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Скринінг населення на 
рак шийки матки
Щорічно на рак шийки матки хворіє близько 800 людей. Щорічно від цієї хво-
роби помирає 200 людей. Рак шийки матки найчастіше зустрічається у жінок у 
віці від 30 до 60 років. Тому ми запрошуємо їх на цей скринінг.

Ми використовуємо цей скринінг, щоб визначити, чи ризикує хтось захворіти 
на рак шийки матки. Раннє виявлення може запобігти раку шийки матки. 
Учасниці скринінгу, тобто диспансеризації, мають менший ризик 
захворювання на рак шийки матки.

Чи робили вам щеплення від вірусу папіломи людини 
(ВПЛ) у підлітковому віці? 
Тоді вам все ще важливо брати участь у скринінгу населення на рак шийки 
матки зараз.
Вакцинація проти ВПЛ захищає від двох типів ВПЛ, які найчастіше викли-
кають рак шийки матки. Завдяки вакцинації проти ВПЛ ви краще захищені 
від раку шийки матки. Але це не повний захист на всі 100%. Тому зараз ви 
отримаєте запрошення на скринінг.

Додаткову інформацію про вакцинацію проти ВПЛ та 
диспансеризацію населення можна знайти на сайті 
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl 
або відсканувати QR-код.

Для чого ця папка?

У цій папці ви знайдете інформацію про скринінг населення на рак шийки 
матки. За допомогою цієї інформації ви можете вирішити, брати участь чи ні. 

http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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Як розвивається рак шийки матки?

Рак шийки матки викликається тривалим зараженням вірусом: вірусом 
папіломи людини (ВПЛ).

ВПЛ є поширеним явищем. Майже всі чоловіки та жінки хоч раз у житті зара-
жаються ВПЛ. Організм майже завжди сам очищається від вірусу. Інколи це 
не спрацьовує. Наприклад, при зниженому опорі організму. Зниження опору 
може бути спричинено, серед іншого, вживанням певних ліків і курінням.

Якщо організм не очиститься від вірусу, клітини шийки матки можуть 
змінитися. Атипові клітини можуть видозмінюватися на передраковій стадії 
раку шийки матки. Це ще не рак і добре піддається лікуванню. Лікування 
запобігає розвитку раку.

Передракова стадія іноді переходить в рак шийки матки. Це відбувається 
дуже повільно. У більшості випадків це займає від 10 до 15 років.

• Приблизно 8 із 10 людей матимуть ВПЛ у певний момент свого життя.
• Вірус передається переважно статевим шляхом.
• Якщо у вас ВПЛ, ризик раку шийки матки все ще невеликий.
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ВПЛ-інфекція та розвиток 
раку шийки матки

яєчники

матка
шийка матки

вагіна

Шийка матки 
& внутрішній 

зiв матки

Збільшення 
здорових клітин у 

шийці матки 
(без атипових 

клітин)

Зазвичай організм самостійно 
очищається від вірусу

ВПЛ

ВПЛ-інфекція:
ВПЛ проникає 

в клітину

Атипова клітина

ВПЛ може змінювати 
клітини в шийці матки

Іноді організм не очищається від вірусу або клітин

Організм також ще може 
самостійно очищатися 
від атипових клітин

Дещо атипові 
клітини

Атипова клітини можуть 
бути передвісником 
раку шийки матки

Зрештою, може розвинути-
ся рак шийки матки. У біль-
шості випадків це займає 
від 10 до 15 років.

Рак шийки 
матки

Зазвичай організм 
очищається від віру-
су протягом 2 років. 
Зазвичай організм 
сам також очищає 

атипові клітини

ВПЛ є поширеним явищем. У 8 з 10 
жінок організм самостійно очищається 
від ВПЛ-інфекції.
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Як проходить дослідження?
Дослідження мазка

Ви записуєтеся на взяття мазка до лікаря загальної практики (сімейного лікаря).

