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Pap smear testi yapılıp
yapılmayacağına siz karar
vereceksiniz. Bu nedenle,
muayenenin avantajlarının ve
dezavantajlarının farkında olmak
önemlidir. Bu şekilde, doktorunuz da
gerekli görürse, bilinçli bir karar verebilirsiniz.

Avantajlar
• Rahim ağzı kanseri ve kanser öncesi evreleri, siz
fark etmeden önce de erken tespit edilebilir.
• Prekanseröz durumların tedavi edilmesiyle,
kanserinilerlemesi durdurulabilir.
• Rahim ağzı kanserinden ölme riski azaltılmış olur.

Doktorunuza danıştığınızdan emin olun:

Herhangi bir sorunuz var mı?
Daha fazla bilgiye şu yollarla ulaşabilirsiniz:
• aile hekiminiz ya da jinekoloğunuzadanışarak
• ilgili www.baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be adresini ziyaret ederek
• ücretsiz 0800 60 160 hattını arayarak
• ilgili info@bevolkingsonderzoek.be adresine
e-posta atarak
• bu QR kpduile:

Dezavantajlar
• Hiçbir muayene tam güvence sağlamaz. Bu nedenle, anormal kanama veya diğer semptomlardan muzdaripseniz, Pap smear testi yaptırmanızın
üzerinden üç yıldan az bir süre geçmiş olsa bile,
doktorunuzu veya jinekoloğunuzu ziyaret edin.
• Bazen, vücut anormal hücreleri kendi kendine
temizler. Doktor bunu her zaman öngöremediğinden, emin olmak için prekanseröz evre her
halükarda tedavi edilir. Bu durumda, tedavi gerçekten gerekli değildir ve boşuna endişelenmiş
olursunuz.

YAPIYORUZ.
YA SİZ NE
YAPIYORSUNUZ?

Aşağıdaki şikayetlerden herhangi biri varsa:
• vajinanızın etrafında anormal mukus;
• anormal kanama:
- cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında;
- regl (adet) olmamışsanız;
- menopozdan sonra.

Tarama programına katılıp katılmamak sizin kararınıza
kalmıştır. İyice bilgi alın.
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Katılıp katılmayacağınıza siz karar
vereceksiniz.

zı kanseri
Rahim ağm
tara ası

ZAMANINDA
TESPIT
ÖNEMLIDIR.

25-64 yaş arası kadınlar için Rahim Ağzı
Kanseri Tarama Programı hakkında bilgi.

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Rahim ağzı kanseri nedir?
Rahim ağzı kanseri servikste gelişen kötü huylu bir
tümördür. Rahim ağzı, rahmin vajinaya açılan alt
kısmıdır. Flanders'ta her yıl 350 kadına rahim ağzı
kanseri teşhisi konulmaktadır.

Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programı
nedir?
Rahim Ağzı Kanseri Tarama Programı, 25 ile 64 yaş
arası tüm kadınlara üç yılda bir ücretsiz Pap smear
testi sunmaktadır.

Neden katılmalıyım?
Erken evre rahim ağzı kanserini fark etmeden önce
Pap smear ile tespit etmek kolaydır. Prekanseröz
evreler de test aracılığıyla tespit edilir. Yani henüz
kanser değilsinizdir ve genellikle basit bir tedavi
kanserin gelişmesini önlemek için yeterlidir.

Ücretsiz midir?
Sadece aile hekiminiz veya jinekoloğunuza danışma
ücretini ödeyeceksiniz. Bunun bir kısmını sağlık
sigortanızdan geri alacaksınız. Pap smear analizi
ücretsizdir. Masrafların bir kısmını sizin karşılamanız
gerekir. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa,
sağlık sigortası şirketinizle görüşebilirsiniz. Muayene
sonrası takip gerekli görülürse, bunun da bir kısmı
sağlık sigortanız tarafından karşılanır.

Pap smear nedir?
Pap smear testinde, serviksten hücre alınır ve
laboratuvara gönderilir. Bu şekilde, anormal hücreler
rahim ağzı kanserine dönüşmeden önce bulunabilir.

Pap smear testi nasıl yapılır?
> Aile hekiminiz veya jinekoloğunuzdan
Pap smear testi için bir randevu alın.
Regl (adet) olmadığınız bir tarihi
belirleyin.
> Doktorunuz önce size birkaç soru
soracaktır, örneğin en son ne zaman
regl (adet) oldunuz gibi.

Ne tür sonuçlar olabilir?
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> Belden aşağı kıyafetinizi çıkaracak ve
muayene masasına yatacaksınız.
> Doktor serviksten bir miktar mukusu
fırça ile hızlı ve ağrısız bir şekilde
çıkaracaktır. Muayene bitmiştir.
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> Anormal hücreler olup olmadığını
görmek için, pap smear laboratuvara
gönderilecektir.

Muayene ne kadar sürüyor?
Muayene, giyinme ve soyunma da dahil
en fazla 15 dakika sürüyor.

Test sonuçları ne zaman
çıkıyor?
Doktorunuz sonucu bir ya da iki hafta
içinde alacaktır. Sonuçlarla ilgili görüşmek
için telefondan bir randevu alabilirsiniz.

"HPV (INSAN PAPILLOMAVIRÜSÜ) AŞISI YAPTIRMIŞ
OLSANIZ BILE, YINE DE PAP SMEAR TESTI
GEREKLIDIR."

İki farklı sonuç alınabilir:
1. Hiçbir anormallik bulunmadı.
• Çoğu zaman, anormal hücre
bulunmaz ve başka muayeneye
gerek yoktur. On kadından dokuzu bu sonucu
alır.
• Üç yıl sonra yeniden bir Pap smear testi
yaptırabilirsiniz.
2. Pap smear testinizde anormal hücreler bulundu.
• Herhangi bir anormallik tespit edilirse bile,
rahim ağzı kanseri olduğunuz anlamına
gelmez. Endişelenebilirsiniz ancak daha
detaylı muayeneye ihtiyaç vardır. Bazen, altı
ay sonra başka bir Pap smear testi yaptırmanız
yeterlidir.
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“Flanders'ta 70
yaptırıyor.”
Pap smear testi
Ya siz?

