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PREVENIȚI CANCERUL DE COL UTERIN!
RECUNOAȘTE-ȚI SIMPTOMELE CANCERULUI DE COL UTERIN ?

Dureri în partea
inferioară a
spatelui

Dureri în timpul
actului sexual

Sângerare în timpul/după
actul sexual sau între
menstre

Sângerări
post -menopauză

Scurgeri vaginale
anormale

Dacă aveți astfel de simptome mergeți cât mai curând la medic!
CANCERUL DE COL ESTE PROVOCAT DE INFECȚIA PERSISTENTĂ CU HPV
Cancerul de col uterin (CCU) este provocat de anumite tulpini ale virusului HPV, tulpini de risc înalt.
15 tulpini ale virusului HPV au fost clasificate ca tulpini de risc înalt.
Dintre acestea, tipurile 16 și 18 sunt responsabile de aproximativ 70% din cancerele de col uterin.
Infecția cu HPV se vindecă de la sine în aproximativ 90% din cazuri. Infecția persistentă cu HPV este
cea care provoacă leziunile canceroase.
CUM SE TRANSMITE INFECȚIA CU HPV
Infecția cu HPV este cea mai frecventă infecție a tractului genital.
Aproape fiecare persoană activă sexual se infectează cel puțin o dată pe parcursul vieții.
Transmiterea infecției se face și prin contactul tegumentelor din zona genitală.
Prezervativul nu oferă protecție 100%.
FACTORII DE RISC AI CANCERULUI DE COL UTERIN
Fumatul, debutul precoce al vieții sexuale, parteneri multipli, istoric familial de CCU, imunosupresia,
infecțiile cu transmitere sexuală asociate sunt factori care favorizează infecția cu HPV.
CANCERUL DE COL POATE FI PREVENIT
Vaccinarea fetițelor și adolescentelor, înainte de debutul vieții sexuale este sigură și oferă protecție
pentru 90% din cancerele de col uterin.
Testarea periodică a femeilor adulte permite depistarea leziunilor precanceroase și scade riscul de
cancer de col uterin.
Screening-ul femeilor vaccinate – adaugă o reducere de 30% a mortalității specifice prin CCU.
CANCERUL DE COL POATE FI VINDECAT
Tratamentul prompt al leziunilor precanceroase și al cancerelor in situ depistate prin testare
periodică permit vindecarea de cancer de col uterin și recuperarea completă.
Sursa: jo’s cervical cancer trust Site-ul: https://www.jostrust.org.uk/about-cervical-cancer/cervical-cancer/symptoms
Sursa: CNEPSS Resurse IEC – Cancerul de Col Uterin http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Leaflet-Romana.pdf

