
Recomandări pentru prevenția  cancerului de col uterin 

 
1 Se recomandă screeningul pentru cancerul de col uterin prin testare (Babes 

–Papanicolau) pentru toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani care 
nu au simptome sugestive sau un diagnostic confirmat de cancer de col uterin 
și nu sunt histerectomizate total pentru afecțiuni necanceroase . 

1A 

2 Retestarea în cadrul Programului National de Screening al Cancerului de Col 
Uterin în Romania are loc la 5 ani dupa ultimul rezultat normal .  

1A 

3 Medicul de familie va recomanda testarea tuturor femeilor eligibile cu vârsta 
între 25-64 ani pentru care nu se poate documenta un rezultat normal mai 
recent de 5 ani. 

PP 

4 Medicul de familie va explica pacientei semnificația rezultatului testării și 
conduita de urmat. 

1A 

5 In cazul unui rezultat nesatisfăcător sau al unui rezultat negativ pentru leziuni 
intraepiteliale sau malignitate, dar cu modificări non-neoplazice (infecții, 
inflamații sau alte modificări reactive), Se recomandă repetarea testului într-
un interval de 3-6 luni. 

1A 

6 In cazul unui rezultat pozitiv pentru anomalii ale celulelor epiteliale sau 
glandulare recomandarea generala este trimiterea la ginecolog / oncolog 
pentru evaluare și intervenție de specialitate. 

1A 

7 In cazul specific al unor modificări ce indica prezenta de Celule Scuamoase 
Atipice cu Semnificație Neprecizată (ASC-US) sau a unei Leziuni Scuamoase 
Intraepiteliale de Grad Scăzut (LSIL) există opțiunea repetării testului la 6 luni. 

2B 

8 În cazul persistenței modificărilor se recomandă trimiterea la ginecolog / 
oncolog pentru evaluare și intervenție de specialitate. 

 

9 Un episod de screening pentru cancerul de col uterin se încheie fie cu 
reintroducerea în Programul de Screening pentru screening de rutina (o data 
la 5 ani) fie cu confirmarea diagnosticului de cancer. 

1A 

10 Reintroducerea în Programul de screening (o dată la 5 ani) a femeilor care 
au prezentat anomalii de tip displazic ale celulelor scuamoase sau glandulare 
se realizează după obținerea a 3 frotiuri consecutive negative la intervale de 
6 luni. 

1B 

11 Medicii de familie vor  informa părinții și tinerii despre beneficiile vaccinării 
anti HPV pentru  prevenția primară a cancerului de col uterin și a altor cancere 
determinate de HPV . 

1A 

12 Vaccinarea se recomandă  persoanelor de sex feminin la vârsta de 11-12 ani 
și până la 26 ani celor care nu au fost vaccinate anterior sau nu au completat 
cele 3 doze. 9vHPV și  4vHPV pot fi folosite și pentru vaccinarea persoanelor 
de sex masculin în aceleași condiții. 

1B 

13 Screeningul cancerului de col uterin prin testare Babes-Papanicolau se 
recomanda atat femeilor vaccinate cat si celor nevaccinate 

1C 

  

 