Зазвичай огляд проводить асистент лікаря-жінка. Спочатку вона поставить вам 
кілька запитань. Потім ви знімаєте нижню білизну, можете залишити верхній 
одяг. Асистент лікаря оглядає вас спеціальним інструментом: гінекологічним 
дзеркалом. Вона обережно вставляє його у вашу вагіну. За допомогою пензлика 
вона бере трохи клітин з шийки матки. Вона кладе їх у чашку, яку відправляє до 
лабораторії. Це дослідження займає близько 10 хвилин.

У лабораторії мазок досліджують на ВПЛ. При наявності цього вірусу також 
відразу перевіряють, чи немає в мазку аномальних клітин. Після цієї оцінки 
ми знаємо, чи потрібен контрольний мазок у практиці сімейного лікаря чи 
подальше обстеження у гінеколога.

Вас дратує це дослідження? Скажіть про це, коли будуть брати мазок. 
Тоді ваш лікар або помічник лікаря візьме це до уваги.

Комплект для самовідбору

Ви б віддали перевагу взяти матеріал на аналіз вдома? Тоді ви можете 
подати запит на комплект для самостійного взяття проб через службу 
«Mijn Bevolkingsonderzoek» («Мої обстеження») на веб-сайті 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Ви також можете зателефонувати 
або надіслати електронний лист до служби Bevolkingsonderzoek Nederland. 
За допомогою набору для самовідбору ви зможете легко взяти вагінальний 
матеріал самостійно. Потім треба відправити матеріал в лабораторію, де 
його перевіряють на ВПЛ. Якщо після самостійного взяття зразків виявлено 
ВПЛ, вам все одно доведеться взяти мазок у сімейного лікаря. Ми можемо 
оцінити ваші клітини тільки за допомогою мазка. Для отримання додаткової 
інформації про набір для самостійного взяття проб відвідайте сторінку  
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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У більшості практик мазок робить помічник лікаря 
або лікар загальної практики. Це неможливо в 
практиці вашого сімейного лікаря, а ви хотіли б 
пройти це дослідження? Або ви віддаєте перевагу 
іншій практиці? Тоді самі зверніться до іншого 
сімейного лікаря. У вас є питання з цього приводу? 
Тоді телефонуйте на довідкову лінію. Номер 
телефону можна знайти в листі-запрошенні.

Коли ви отримаєте запрошення?

Вам 40 або 50 років і дослідження показують, що у вас немає ВПЛ?

Тоді ви отримаєте нове запрошення лише через 10 років. Якщо у вас 
немає ВПЛ, ймовірність розвитку раку шийки матки протягом 10 років 
дуже мала, настільки мала, що вистачає взяти участь знову через 10 років. 

Як взяти участь у диспансеризації (скринінгу)?

• Ви записуєтеся на мазок до сімейного лікаря.
• Здайте мазок у день, коли у вас немає місячних.
• Наповнений сечовий міхур або кишечник можуть викликати у вас дис-

комфорт під час взяття мазка. Тому краще сходити в туалет заздалегідь.
• Ви також можете замовити набір для самовідбору.

Не беріть участь або беріть участь пізніше
 
Радимо не проходити дослідження, якщо ви вагітні або щойно народили. 
Ви можете проходити дослідження знову через 6 тижнів після пологів. 
Є й інші медичні причини для відмови (відтермінування). Наприклад, після 
видалення шийки матки. Якщо ви сумніваєтеся, проконсультуйтеся вашим 
з сімейним лікарем.
Прийняти участь в скринінгу пізніше чи скасувати скринінг? Повідомте про 
це службу Bevolkingsonderzoek Nederland. Номер телефону та електронну 
адресу можна знайти в листі-запрошенні.
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Як проходить дослідження 
мазка?

¹ ЛИСТ
Ви отримаєте письмове запрошення 
і самостійно записується на мазок до 
сімейного лікаря

  Візьміть запрошення з собою на 
зустріч.

  Стікери необхідні для проведення 
дослідження.

 Зустріч займає близько 10 хвилин.

