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ἐρχομὸς τοῦ καλοκαιριοῦ εἶναι ἀφορμὴ γιὰ πολλὲς γυναῖκες νὰ θυμηθοῦν τὸν ἐτήσιο γυναικολογικὸ ἔλεγχο.
Ποιὲς εἶναι, ὅμως, οἱ προϋποθέσεις, ὥστε νὰ θεωρεῖται ἐπαρκὴς ὁ ἔλεγχος αὐτός;
Κατ’ ἀρχὰς ὀφείλει νὰ εἶναι τακτικός. Δὲν εἶναι πρόβλημα ἐὰν ὑπάρχει ἀπόκλιση μίας ἑβδομάδας ἤ ἑνὸς μηνός,
ἀλλὰ ὀφείλει νὰ γίνεται συστηματικὰ μία φορὰ τὸν χρόνο
ἤ ἀνάλογα μὲ τὶς συστάσεις τοῦ γυναικολόγου. Ἡ κάθε
ἡλικιακὴ ὁμάδα ἔχει διαφορετικὲς ἀνάγκες γιὰ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸν ἐτήσιο ἔλεγχο. Ὅλες ὅμως οἱ γυναῖκες ὀφείλουν ἐτησίως νὰ διερευνῶνται ὡς πρὸς τὸ ἱστορικό τους,
τὰ γεγονότα πού προηγήθηκαν τὴ χρονιὰ πού πέρασε καὶ
τὶς ἐνοχλήσεις πού πιθανὰ νὰ ὑπῆρχαν σὲ αὐτὸ τὸ χρονικὸ
διάστημα. Ἐπίσης, ὀφείλει πάντα νὰ γίνεται μία ἐνδελεχὴς κλινικὴ ἐξέταση, ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει τὴν ἐπισκόπηση τοῦ
αἰδοίου, τοῦ κόλπου καὶ τοῦ τραχήλου καὶ τὴν ψηλάφηση
τοῦ ἔξω καὶ ἔσω γυναικείου ἀναπαραγωγικοῦ συστήματος
καὶ τῶν μαστῶν.
Οἱ νεαρὲς ἔφηβες καὶ ἕως τὴν ἡλικία τῶν 21 ἐτῶν χρειά
ζονται, πάνω ἀπ’ ὅλα, τὴ μύηση στὸν ἔλεγχο τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ τους συστήματος καὶ τῶν μαστῶν τους. Ὁ
γυναικολόγος ὀφείλει νὰ τὶς εὐαισθητοποιήσει στὸ πῶς
πρέπει νὰ φροντίζουν τὸ σῶμα τους, νὰ προστατεύονται
ἀπὸ τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα καὶ νὰ προλαμβάνουν μία ἀνεπιθύμητη ἐγκυμοσύνη. Διεθνεῖς ἑταιρίες,
π.χ. Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Γυναικολογίας καὶ Μαιευτικῆς,
θεωροῦν ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητο τὸ παπ-τὲστ πρὶν τὰ 21
ἔτη, ἡ ἀπόφαση ὅμως ὀφείλει νὰ εἶναι ἐξατομικευμένη γιὰ
τὴν κάθε νεαρὰ ἀσθενῆ. Ὁ νεαρὸς πληθυσμὸς πρέπει νὰ
ἐνθαρρύνεται νὰ ἐπωφελεῖται τοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ καρκίνου τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, ἐνάντια τοῦ
ἰοῦ τῶν ἀνθρωπίνων κονδυλωμάτων.
Οἱ γυναῖκες ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας καὶ μέχρι τὴν ἐμμηνόπαυση χρειάζονται τακτικὰ τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἱστορικοῦ
τους, τὴν κλινικὴ ἐξέταση καὶ τὸ παπ-τέστ. Συχνὰ ὁ ἔλεγχος
ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ γυναικολογικὸ ὑπερηχογράφημα, τὸ
ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο σὲ γυναῖκες μὲ κληρονομικὴ ἐπιβάρυνση γιὰ ἀνάπτυξη γυναικολογικοῦ καρκίνου καὶ γιὰ τὴ
διερεύνηση παθολογικῶν συμπτωμάτων ἤ εὑρημάτων τῆς
γυναικολογικῆς ἐξέτασης. Τὰ ὅποια παθολογικὰ εὑρήματα τοῦ παπ-τὲστ διερευνῶνται μὲ μία ἐπιπλέον ἐξέταση πού
λέγεται κολποσκόπηση. Χρήσιμα ἐργαλεῖα εἶναι, ἐπίσης, ἡ
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διερεύνηση τῆς παρουσίας τοῦ HPV (ἰὸς τῶν ἀνθρωπίνων
κονδυλωμάτων) μέσα ἀπὸ τὴν ἀνίχνευση τῆς παρουσίας
τοῦ DNA του. Ἐπιπλέον μοριακοὶ δεῖκτες καὶ ἡ λήψη βιοψιῶν
βοηθοῦν στὴν ἀπόφαση τῆς ὅποιας θεραπείας. Σημαντικὴ
γνώση εἶναι, ὅμως, ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν βλαβῶν τοῦ HPV
ὑποχωρεῖ μέσα στὰ πρῶτα δύο ἔτη ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή τους
καὶ δὲν χρειάζονται θεραπεία. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 40 ἐτῶν
καὶ ἄνω συμπεριλαμβάνουμε ἀπαραίτητα τὴν ψηφιακὴ μαστογραφία.
