
gana częściej, np. raz na rok, gdy u kobiety 
wystąpiła infekcja brodawczaka ludzkiego 
HPV lub HIV, przy częstej zmianie partnerów 
seksualnych i gdy inne kobiety w rodzinie 
chorowały na raka szyjki macicy.

Regularne wykonywanie badań cytologicz-
nych jest skuteczną metodą profilaktyki raka 
szyjki macicy. Umożliwia wykrycie choroby 
na bardzo wczesnym etapie, gdy stany 
przedrakowe są wyleczalne w 100%.

i szczepią się przeciwko HPV. Pierwsze bada-
nia cytologiczne należy wykonać między 20. 
a 25. rokiem życia albo najpóźniej trzy lata 
po rozpoczęciu współżycia seksualnego.

Przygotowanie do badania jest proste i nie 
wymaga wielkiego zachodu od kobiety. Na-
leży jedynie przestrzegać ogólnych zaleceń, 
dotyczących terminu badania cytologicznego 
i ostatniej aktywności seksualnej. Nie wolno 
zgłaszać się na cytologię w czasie krwawie-
nia miesiączkowego. Najlepiej wykonać to 
badanie w środku cyklu: co najmniej cztery 
dni po ostatnim dniu miesiączki, a najpóź-
niej na cztery dni przed nadejściem kolejnej 
miesiączki. Co najmniej przez cztery dni przed 
pobraniem wymazu cytologicznego należy 
zachować wstrzemięźliwość seksualna, nie 
wolno też stosować leków dopochwowych 
i wykonywać irygacji pochwy. Od ostatniego 
badania ginekologicznego bądź USG przezpo-
chwowego powinien minąć choć jeden dzień, 
a od pobrania posiewów i wymazów z kanału 
szyjki macicy – przynajmniej cztery dni.

Cytologia trwa około 5 minut, jest bez-
bolesna i bezpieczna. Pobranie rozmazu 
cytologicznego polega na wprowadzeniu 
wziernika do pochwy, pobraniu komórek 
znajdujących się na tarczy i w kanale szyjki 
macicy (za pomocą szczoteczki), nałożeniu 
pobranego materiału na specjalne szkiełko 
cytologiczne i utrwaleniu preparatu. Rozmaz 
trafia następnie do oceny mikroskopowej 
przez specjalistów. Rozmaz cytologiczny 
może być pobrany przez ginekologa (podczas 
konsultacji) albo przez położną. W trakcie 
cytologii zawsze jest stosowany sprzęt jed-
norazowy: wziernik ginekologiczny i szczo-
teczka cytologiczna.

Badanie jest refundowane i należy je po-
wtarzać co trzy lata. Cytologia jest wyma-
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Tak było z Edytą z Mławy (36 l.), która teraz 
chciałaby cofnąć czas.

Choć codziennie 5 Polek umiera z powodu 
raka szyjki macicy, nie wszystkie kobiety 
regularnie wykonują badania cytologiczne 

Badania przesiewowe to najskuteczniej-
szy sposób wykrycia raka szyjki macicy 
na wczesnym etapie, kiedy choroba jest 
możliwa do wyleczenia. Dla wszystkich 
kobiet w wieku 25-59 lat zalecana jest 
cytologia, wykonywana bezpłatnie 
co trzy lata. To fundament skutecznej 
profilaktyki raka szyjki macicy. - Po studiach zamieszkaliśmy z chłopa-

kiem w dużym mieście. Absorbowała 
nas praca, a reszta zeszła na dalszy plan. 
Nagle pojawiły się u mnie poranne bóle 
miednicy. Myślałam, że to z przepraco-
wania. Później dostrzegłam krwawienia 
po stosunkach i wtedy się zaniepoko-
iłam. W trakcie wizyty ginekolog zalecił 
pobranie próbki i dalsze badania.

Badanie wykazało raka szyjki macicy. 
Na początku nie chciałam uwierzyć 
i sprawdzałam z innymi specjalistami, 
czy nie było pomyłki. Niestety, rezultat 
był identyczny.

Przeszłam chemioterapię, codzienne 
naświetlenia, a później dodatkowe che-
mioterapie. Trwało to dwa lata, o których 
chciałoby się zapomnieć, ale należy 
o tym mówić, aby namówić inne kobiety 
do cytologii i do szczepień przeciw HPV.

Teraz czuję się dobrze i nawet wróciłam 
do pracy, choć na ¾ etatu i częściowo 
zdalnie. Wzięliśmy też ślub z narzeczo-
nym. Ginekolog mówi, że może za parę 
lat uda się zajść w ciążę. 

Na pytanie, po co regularnie wykonywać 
cytologię, najlepiej odpowiadają kobiety, 
u których udało się wcześnie wykryć nowo-
twór szyjki macicy. One wiedzą, że żyją tylko 
dzięki badaniu profilaktycznemu. Niestety, 
wiele kobiet uważa, że kiedy nic złego się 
nie dzieje, to nie ma potrzeby sprawdzać. 


