
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     Lisainfo: www.cancer.ee 
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