EMAKAKAELAVÄHI SÕELUURING
INFOLEHT

Milleks on sõeluuring vajalik?
Emakakaelavähk on naissuguelundite vähkide hulgas Eestis sageduselt teisel kohal.
Emakakaela vähieelsed seisundid ja varajases staadiumis emakakaelavähk ei tekita tavaliselt
mingeid kaebusi. Emakakaelavähi ja vähieelsete seisundite sõeluuringut tehakse paljudes
arenenud riikides juba aastakümneid ning selle eesmärgiks on vähendada emakakaelavähi
esinemissagedust ja suremust sellesse raskesse haigusesse.
Uuringuga on võimalik ennetada emakakaela vähki, kuna varakult avastatud vähieelsed
muutused ja haiguslikud seisundid on kergelt ravitavad. Uuringul avastatakse haiguslikke
muutusi ligikaudu 6%-l naisest. Emakakaelvähi varajase avastamise sõeluuringut korraldavad
Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut ja SA Vähi Sõeluuringud.
Sellest infolehest leiate vastused mõnele küsimusele, mis võivad Teil seoses sõeluuringuga
tekkida.

Mida kujutab endast PAP test?
PAP testiga saab avastada neid rakumuutusi, mis võivad viia vähi tekkimisele. PAP- test on
üle maailma tunnustatud emakakaelavähi ja vähieelsete seisundite varase avastamise meetod.

Mis uuringul toimub ja kaua see kestab?
Spetsiaalse vahendiga võetakse rakuproov emakakaela limaskesta pinnalt ja
emakakaelakanalist. Pärast proovi võtmist kantakse materjal spetsiaalsele alusklaasile ja
saadetakse laborisse uurimiseks.
Emakakaela proovi on kõige parem võtta menstruatsioonitsükli keskel. Soovitav on uuringule
registreeruda analüüsi andmiseks menstruatsioonitsükli 10-20 päevani. Kogu visiit analüüsi
võtmiseks kestab ligikaudu 10 -15 minutit.

Kas see on valus?
Emakakaela proovi võtmine on valutu protseduur. Enamus naisi peab seda protseduuri ainult
kergelt ebamugavaks.

Mis saab edasi?
PAP testi vastuse saate Te teada paari nädala möödudes telefoni teel (eelnevalt kokkulepitud
ajal ja telefoninumbril). Enamik naisi saab siis teada, et neil ei ole muutusi leitud. Mitte kõik
rakumuutused ei vaja kohest ravi, mõned taanduvad ilma ravita. Kui te vajate kordustesti
kohe, 6 või 12 kuu pärast, saate seda teada telefoni teel või muul kokkulepitud viisil, näiteks
e-kirja teel. Kui te vajate lisauuringuid, saate selle samuti teada telefoni teel või muul
kokkulepitud viisil.

Kuidas ravitakse muutusi emakakaelal?
Ravi teostatakse sõltuvalt muutuste iseloomust ja nende raskusastmest. Muutunud rakud
eemaldatakse elektrinoa abil. Nendel naistel, kellel leitakse vähk, on peamiseks ravimeetodiks
vähi piirdunud vormide korral kirurgiline ravi. Kiiritusravi ja kemoteraapiat (ravi ravimitega)
kasutatakse kaugemale arenenud vähivormide korral.

Millised on emakakaelavähi tekkimise riskitegurid?
Kasvaja tekkepõhjused pole veel päris selged. Emakakaelavähk võib tekkida kõigil aktiivset
suguelu elavatel naistel. Peamist osa emakakaelavähi tekkes mängib inimese
papilloomiviirus, kuid kõigil viirusekandjatel vähki ei teki. Riskitegurid on ka noorelt alanud
suguelu ja sage partnerite vahetus, genitaalherpese põdemine, suitsetamine ning abordid.
Kõige sagedamini avastatakse vähk nendel naistel, kellele pole viimase 5 aasta jooksul PAP
testi tehtud. Järgmist PAP testi soovitame kahe kuni kolme aasta möödumisel, 5 aasta
möödumisel saadetakse Teile Haigekassa poolt meeldetuletav kiri kutsega.
Emakakaelavähi sõeluuringus osalemisega on Teil võimalus oma tervist kontrollida.
Sõeluuringul osalemine on vabatahtlik, kuid Teie enda tervise huvides.
Infolehe koostas: SA Vähi Sõeluuringud
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ɈȻɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȾɅə ɊȺɇɇȿȽɈ ɈȻɇȺɊɍɀȿɇɂə ɊȺɄȺ ɒȿɃɄɂ ɆȺɌɄɂ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɃ ɅɂɋɌ
Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɟɧ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ?
ȼ ɗɫɬɨɧɢɢ ɪɚɤ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɫɪɟɞɢ ɝɢɧɟɤɫɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɤɨɜ.
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ.
ɉɪɟɞɪɚɤɨɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɚɤ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɞɚɸɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ.
Ɉɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɪɚɤɨɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɚɤ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɜ ɪɚɧɧɟɣ
ɫɬɚɞɢɢ ɥɟɝɤɨ ɢɡɥɟɱɢɦɵ. ȼ ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɭ 6% ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɠɟɧɳɢɧ.
ɉɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɤɚ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɥ,
ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɱɧɚɹ ɤɚɫɫɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɰɟɥɟɜɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ “Eesti Vähi
Sõeluuringud”. ȼ ɟɬɨɦ ɥɢɫɬɟ ȼɵ ɧɚɣɞɢɬɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɬɴ ɭ
ȼɚɫ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ.

