PROTOCOL EPIDEMIOLOGIC
PROGRAMUL DE SCREENING PRIN TESTARE PRIMARA HPV
PENTRU CANCERUL DE COL UTERIN
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1. INTRODUCERE
1.1

Preambul

Protocolul invitare – informare – programare al beneficiarelor a fost elaborat în
cadrul proiectului „Integrarea
Integrarea screeningului primar HPV în programul național
na
de
screening

pentru

cancerul

de

col

uterin
uterin”
”

contract

de

finanțare
finan

nr.

POCU/257/4/9/120798 Cod SMIS: 120798 finan
finanțat
țat în cadrul Fondului Social European,
Programul Operațional
țional Capital Uman 2014
2014-2020,
2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și
combaterea sărăciei, Prioritatea de investi
investiții:
ții: Creșterea accesului la servicii accesibile,
durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general implementat de Institutul Oncologic „Prof Dr. Ion Chiricu
Chiricuță”
ță” Cluj-Napoca
Cluj
în
parteneriat cu Institutul Național
țional de Sănătate Publică.
Protocolul epidemiologic urmăre
urmărește
ște stabilirea unor proceduri unitare pentru
implementarea Programului Na
Național
țional de Screening pentru Cancerul de col uterin care va
fi implementat în Regiunile de dezvoltare Nord
Nord-Vest, Nord-Est
Est Centru şi Sud-Muntenia
Sud
finanțate
țate prin Programul Operațional Capital Uman în care vor fi implementate
proiectele ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție,
preven
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului
ului de col uterin - etapa
II”, AP 4/ PI 9.iv/ OS4.9
1.2

Context

Deși
și cancerul de col uterin poate fi prevenit, mai mult de jumătate de milion de femei
din întreaga lume se îmbolnăvesc în fiecare an. Cancerul de col uterin se află pe locul 4
ca localizare neoplazică
lazică la genul feminin şi pe locul 2 la femeile cu vârsta cuprinsă
între 15 şi 44 de ani. 85% din cazuri apar în ţările în curs de dezvoltare, fără programe
populaţionale adecvate de screening. Aproape 90% din decesele prin cancer de col
uterin au avut locc în ţări în curs de dezvoltare. Principalele motive pentru aceste
decese evitabile sunt lipsa sau accesul limitat la programele de screening, management
și tratament. În țările cu venituri mari, programe de screening eficiente bazate pe
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citologie cervicală
ă (frotiu Babeş Papanicolau) au dus la o scădere dramatică a cazurilor
de cancer de col uterin ; acest rezultat nu a fost ob
obținut
ținut în zone cu resurse reduse din
cauza infrastructurii inadecvate și a numărului insuficient de furnizori calificați.
Screeningul cervical are drept scop prevenirea carcinomului colului uterin invaziv prin
depistarea și tratamentul precursorilor săi. Majoritatea cazurilor de cancer de col
uterin dintr-o populație
ție pot fi prevenite printr
printr-un
un tratament eficient al leziunilor
precanceroase depistate în screeningul cervical.
A fost investigată şi dovedită detectarea virusului papiloma uman (HPV), inițial
ini
ca
metodă alternativă de screening cervical primar în studii transversale, studii de cohortă
și studii randomizate controlat
controlate.
Scopul

prezentului

protocol

epidemiologic

este

de

a

caracteriza

structura

organizaţională de bază a programului de screening al cancerului de col uterin prin
testare primară HPV şi de a recomanda o metodologie comună pentru organizarea,
evaluarea şi raportarea
ortarea acestora. Protocolul se bazează pe normele si recomandările
programelor europene adaptate resurselor şi infrastructurii generale a asistenţei
medicale din România.
Documentul se adresează profesioniştilor din domeniul sănătăţii în general, precum şi
celorlalţi profesionişti care sunt implicaţi implementarea programului.
Aceast Protocol reflectă recomandările Ghidurilor europene pentru asigurarea calitatii
in screeningul cancerului cervical.
Obiectivul programului pentru screeningul pentru cancerul de col uterin este de a
reduce morbiditatea și mortalitatea asociate bolii, fără a afecta negativ starea de
sănătate a celor care participă la screening. Un program de screening pentru cancerul
de col uterin este o interventie complexă, multidisciplinară iar eficacitatea sa depinde
de calitatea componentelor sale individuale. Succesul este judecat prin prisma
rezultatului programului și a impactului acestuia asupra sănătății publice și este
implicit influențat
țat de organizarea, punerea în aplicare, execuția și acceptabilitatea
programului.
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Prezentul protocol epidemiologic ține seamă de acest rol important și include secțiuni
specifice privitoare la organizarea, implementarea și evaluarea programului de
screening pentru cancerul de col uterin din România, în conformitate cu modele de
bună practică din țările membre UE și celelalte țări cu programe performante de
screening pentru cancerul de col uterin.
Funcția epidemiologică într--un
un program de screening depinde de dezvoltarea unor
sisteme complexe de documenta
documentare
re a proceselor de screening, de monitorizare a
colectării și a calității datelor și de compilarea și raportarea exactă a rezultatelor. Prin
prezentul protocol epidemiologic se asigură utilizarea unei metodologii unificate de
colectare și raportare a datel
datelor
or din programul de screening, utilizând terminologia,
definițiile
țiile și clasificările prestabilite. Alinierea acestei metodologii la recomandările
internaționale
ționale permite nu numai monitorizarea și evaluarea programului național de
screening pentru cancerul ma
mamar ci și compararea cu indicatori similari din cadrul altor
programe naționale.
1.3

