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Walcz z rakiem szyjki macicy już dziś! Chroń swoje życie! 
 

W dniach 24-30 stycznia br. organizowany jest Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. 
Laboratorium testDNA Polska Sp. z o.o. angażując się czynnie w program ochrony kobiet przed 
rakiem szyjki macicy zaprasza do wykonania badania genetycznego w kierunku obecności wirusa 
HPV, na preferencyjnych warunkach. 
 
Wirus HPV przez lekarzy nazywany bywa cichym zabójcą kobiet. Często przez długi czas nie 
powoduje żadnych widocznych objawów, aż do momentu, kiedy pojawiają się groźne dla zdrowia i 
życia pacjentki zmiany w obrębie szyjki macicy. To właśnie infekcja wysokoonkogennymi typami 
wirusa HPV (a zwłaszcza typem 16 oraz 18), która utrzymuje się przez dłuższy czas, jest przyczyną 
raka, na którego co roku umiera około 2000 Polek! 
 
Proste, całkowicie bezpieczne i bezbolesne badanie genetyczne pozwala na szybką i jednoznaczną 
identyfikację nie tylko obecności samej infekcji, ale także na określenie  genotypu wirusa HPV, a tym 
samym na przyporządkowanie go do grupy niskiego- lub wysokiego ryzyka onkogennego. Materiałem 
do testów genetycznych jest wymaz z szyjki macicy pobierany przez lekarza ginekologa lub położną. 
Pobranie próbki trwa nie dłużej, niż kilkanaście sekund i odbywa się analogicznie, jak przy badaniu 
cytologicznym. Wynik testów otrzymuje się nawet po kilku dniach. 
 
Prezes laboratorium testDNA Polska, Marcin Jaworek, informuje: „Badaniu na obecność wirusa HPV 
powinna poddać się każda kobieta, która prowadzi aktywne życie seksualne i która pragnie zawczasu 
zadbać o swoje zdrowie. Nie bójmy się badań! W tym przypadku wykonanie prostego testu może 
uchronić nasze żony, matki, siostry przed wyrokiem śmierci, jakim często jest rak szyjki macicy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notka do redakcji:  

Firma testDNA istnieje na polskim rynku od 2003 r. specjalizując się w analizach ojcostwa i 
pokrewieństwa oraz diagnostyce medycznej. Obecnie laboratorium posiada ponad 100 punktów 
pobrań zlokalizowanych na terenie całego kraju jak i za granicą. Szczegółowe informacje zawarte są 
na stronie www.testDNA.pl 
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