Greek

Pap tests after hysterectomy

Τεστ Παπανικολάου μετά την
υστερεκτομή
Τι είναι το Τεστ Παπανικολάου;
Το τεστ Παπανικολάου (Pap test) είναι μια γρήγορη και απλή εξέταση
που γίνεται για να ελεγχθούν οι μεταβολές στα κύτταρα του τράχηλου της
μήτρας που μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Εάν εντοπισθούν νωρίς, οι μεταβολές στα κύτταρα του τράχηλου της
μήτρας είναι εύκολο να νοσηλευτούν. Γι αυτό είναι τόσο σημαντικό να
κάνετε ένα τεστ Παπανικολάου κάθε δύο χρόνια.
Περίπου το 75% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
παρατηρούνται σε γυναίκες ηλικίας άνω των σαράντα χρόνων το οποίο
σημαίνει ότι το να κάνετε ένα τεστ Παπανικολάου γίνεται πιο σημαντικό
όσο οι γυναίκες γερνούνε. Η εμμηνόπαυση δεν προστατεύει τις γυναίκες
από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και γυναίκες οι οποίες δεν είναι
πλέον σεξουαλικά ενεργές βρίσκονται ακόμη σε κίνδυνο.

Τι είναι η υστερεκτομή
Η υστερεκτομή είναι μια εγχείρηση αφαίρεσης της μήτρας. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ο τράχηλος της μήτρας αφαιρείται καθώς
και σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούνται επίσης οι σάλπιγγες και οι
ωοθήκες. Είδη υστερεκτομής απεικονίζονται παρακάτω. Οι σκιασμένες
περιοχές δείχνουν τα μέρη του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
που έχουν αφαιρεθεί.
Μετά από μια υστερεκτομή η γυναίκα δεν εμμηνορροεί πλέον και δε
μπορεί να μείνει έγκυος. Η υστερεκτομή εκτελείται τις πιο πολλές φορές
για τη θεραπεία παθήσεων όπως η ακατάσχετη αιμορραγία, τα ινώματα,
η ενδομητρίωση ή η πρόπτωση. Σ’ ένα μικρό αριθμό περιπτώσεων,
η υστερεκτομή αποτελεί μέρος της θεραπευτικής αγωγής για καρκίνους
όπως είναι ο καρκίνος της μήτρας ή ο καρκίνος των ωοθηκών.
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Μερική ή υφολική υστερεκτομή
Συνεπάγεται μόνον την αφαίρεση του άνω μέρους της μήτρας,
διατηρώντας τον τράχηλο της μήτρας, τις σάλπιγγες και τις
ωοθήκες.
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Oλική υστερεκτομή
Συνεπάγεται την αφαίρεση της μήτρας και του τράχηλου της μήτρας,
ενώ διατηρούνται οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες.

Oλική υστερεκτομή με εκτομή της ωοθήκης και της σάλπιγγος
Συνεπάγεται την αφαίρεση της μήτρας και του τράχηλου της μήτρας,
μαζι και ενός ή και των δύο ωοθηκών και των σαλπίγγων.

Χρειάζονται το Τεστ Παπανικολάου οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί
σε υστερεκτομή
Είναι σημαντικό να μιλούν οι γυναίκες με το γιατρό τους για τα μελλοντικά τεστ
Παπανικολάου. Οι γυναίκες θα χρειάζονται ακόμη τακτικά διαγνωστικά επιχρίσματα
κόλπου (όπου ένα δείγμα κυττάρων περισυλλέγεται από το άκρο του γυναικείου
κόλπου) εάν έχουν ακόμη τον τράχηλο της μήτρας, είχαν υποβληθεί σε υστερεκτομή
σαν μέρος θεραπευτικής αγωγής για γυναικολογικό καρκίνο (δηλαδή του τραχήλου
της μήτρας, των ωοθηκών, τού ενδομητρίου, του γυναικείου κόλπου), εάν είχε ποτέ
διαπιστωθεί μια σοβαρή ανωμαλία σ’ ένα τεστ Παπανικολάου ή αν δεν είχανε κάνει
ποτέ τεστ Παπανικολάου.

Σε περίπτωση που η γυναίκα δεν γνωρίζει τι είδος υστερεκτομής είχε
τι γίνεται;
Πολλές γυναίκες δε γνωρίζουν ακριβώς σε τι είδος υστερεκτομής είχαν υποβληθεί γι
αυτό είναι σημαντικό να το μάθουν από το γιατρό τους. Εάν ο γιατρός τους δεν έχει
στο ιστορικό τους στοιχεία για την εγχείρηση τότε μπορεί να χρειάζεται μια εξωτερική
εξέταση ή ένα επίχρισμα (δείγμα κυττάρων).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υστερεκτομή και τα τεστ
Παπανικολάου επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό ή την
τοπική υπηρεσία υγείας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.papscreen.
org ή τηλεφωνήσετε το Συμβούλιο του Καρκίνου στην Τηλεφωνική Γραμμή
Εξυπηρέτησης της Βικτόρια στο 13 11 20.
Για πληροφορίες στα Ελληνικά τηλεφωνήσετε το 03 9209 0162.

PapScreen Victoria is the Victorian component of the National Cervical Screening Program
and is coordinated by the Department of Human Services. The Cancer Council Victoria
delivers PapScreen's education and communications initiatives.