Protecția
ția datelor cu caracter personal

În conformitate cu Directiva UE 95/46 / CE privind controlul colectării datelor și
utilizarea acestora, protecția
ția datelor individuale es
este
te un drept fundamental al fiecărui
cetățean
țean din Uniunea Europeană. Această directivă a intrat în vigoare în 1997, statele
membre fiind obligate să pună în aplicare până în anul 2000 măsurile necesare
respectării acestui drept la nivel na
național. Există totuși
și situații de excepție în care o
protecție
ție riguroasă a datelor poate interfera cu promovarea sănătății publice.
Organizarea unui program eficace de prevenire şi depistare a cancerului de col uterin
necesită o identificare precisă a popula
populației țintă eligibile. Aceste informații
informa
sunt
disponibile din registrele de eviden
evidență
ță a populației, dar sunt protejate de directiva
menționată
ționată mai sus. În anumite circumstanțe însă, din motive de sănătate publică se
pot face excepții
ții (vezi, articolul 8 alineatul (3) din dir
directiva menționată).
ționată). Pentru textul
respectiv al directivei, se face trimitere la Jurnalul Oficial al Comunităților
Comunită
Europene
din 23 noiembrie 1995 nr. L. 281 p. 31.
5

Incepând cu 25 mai 2018, în România se aplică Regulamentul privind Protecția
P
datelor
cu caracter personal (GDPR). Practic, acest regulament vine să protejeze datele cu
caracter personal ale persoanelor fizice, pentru ca acestea să aibă un control mai mare
asupra lor și să fie informați despre modul în care aceste date sunt utilizate.Activitățile
utilizate.
de natură medicală reprezintă una dintre categoriile care, în lumina GDPR, pot genera
riscuri considerabile la adresa drepturilor sşi libertătilor
̧ilor fundamentale. GDPR folosește
folose
noțiunea
țiunea de risc ridicat, identificat inclusiv atunci când operatorul sau persoana
împuternicită prelucrează date sensibile, cum sunt cele privind sănătatea, sau atunci
când este implicată vulnerabilitatea persoanelor vizate.
1.4 Considerații
ții etice pentru programele de screening pentru cancerul de col uterin
Deciziile cu privire
e la cel mai bun mod de utilizare a resurselor reduse pentru a
diagnostica și trata leziunile precanceroase trebuie să ia în considerare amploarea
dizabilității
ții și a deceselor cauzate de boală și potențialul succes al unei intervenții de a
reduce suferința și decesele asociate cu acea boală versus utilizarea acestor resurse
reduse pentru prevenirea sau controlul altor boli.
Atunci când este văzut în acest mod, cancerul de col uterin poate provoca o povară
mare de dizabilitate și deces iar intervenția (screening și tratamentul leziunilor prepre
canceroase) poate preveni cea mai mare parte a bolii. Acest lucru face ca prevenirea și
controlul cancerului de col uterin să fie o alegere ra
rațională
țională și etică pentru utilizarea
resurselor disponibile. Deși
și deciziile cu privire la prioritățile
țile programatice sunt luate de
obicei la nivel național,
țional, furnizorii de servicii medicale ar trebui să înțeleagă motivele
acestor decizii, astfel încât aceştia să fie motiva
motivați
ți să implementeze programul într-o
într
manieră cost-conștientă și să explice prioritățile programului pacienților lor.
Înainte de implementarea unui program de screening, trebuie luate în considerare
următoarele elemente care să asigure o abordare etică și echitabilă:
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• Depistarea și tratamentul leziunilor pre
pre-canceroase, precum și managementul
cancerului de col uterin, 0trebui să fie accesibil tuturor femeilor din grupa de vârstă
vizată, inclusiv cele mai sărace, cele mai vulnerabile și mai greu de atins (hardest
(
to
reach).
• Tratamentul trebuie să fie disponibil și accesibil. Testele de diagnostic sau de
confirmare (dacă sunt incluse în program) trebuie să fie, de asemenea, disponibile cu
urmărirea (follow u) corespunzătoare după efectuarea testului.
• Pacienții,
ții, furnizorii și comunitățile ar trebui să primească educ
educație
ție pentru sănătate
pentru a asigura o luare a deciziilor în cuno
cunoștință
ștință de cauză cu privire la screening și
tratament.
• Sistemele de înregistrare a datelor pacien
pacienților
ților și îngrijirea pacientului trebuie să
asigure confidențialitatea.
• Furnizorii ar trebuii să fie instrui
instruiți
ți în mod adecvat și să aibă ghiduri clare cu privire la
managementul și urmărirea femeilor cu rezultate pozitive ale screeningului.
• Trebuie să existe un sistem de trimitere pentru toate problemele de sănătate
descoperite în timpul procesului
ului de screening, inclusiv:
- tratamentul și servicii paliative pentru cancerul de col uterin și
- tratament pentru alte afecțiuni
țiuni în sfera sănătății reproducerii.

