Невообичаени резултати
од пап тестот
Што е тоа пап тест (Pap test)?

Macedonian

Причини за невообичаените
резултати

Пап тестот е брз и едноставен тест за проверка
дали има невообичаени промени на клетките на
грлото на матката. Ако овие промени се откријат
и лекуваат рано може да се спречи до 90% од
ракот на матката.

Промените може да бидат помали или
поголеми.

Помали промени
Тие претставуваат помали промени кои обично
се губат со текот на времето. Повеќето од нив
се резултат на инфекции со Human Papilloma
Virus (HPV). HPV е многу чест. 4 од 5 жени
ќе бидат заразени со овој вирус во текот на
нивниот живот. Повеќето од жените со HPV
нема да добијат рак на матката.

Што значат незадоволувачки
резултати од пап тестот?
Незадоволувачки резултати од пап тестот се
сметаат кога стручњаците во лабораторијата не
можат да ги видат клетките доволно добро за
да дадат извештај. Во таков случај може да се
побара од вас да го повторите тестот. Тоа не е
причина за загрижување.

HPV се пренесува преку кожата на гениталиите.
Обично телото го уништува активниот вирус за 12 години. Кога некои видови на HPV опстојуваат
повеќе години тогаш постои зголемена можност
од добивање на рак на матката.

Понекогаш, пап тестот може да покаже знаци
на воспаление. Инаку, ако пап тестот е
задоволувачки следниот тест ќе треба да го
направите за две години.

Лекување на помалите промени

Што значи ‘невообичаени’
резултати од пап тестот?

Ако претходниот пап тест ви бил нормален,
лекарот ќе ви препорача да го повторите тестот
по една година. Тоа му дава време на телото да
се ослободи од HPV инфекцијата и промените
да се излекуваат самите.

Невообичаени резултати од пап тестот значи
дека некои од клетките на грлото на матката
се разликуваат на некој начин од нормалните
клетки. Тоа се случува еднаш на секои 15 пап
тестови. Невообичаените резултати многу ретко
значат дека жената има рак, и можат да бидат
невообичаени заради редица причини.

Ако повторениот пап тест е невообичаен
ќе бидете испратени на специјалист за
колпоскопија. Тоа се изведува со користење
на инструмент колпоскоп преку кој се гледа во
матката за да се провери степенот и видот на
било какви невообичени промени.
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Молиме завртете

Некои жени со помали промени може да бидат
испратени на специјалист за колпоскопија без
да прават повторен пап тест.

Постојат повеќе начини на лекување во
зависност од сериозноста на промените. Се
користат различни методи за отстранување на
ненормалните клетки од матката. Обично се
останува еден ден во болница.

Поголеми промени

За повеќе информации за резултатите од пап
тестот или ако сакате да ја порачате брошурата
Pap test Results- A guide for women with an
abnormal Pap test јавете се на телефонската
линија Cancer Council Victoria на 13 11 20 или
појдете на www.papscreen.org.au

Поголемите промени се посериозни промени
на клетките на матката, кои ако се остават
значително го зголемуваат ризикот од
заболување со рак. Обично е потребно до десет
години за поголемите промени да се развијат во
рак на матката.

За повеќе информации на македонски јавете се
на 03 9209 0169

Лекување на поголемите промени

An English version of this fact sheet can be found
at www.papscreen.org.au

Ако имате позначителни промени општиот лекар
ќе ве испрати на специјалист за понатамошно
испитување со колпоскоп. При испитувањето
може да се земе мал примерок од ткивото
заради испитување во лабораторија.
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