ɑɬɨ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɉȺɉ-ɬɟɫɬ?
ɉȺɉ-ɬɟɫɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɴ ɬɚɤɢɟ ɤɥɟɬɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɪɚɤɚ. ɊȺɊ-ɬɟɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɧɧɟɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɪɚɤɚ
ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɢ ɩɪɟɞɪɚɤɨɜɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ.

ɑɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ ɷɬɨ ɞɥɢɬɫɹ?
ɉɪɢ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɫɦɨɬɪɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɲɩɚɬɟɥɟɦ ɛɟɪɺɬɫɹ ɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɩɪɨɛɚ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɢ ɢɡ ɤɚɧɚɥɚ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɜɡɹɬɢɹ ɩɪɨɛɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɞɥɹ ɰɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɨɛɭ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɛɪɚɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɫɞɚɱɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨ 10-20 ɞɧɹ ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. ȼɟɫɶ
ɜɢɡɢɬ ɞɥɹ ɜɡɹɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɞɥɢɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 10-15 ɦɢɧɭɬ.

Ȼɨɥɶɧɨ ɥɢ ɷɬɨ?
ȼɡɹɬɢɟ ɩɪɨɛɵ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ – ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɟɧɳɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ ɷɬɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɟɝɤɚ ɧɟɭɞɨɛɧɨɣ.

ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ?
Ɉɬɜɟɬ PAP ɬɟɫɬɚ ȼɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ, ɟɫɥɢ ɩɨɡɜɨɧɢɬɟ ɩɨ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦɭ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɱɟɪɟɡ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ.
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɟɧɳɢɧ ɬɨɝɞɚ ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɭɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ. ɇɟ ɜɫɟ ɤɥɟɬɨɱɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɟɡɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɥɟɱɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɭɠɞɚɟɬɟɫɶ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɚɡɭ, ɱɟɪɟɡ 6 ɢɥɢ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɬɨ ɜɚɫ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɹɬ ɨɛ
ɷɬɨɦ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢɥɢ ɩɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɧɭɠɞɚɟɬɟɫɶ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ,
ɬɨ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜɚɫ ɢɡɜɟɫɬɹɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ.

Ʉɚɤ ɥɟɱɚɬ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ?
Ʌɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɹɠɟɫɬɢ. ɇɟɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ
ɤɥɟɬɤɢ ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɨɠɚ. ɍ ɬɟɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɤ,
ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɮɨɪɦɚɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɪɚɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ.
Ɉɛɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɯɢɦɢɨɬɟɪɚɩɢɸ (ɥɟɱɟɧɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɦɢ) ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɪɢ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚɲɟɞɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɪɚɤɚ.

Ʉɚɤɨɜɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɤɚ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ?
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩɭɯɨɥɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɹɫɧɵ. Ɋɚɤ ɲɟɣɤɢ ɦɚɬɤɢ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɭ
ɜɫɟɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ. Ƚɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɪɚɤɚ ɲɟɣɤɢ
ɦɚɬɤɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɢɪɭɫ ɩɚɩɢɥɥɨɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ ɪɢɫɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɧɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɥɨɜɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɢ ɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚ ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ, ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɝɟɧɢɬɚɥɶɧɵɦ ɝɟɪɩɟɫɨɦ, ɤɭɪɟɧɢɟ ɢ ɚɛɨɪɬɵ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɤ ɭ ɬɟɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 5 ɥɟɬ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ PAP ɬɟɫɬɚ.
ɋɥɟɞɭɸɳɢ ɊȺɊ ɬɟɫɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɡɞɟɥɚɬɶ ɱɟɪɟɡ 2-3 ɝɨɞɚ, ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ 5 ɥɟɬ ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ Ȼɨɥɶɧɢɱɧɚɹ
Ʉɚɫɫɚ ɩɪɢɲɥɺɬ ȼɚɦ ɧɨɜɨɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɍɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɭ ɜɚɫ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɫɜɨɺ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ȼɚɲɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.

Infolehe koostas: SA Vähi Sõeluuringud
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