1.5 Alegerea în cunoștință
ștință de cauză și consimțământul informat
Alegerea informată: pacientei i se oferă suficiente informa
informații
ții pentru a putea să aleagă
în cunoștință
ștință de cauză dacă acceptă sau refuză testul sau cursul acțiunii propus de
furnizorii medicali. Aceste informa
informații,
ții, care vor fi repetate și confirmate chiar înainte de
efectuarea oricărei intervenții,
ții, trebuie să includă (în cazul prevenirii cancerului de col
uterin) semnificația
ția și consecințele unui test pozitiv, disponibilitatea tratamentului,
precum și riscurile pe care le poate prezenta pacienta le poate avea dacă refuze
screeningul și tratamentul aferent.
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Consimțământul informat: acesta se referă la permisiunea verbală sau scrisă explicită
acordată de o pacientă pentru a acceppta o procedură sau un test, după ce a primit
suficiente informații
ții pentru a face o alegere în cunoștin
cunoștință de cauză
Atât consimțământul
țământul informat, cât și alegerea informată se bazează pe principiile etice
ale autonomiei și respectului pentru individ. În multe culturi, noțiunea de
consimțământ
țământ poate fi un proces colectiv de luare a deciziilor care implică şi alte
a
persoane, cum ar fi soțul
țul / partenerul, familia și / sau liderii satului. Informații precise
furnizate prin educație
ție și consiliere pentru sănătate pot asigura că femeile și familiile
lor extinse înțeleg
țeleg faptele despre cancerul de col uterin, inclusiv ccine
ine este în pericol,
modul în care screeningul poate reduce acest risc și orice potențiale riscuri legat de
screening sau tratament. După ce a primit aceste informa
informații,
ții, pacienta face alegerea cu
sfaturi și sprijin din partea celorlalți din cercul ei apropi
apropiat.
at. Furnizorul medical trebuie
să fie conștient
știent de posibilitatea ca pacienta să fie supusă unei constrângeri și să depună
eforturi pentru a se asigura că decizia pacientei nu este constrânsă.

