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Skipuleg skimun fyrir leghálskrabbameini
hefst við 23 ára aldur

Öllum konum á aldrinum 23-65 ára stendur til boða skimun fyrir leghálskrabbameini.
Skimunin felst í því að tekið er frumustrok frá leghálsi á þriggja ára fresti. Þar sem þú
verður 23 ára á komandi ári munum við senda þér bréf í afmælismánuðinum þínum þar
sem þú færð boð um að bóka tíma í sýnatöku.
Hvers vegna er skimað fyrir leghálskrabbameini?
Markmiðið er að greina frumubreytingar eða krabbamein á forstigi og þannig fækka krabbameinstilfellum í leghálsi og dauðsföllum af völdum meinsins. Eina leiðin til að komast að
því hvort frumubreytingar séu til staðar er að rannsaka frumusýni úr leghálsinum.
Oftast ganga slíkar frumubreytingar til baka en stundum þróast þær yfir í leghálskrabbamein. Með því að mæta reglulega í skimun aukast líkurnar á að frumubreytingar finnist
áður en þær ná að þróast og verða að krabbameini.
Orsök frumubreytinga og krabbameins í leghálsi
Frumubreytingar í leghálsi orsakast af HPV veirusýkingu (human papilloma virus) sem
smitast við kynlíf. Hún er algengust hjá ungu fólki en talið er að langflestir (>80%) smitist
af veirunni einhvern tímann á lífsleiðinni.
Hvað ef þú ert með einkenni?
Ef þú hefur einkenni frá kvenlíffærum, svo sem óeðlilega blæðingu, útferð frá leggöngum
eða önnur óútskýrð einkenni ráðleggjum við þér að leita beint til heimilislæknis á þinni
heilsugæslustöð eða til kvensjúkdómalæknis.
Viltu vita meira?
Nánari upplýsingar, meðal annars um ávinning og áhættu skimunar sem og
framkvæmd skoðunarinnar má finna á vefsíðu Krabbameinsfélags Íslands:
krabb.is/leghalskrabbameinsleit.
Við hvetjum þig til að mæta og tökum vel á móti þér!
Með góðri kveðju,

Ágúst Ingi Ágústsson
Sviðsstjóri Leitarstöðvar Krabbameinsfélags Íslands

leit@krabb.is
krabb.is

Velferðarráðuneytið hefur falið
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins
að hafa eftirlit með þátttöku
kvenna í krabbameinsleit, óháð
því hvar skoðun fer fram.
Upplýsingar um skoðunargjald
má finna á krabb.is. Mörg
stéttarfélög og sum fyrirtæki
taka þátt í þeim kostnaði að
miklu eða öllu leyti.
Hægt er að fá nánari upplýsingar
eða afþakka boð í skimun með því
að senda póst á leit@krabb.is.
See information in English on
screening for cervical cancer in
Iceland at krabb.is.
Informacje w języku polskim na
temat badań przesiewowych raka
szyjki macicy w Islandii znajdują
się na stronie krabb.is.