2 АСИСТЕНТ ЛІКАРЯ
Зазвичай огляд проводить асистент 
лікаря. Спочатку вона поставить вам 
кілька запитань.

Скажіть, чи боїтеся ви дослідження.

3 РОЗДЯГАЙТЕСЯ
Ви знімаєте нижню білизну.
Ви можете залишити свій 
верхній одяг.

4 МАЗОК
Асистент лікаря оглядає вас спеці-
альним інструментом: гінекологічним 
дзеркалом.

Помічник лікаря щіткою бере трохи 
ендометрію з шийки матки.

Вагіна Шийка матки

Пензлик

5 ГОТОВО
Можна знову одягатися, обстеження 
закінчено.

  Лист з результатами ви отримаєте 
протягом 4 тижнів.
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Зверніться зі скаргами до лікаря 
Результати скринінгу населення не дає впевненості на 100 відсотків. 
У результаті завжди є шанс, що ВПЛ або атипові клітини не будуть виявлені.
Чи є у вас якась із наведених нижче скарг?  
•  кровотеча відразу після сексу;
•  кровотечі після менопаузи, наприклад, якщо менструації не було 

більше року;
•  кровотечі між двома менструаціями;
•  незвичайні виділення з піхви.

Тоді зверніться до сімейного лікаря. Лікар загальної практики може 
разом з вами визначити, яке обстеження вам найбільше підходить.

Вирішуйте самі 

Як і будь-яке медичне обстеження, диспансеризація населення також 
має переваги та недоліки. Уряд пропонує таку диспансеризацію, оскільки 
переваги переважують недоліки. Особисто для вас це може відрізнятися 

Ви самі вирішуєте, чи ви берете участь. Диспансеризація в основному 
виявляє передракові стани. Попереднє лікування запобігає розвитку раку 
шийки матки. Це перевага.
Диспансеризація також має недоліки. Попередню стадію майже завжди 
лікують, щоб бути впевненим. Хоча іноді вона може пройти сама по собі. 
Тоді лікування не знадобилося б.

Скільки коштує дослідження?

Мазок для скринінгу в практиці сімейного лікаря для вас безкоштовний. 
Набір для самостійного відбору також є безкоштовним. Уряд оплачує 
дослідження. Мазок або контрольний огляд у гінеколога не є частиною 
диспансеризації населення. Витрати на це покриває ваша медична 
страховка. Можливо, вам доведеться повністю або частково сплатити 
вартість самостійно. Це залежить від того, наскільки висока ваша 
франшиза та яку частину ви використали. Якщо у вас виникли запитання 
щодо цього, зверніться до своєї страхової компанії.
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Який може бути результат?
Ви отримаєте лист з результатами протягом 4 тижнів після обстеження.
Ви можете отримати такі результати:

90%

Такий результат отримують 
90 зі 100 учасників

9%

Такий результат отримують 
9 зі 100 учасників.

1%

Такий результат отримує 
1 зі 100 учасників

Бажаєте отримати більше інформації про можливі 
результати? Перейдіть на сайт 
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

Подальше дослідження не потрібно.
У вас немає ВПЛ. Подальші дослі-
дження не потрібні. У наступному 
раунді запрошень ви зможете знову 
взяти участь у диспансеризації 
населення.

Обов’язковий контрольний мазок в 
амбулаторії
Важливо взяти новий мазок через 
12 місяців. Тоді ми зможемо знову 
перевірити ваші клітини. Ви авто-
матично отримаєте запрошення 
від служби Bevolkingsonderzoek 
Nederland.

Потрібне додаткове обстеження у 
гінеколога
Лікар загальної практики направ-
ляє вас до гінеколога. Він проведе 
подальше обстеження і визначить, 
чи потрібне лікування.

http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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Конфіденційність

Щоб провести диспансеризацію населення, ми повинні обробити ваші 
дані. Ми дотримуємося законодавства про конфіденційність. Ми отримали 
ваше ім’я, адресу та дату народження від муніципалітету, щоб запросити 
вас. Ми також обробляємо ваші дані для обстеження та результатів. Резуль-
тати вашого дослідження можуть допомогти покращити диспансеризацію 
населення. Результати всіх учасників разом дають багато інформації. Тому 
ми також обмінюємося даними з дослідницькими установами та устано-
вами охорони здоров’я. У політиці конфіденційності зазначено, що буде з 
вашими даними. 

