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• O săptămână de informare şi sensibilizare publică privind 
importanţa efectuării screeningul-ui de col uterin

• Anual se organizează la sfârşitul lunii ianuarie

• În anul 2018 are loc pentru al 8-lea an consecutiv în  Republica 
Moldova

• Simbolul Săptămânii de prevenire a cancerului de col uterin 
este Perla În elepciuniiț

Ce este Săptămâna de prevenire a 
cancerului de col uterin?

Cancerul de col 
uterin poate fi 

prevenit
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Cancerul de col uterin în Republica Moldova

•În fiecare zi o femeie este diagnosticată cu cancer de col 
uterin

•La fiecare trei zile o femeie moare din cauza acestei maladii 

•Aproximativ 4,000 de femei trăiesc acum cu acest diagnostic

•Cancerul de col uterin este una din cele mai prevenibile forme 
de cancer la femei

FĂ TESTUL PAPANICOLAU ASTĂZI, NU CÂNDVA!

Cancerul de col 
uterin poate fi 

prevenit
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• Colul uterin este partea inferioară a uterului, ce se deschide în vagin 

Ce este colul uterin?

Cancerul de col 
uterin poate fi 

prevenit

Screening-ul de col uterin are ca scop 
determinarea absenţei sau prezenţei celulelor 
anormale în stadii incipiente,atunci când ele 
pot fi îndepărtate ușor, prevenind astfel 
apariţia cancerului de col uterin.
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• Apare atunci când celulele colului uterin devin 
anormale 

• Cancerul cervical reprezintă creșterea necontrolată a 
celulelor anormale

• Începe, de regulă, la suprafață

• Se extinde adânc în interiorul colului uterin, uter și 
organele alăturate

• În unele cazuri, se poate răspândi și în alte părți mai 
îndepărtate ale corpului (metastaze)

• În stadii incipiente, nu are simptome, nu prezintă dureri

• Depistarea poate fi făcută doar prin screening

Ce reprezintă cancerul de col uterin ?

Cancerul de col 
uterin poate fi 

prevenit
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Ce cauzează cancerul de col uterin?

oPapilomavirusul uman (HPV)

oHPV se transmite în timpul actului sexual cu o persoană 
infectată

oTipurile HPV 16 și 18 sunt asociate cu circa 70% din toate 
cazurile de cancer cervical

oFumatul favorizează persistența virusului în celule

oVaccinarea anti-HPV în comun cu screening-ul previn peste 
95% din infecțiile cauzate de tipurile HPV 6, 11, 16 și 18

Human Papillomavirus 



7

Cancerul de col 
uterin poate fi 

prevenit
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oPrevenirea primară: 

Vaccinarea contra infecției provocată de HPV a 
fetelor cu vârsta de 10 ani.

oPrevenirea secundară: 

Testul de screening Papanicolau al colului uterin

Metodele de prevenire a cancerului de col uterin

Vaccinarea  i screening-ul de col uterin – cele mai ș

eficiente masuri de prevenire a cancerului de col uterin.



9

• O examinare scurtă și nedureroasă

• Asistentul medical prelevează celule de la 
nivelul colului uterin

  

• Cu ajutorul unei spatule sau a unei periuţe 
speciale

•  Aceste celule se trimit la laborator, unde se 
examinează la microscop

Ce este testul Papanicolau?
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Testul de screening Papanicolau al colului uterin

CINE: 

Toate femeile cu vârsta de 25-61 de ani 

UNDE: 

La medicul de familie

CÂND: 

O dată la 3 ani

CUM: 

Absolut gratuit, inclusiv pentru femeile fără asigurare medicală. 

Procedura este simplă, durează circa 15 min, nedureroasă.
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oAdresați-vă la medicul de familie pentru a afla rezultatul 
testului după aproximativ o lună de zile

oMajoritatea femeilor vor avea un rezultat normal ce 
înseamnă că nu s-au găsit celule modificate

oÎn acest caz, riscul de apariţie al cancerului de col uterin 
lipsește

oCu toate acestea, trebuie să continuaţi să faceţi acest

test Papanicolau o dată la 3 ani.

Rezultat normal la testul Papanicolau
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• Unele femei vor avea un rezultat anormal

• Ce semnifică faptul că au fost depistate careva 
celule anormale

• Aceste modificări nu înseamnă că aveți cancer 
însă, reprezintă un semnal de alarmă și trebuie 
urmărite cu atenție

• Rareori rezultatul testului indică prezenţa 
cancerului de col uterin. 

Rezultat anormal la testul Papanicolau
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Una dintre următoarele măsuri vi se va indica în 
funcţie de rezultat:

• Efectuarea unui nou test Papanicolau în termen 
de 3-6 luni;

• Testarea pentru Virusul Papilloma Uman (HPV), 
virus care poate determina apariţia cancerului de col 
uterin;

• Colposcopia – procedură care îi permite medicului 
să examineze mai detaliat colul uterin.

Ce urmează dacă testul Papanicolau este anormal?
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•Examinarea colului uterin cu ajutorul unui microscop special;

•Are rolul de a mări imaginea de mai multe ori;

•Este plasat în afara organismului și nu se introduce în vagin;

•În timpul colposcopiei, medicul va preleva un mic eșantion 
din ţesutul anormal;

•Aceasta se numește  biopsie;

•Rezultatul biopsiei va decide tratamentul.

Ce este colposcopia?
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• Celulele anormale trebuie îndepărtate pentru a nu 
se transforma în celule maligne;

• Tratamentele nu afectează, de obicei, viaţa sexuală 
sau abilitatea de a avea copii;

• Tratamentul constă într-o procedură realizată sub 
controlul  colposcopului, în condiții de ambulatoriu;

• Tratamentul presupune înlăturarea zonelor 
anormale depistate în timpul colposcopiei;

• În urma tratamentului se înregistrează o rată mare 
de succes, majoritatea femeilor sunt vindecate.

Cum se face tratamentul?
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SPOT VIDEO: Prevenim cancerul de col uterin



17



18

MERGEȚI LA MEDICUL DE FAMILIE! 

Paptestul salvează vieți
! 

Cancerul de 
col uterin 
poate fi 
prevenit
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