


• Cancerul colului uterin este al 4-lea cel mai întâlnit cancer în 

rândul femeilor

• În România se depistează anual 4343 de noi cazuri de cancer de col

• România ocupă locul I în Uniunea Europeană la mortalitatea prin 

cancer de col – 14,2 la 100.000 de femei.

• 70 % din femeile românce nu au făcut o testare de depistare a 

leziunilor pre canceroase ale colului în ultimii 3 ani

• 14 % din femeile din România nu au auzit de cancerul de col

• 1909 femei mor în România anual de cancer de col depistat tardiv



• Testul este util pentru depistarea 

precoce a leziunilor precanceroase

și canceroase ale colului uterin

• Acest test este indicat tuturor 

femeilor după începerea vieții 

sexuale

• Testarea este anuală (ideal pentru 

femeile din România deoarece 

incidența este cea mai mare din 

Europa)

• Nu se repetă o recoltare mai 

devreme de 3 luni!

• Produsul recoltat în timpul 

unei consultații ginecologice 

poate fi prelucrat convențional 

(pe lamă) sau în mediu lichid

• Testul în mediu lichid este mai 

ferit de erori de interpretare și 

poate fi utilizat și pentru 

testarea HPV

• Rezultatele vor fi discutate cu 

medicul clinician

• Momentul optim pentru 

recoltare – între ziua10 și 20 de 

la începutul menstruației

• Repaus sexual minim 

24 de ore înainte

• Toaletă vaginală contraindicată 

minim 24 ore înainte 



Metodă de investigare a colului uterin cu ajutorul unui 

aparat optic colposcop ce permite mărirea imaginii și 

identificarea zonelor de mucoasă cervicală anormală

Indicații:

✓ Rezultate anormale la testarea Babeș-Papanicolaou

✓ Aspect anormal al colului la examinarea ginecologică

✓ Infecție HPV cu risc înalt depistată lubrifierii vaginale

✓ Creșterea mecanismelor locale de apărare naturala 

antiinfecțioasa



• Examinarea este realizată între zilele 8-

12 a ciclului menstrual

• Colul femeilor în menopauză este

examinat după o pregătire hormonala

intra vaginala sau generală prescrisă de 

medicul ginecolog

• Durata de examinare este în medie de 

15 minute

• Este o manevră ginecologică

nedureroasă!

• Utilizarea soluțiilor de badijonare a 

colului (acid acetic 5% și Lugol) permite

identificarea zonelor anormale ale 

colului și realizarea de biopsii

• Atenție! Informați personalul medical 

dacă știți că sunteți alergică la 

preparare ce conțin IOD.



Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet, 

• După efectuarea colposcopiei pacienta își 

reia imediat viată obișnuită (muncă, 

activitate sexuală, activitate fizică)

• Biopsiile efectuate în timpul colposcopiei 

impun doar repaus sexual pentru 3-5 zile.

Metodă de În cadrul clinicii noastre terapia PRP este 

implementată din 2010 în compartimentul de 

dermato-cosmetologie cu rezultate foarte bune. 