Що відбувається з залишками відібраного матеріалу?

Після тестування залишається відібраний матеріал. Ми зберігаємо його про-
тягом кількох місяців і використовуємо для моніторингу та підвищення якості 
диспансеризації населення. Потім матеріал знищують або кодують для науко-
вих досліджень гінекологічного раку. У наукових дослідженнях ми гарантуємо, 
що дослідник не знає, від кого походять дані чи матеріал.

Заперечення

Ви не хочете, щоб ваші дані та/або зразок матеріалу тіла використовувалися 
для якісного дослідження чи наукових досліджень після проведення скри-
нінгу населення? Надішліть заперечення до служби Bevolkingsonderzoek 
Nederland. Важливо зробити це перед тим, як взяти участь у диспансеризації 
населення. Контактні дані можна знайти в листі, що супроводжує цю бро-
шуру. Для отримання додаткової інформації про конфіденційність, правила 
конфіденційності та заперечення, перейдіть на сторінку 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy. 
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Даніелле (53) «Я не вагаюсь чи 
брати участь. Власне ніколи. Також 
до того, як у мене з’явилися атипові 
клітини, я брала участь у досліджен-
ні. У нас є тільки одне життя. Одне 
тіло. Я вважаю, що слід добре про 
нього дбати».

«Так, я 
згодна».

Ліза (31) «Запрошення лежить на 
моєму столі рік. Це привілей, але 
щось стримує мене. Можливо, 
побоювання, що щось не так? Те, 
що дослідження уявляється мені 
не дуже приємним, грає роль теж. 
Мені справді треба переступити 
цей поріг».

«Я вага-
юся, чи 
приєдну-
ватися».

Аннеріке (37) «Я постійно переноси-
ла зустріч. Крім того, після вагітності 
я не ставила це на перше місце. 
Мені потрібно було просто знайти 
час для цього раніше. Результат вия-
вився добрим. Приємно це знати».

«Так, я 
згодна».

Юдіт (46 років) «Я ще ніколи не 
брала участі. Спочатку тому, що 
я боялася взяття мазку на ВПЛ. 
Тепер я не беру участі, оскільки 
оцінюю свій шанс заразитися ВПЛ 
дуже низьким».

«Ні, я не 
приймаю 
участь».
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Додаткова інформація
Ви можете використовувати інформацію з цієї папки, щоб зробити вибір 
щодо участі. Більше інформації про плюси та мінуси, ВПЛ, рак шийки матки та 
дослідження можна знайти на сайті 
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. 

У вас є запитання, поради чи скарги щодо диспансе-
ризації?
Служба Bevolkingsonderzoek Nederland.проводить скринінг населення від 
імені уряду.

Маєте запитання, поради чи скарги щодо дослідження? Будь ласка, зверніться 
до служби Bevolkingsonderzoek Nederland. Контактну інформацію можна 
знайти в листі-запрошенні та на сайті www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 

Цифри в цій папці засновані на диспансеризації населення за попередні роки 
та дослідженнях.
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Диспансеризація – це безкоштовне медичне обстеження для раннього 
виявлення захворювання. Уряд пропонує три програми скринінгу 
населення на рак. Це обстеження населення на рак шийки матки, 
молочної залози та товстої кишки. Ці захворювання можна виявити рано, 
ще до появи скарг.

Велика увага приділена вмісту цієї папки. Ви не можете отримати жодних 
прав з цього.



Інформація іншими мовами:

Ви можете прочитати цю інформацію англійською/турецькою/арабською/
українською/російською мовами за адресою:
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
Вы можете прочитать эту информацию на русском языке на веб-сайте:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/vertalingen
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