Οἱ γυναῖκες στὴν ἐμμηνόπαυση, πέραν τοῦ κλασικοῦ
ἐλέγχου μὲ τὸ ἱστορικό, τὴν κλινικὴ γυναικολογικὴ ἐξέταση
καὶ τὴν ψηφιακὴ μαστογραφία, πρέπει νὰ ἐλέγχονται γιὰ τὴν
ὑγεία τοῦ σκελετοῦ τους. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ μέτρηση ὀστικῆς πυκνότητας, ἐνῶ παροτρύνονται νὰ μὴν παραλείπουν
τὰ γαλακτοκομικὰ στὴ διατροφή τους, τὴ διατήρηση ἑνὸς
«ἀνεκτοῦ» σωματικοῦ βάρους καὶ τὴ σωματικὴ ἄσκηση. Σημαντικὸς εἶναι ὁ ἔλεγχος γιὰ προβλήματα τοῦ οὐροποιητικοῦ
συστήματος, ὅπως εἶναι ἡ ἀκράτεια. Συχνὰ τὸ αἴτιο ἀποκαλύπτεται ἁπλᾶ καὶ μόνο ἀπὸ τὴ γυναικολογικὴ ἐξέταση καὶ
ἡ χειρουργικὴ διόρθωση δὲν εἶναι ἰδιαίτερα ἀπαιτητική. Στὴν
ἡλικιακὴ αὐτὴ ὁμάδα τονίζεται ὅτι ὁ ἐτήσιος γυναικολογικὸς
προληπτικὸς ἔλεγχος εἶναι ἀπαραίτητος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
ἐὰν ὑπάρχει ἐνεργὸς σεξουαλικὴ ζωή, διότι μὲ τὴν πάροδο
τῆς ἡλικίας αὐξάνεται ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης κάποιου γυ-

ναικολογικοῦ καρκίνου καὶ καρκίνου τοῦ μαστοῦ. Συνήθως
πραγματοποιεῖται γυναικολογικὸ ὑπερηχογράφημα γιὰ νὰ
ἐξεταστοῦν οἱ μήτρα καὶ οἱ ὠοθῆκες. Οἱ γυναῖκες τῆς ἡλικίας
ἄνω τῶν 51 ἐτῶν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἰδιαίτερα εὐαισθητοποιημένες γιὰ ἔγκαιρο γυναικολογικὸ ἔλεγχο σὲ συμπτώματα,
ὅπως εἶναι ὁ κνησμὸς τοῦ αἰδοίου καὶ ἡ ἐπανεμφάνιση αἵματος μετὰ τὸ τέλος τῆς περιόδου.
Ἡ κάθε γυναῖκα ἔχει δικαίωμα στὴν ὁλοκληρωμένη ἐξέταση, ἀλλὰ ὀφείλει καὶ ἡ ἴδια νὰ γνωρίζει ὅτι τὸ παπ-τὲστ

δὲν εἶναι πάρα μόνο κομμάτι τοῦ ἐλέγχου ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἕξι
ὄργανα τοῦ ἀναπαραγωγικοῦ της συστήματος. Μάλιστα οἱ
περιπτώσεις ἐμφάνισης προβλημάτων ἀπὸ τὸν τράχηλο τῆς
μήτρας μειώνονται μὲ τὰ χρόνια, ὅταν δὲν εἶναι επιβαρυμένο
τὸ ἱστορικὸ τῆς γυναῖκας. Οἱ προβλέψεις δέ, εἶναι ἰδιαίτερα
αἰσιόδοξες γιὰ τὴ μείωση τῆς συχνότητας τοῦ σημαντικοῦ
αὐτοῦ καρκίνου, χάρη στὴν ἐντατικοποίηση τοῦ προληπτικοῦ ἐλέγχου καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. 
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