
       Η πρόληψη είναι στάση ζωής

Από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011 αφιερώστε 10 λεπτά στον εαυτό σας
και κάντε ένα Παπ τεστ

με την έγκαιρη και περιοδική 

εξέταση κατά Παπανικολάου (Παπ τεστ)

προλαμβάνεται   
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και, παράλληλα, οργανώνει μεθοδικά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο.

Από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011 η εξέταση κατά Παπανικολάου 
(Παπ τεστ)θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ για ΟΛΕΣ τις γυναίκεςσε γυναικολογικές/μαιευτικές κλινικές στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Ενημερωθείτε για το Παπ τεστ από την ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

www.yyka.gov.gr
ή τηλεφωνήστε στο 1142



H εξέταση κατά Παπανικολάου 

(Παπ τεστ) 

προλαμβάνει τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας

...και διαρκεί 10 λεπτά.

Κάνε Παπ τεστ 

και πάρε τη ζωή σου

στα χέρια σου!

Εάν έχετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα ενημερώστε 
αμέσως το γιατρό σας: 
>  αιμορραγία μεταξύ των έμμηνων ρύσεων>  σταγόνες αίματος μετά από συνουσία>  δύσοσμες κολπικές εκκρίσεις 

Η εξέταση κατά Παπανικολάου είναι μία ανώδυνη και αναίμακτη εξέταση, 

κατά την οποία λαμβάνονται κύτταρα από τον τράχηλο της μήτρας (το κατώτερο 

και πιο στενό τμήμα της μήτρας) και εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν είναι παθολογικά. Με τη βοήθεια του γνωστού σε όλους μας ÇΠαπ τεστÈ, ο 

καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις 

γυναίκες και τα περιστατικά της νόσου και οι θάνατοι από αυτήν έχουν μειωθεί 

σημαντικά.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προσβάλλει κυρίως γυναίκες 40-75 ετών, 

αποτελεί όμως ταυτόχρονα το δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στις γυναίκες κάτω 

των 45 ετών.

Κύριο αίτιο του καρκίνου του τραχήλου είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων 

(Human Papilloma Virus - HPV). Σημαντικός επιβαρυντικός παράγων είναι και 

το κάπνισμα.

Πρόληψη μπορεί πλέον να γίνει και με το εμβόλιο εναντίον του ιού των ανθρώπινων 

θηλωμάτων, HPV. Το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν από τα ταμεία σε κορίτσια/

γυναίκες 12-26 ετών και προστατεύει από τον ιό.

Η εξέταση κατά Παπανικολάου αφορά ΟΛΕΣ τις γυναίκες και σώζει ζωές εφόσον 

επαναλαμβάνεται περιοδικά. 

Το τεστ δεν ανιχνεύει τον καρκίνο της μήτρας και των ωοθηκών, για τους οποίους 

θα πρέπει να γίνονται επιπλέον εξειδικευμένες περιοδικές εξετάσεις.