1.6 Beneficiile și riscurile screening
screening-ului cancerului de col uterin
Programele de screening eficiente promit scăderea dramatică a incidenței
inciden
cancerului
de col uterin. Orice efort de depistare pe scară largă îndreptat către populații
popula
sănătoase poate avea rezultate pozitive și negative. Rezultatul pozitiv principal al
screeningului
ningului este reducerea cancerului de col uterin prin detectarea și tratarea
leziunilor pre-canceroase
canceroase înainte de a progresa spre cancer. În plus, screeningul poate
detecta cancerul de col uterin într
într-un
un stadiu incipient, când cancerul poate fi încă
tratat cu succes. Screening--ul
ul în sine, nu are o valoare preventivă, esențială
esen
fiind
legătura cu tratamentul. Dacă o astfel de legătură nu poate fi pusă în aplicare, atunci
programul de screening nu va avea niciun impact asupra inciden
incidenței
ței cancerului de col
uterin.
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Pentru maximizarea impactului şi minimizarea efectelor adverse, screening-ul
screening
trebuie
să se desfăşoare doar în cadrul unor programe organizate. Structura unui program de
screening al cancerului de col uterin include definirea strategiei de screening, adică
ad
determinarea grupelor de vârstă ţintă şi intervalul de screening între două rezultate
normale ale testului, alegerea testului screening şi stabilirea strategiilor de urmărire şi
tratament pentru femeile cu rezultate pozitive la screening. Strategia de screening ar
trebui să ia în considerare variaţia în riscul de bază a populaţiilor ţintă şi istoria
naturală a bolii, care se caracterizează printr
printr-o
o perioadă preclinică detectabilă destul
de îndelungată şi rate de regresie substanţiale ale leziunilor prec
precanceroase.
anceroase. Mai mult,
un program de screening bine organizat trebuie să asigure un nivel ridicat de
acceptabilitate şi acoperire în rândul populaţiei şi trebuie să asigure şi să demonstreze
o bună calitate la toate nivelurile.
Unul dintre riscurile screeningului,
ngului, care se aplică tuturor testelor de screening, este
rata variabilă a depistării excesive (over
(over-detection)
detection) a leziunilor precanceroase (adică a
rezultatelor fals pozitive), ceea ce duce la supratratamentul femeilor care de fapt nu
prezintă un risc crescut
scut de cancer invaziv la momentul respectiv. Cu toate acestea,
beneficiile depistării precoce a cancerului de col uterin (adică a rezultatelor adevărate
pozitive) – atunci când tratamentul pentru a preveni evoluția
ția cancerului este disponibil
- depășesc cu mult consecin
consecințele
țele relativ minore asupra femeilor cauzate de oricare
dintre metodele de tratament descrise. Alt risc, mult mai semnificativ al screening-ului
screening
este riscul obținerii
ținerii unui rezultat fals
fals-negativ,
negativ, care poate duce la ratarea oportunității
oportunită
pentru tratamentul leziunilor precanceroase sau a cancerului în stadiu precoce.
O atenție
ție deosebită trebuie acordată asigurării ca screeningul să se realizeze numai pe
populația
ția țintă definită de programul național și ca sa fie alocate resurse adecvate
pentru acoperirea
operirea a 100% dintre aceste femei, împreună cu asigurarea urmăririi
necesare (follow up). De asemenea este necesară existen
existența
ța unui sistem de trimiteri
funcțional,
țional, astfel încât femeile care sunt depistate cu cancer să fie trimise și să
primească tratament corespunzător.
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Un sistem informaţional populaţional trebuie instituit pentru monitorizarea
continuă a indicatorilor programului de screening. Un cadru legal potrivit este necesar
pentru înregistrarea datelor individuale şi legătura între bazele de date populaţionale,
po
baza de date a screening-ului
ului şi registrele de cancer şi de mortalitate. Sistemul
informaţional este un instrument esenţial pentru managementul programului de
screening; calcularea indicatorilor de participare, de complianţă, de calitate şi impact;
im
furnizarea unui feedback pentru a implica personalul medical, factorii de decizie şi
autorităţile din domeniul sănătăţii publice.

2. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI EPIDEMIOLOGIC
1) Să asigure eficiența
ța programului de screening populațional organizat pentru
cancerul de col uterin
2) Să asigure calitatea programului na
național
țional de screening populațional organizat
pentru cancerul de col uterin prin introducerea screeningului primar HPV
conform
rm standardelor interna
internaționale/europene
3) Să ofere un instrument de lucru pentru profesioniştii care intervin în
coordonarea Programul
Programului național
țional de screening populațional organizat pentru
cancerul de col uterin prin testarea primară HPV;
4) Să determine participarea crescută a femeilor vulnerabile defavorizate din
grupul țintă la programul de screening populațional organizat pentru cancerul
de col uterin (țintă
țintă cel puțin 50 % populație testată vulnerabilă defavorizată ).
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3. RECOMANDARI EUROPENE
3.1 Vârsta şi frecvența
ța testării :
OMS recomandă ca vârsta grupului țintă și frecvența screeningului să se bazeze pe
dovezile actuale disponibile și pe istoricul natural al HPV și al leziunilor precanceroase
Infecțiile
țiile cu HPV cu risc ridicat sunt foarte frecve
frecvente
nte la femeile tinere, dar majoritatea
acestor infecții
ții sunt tranzitorii fiind eliminate spontan. Doar un procent mic din toate
infecțiile
țiile cu HPV care persistă mulți ani evoluează spre cancer invaziv. De obicei,
cancerul de col uterin se dezvoltă lent, luâ
luând 10-20
20 de ani de la lezunile prepre
canceroase precoce la cancerul invaziv, astfel încât cancerul de col uterin este rar
înainte de 30 de ani. Screening
Screening-ul
ul femeilor tinere va detecta multe leziuni care nu vor
evolua niciodată spre cancer, ceea ce va duce la supratrament considerabil și, prin
urmare, nu este cost-eficient.
eficient.
Screeningul femeilor cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani, efectuat chiar și o singură
dată, va reduce decesele cauzate de cancerul de col uterin. Screeningul cancerului de
col uterin este
ste recomandat pentru fiecare femeie din această grupă de vârstă țintă, dar
aceasta poate fi extinsă la vârste mai tinere, dacă există dovezi ale unui risc ridicat
pentru CIN2 +. Deciziile cu privire la grupa țintă de vârstă și frecvența screeningului
sunt luate la nivel național,
țional, pe baza proporției locale a femeilor cu leziuni precanceroase sau cancer din to
totalul femeilor de aceeași
și vârstă, numărul de noi cazuri de
cancer de col uterin înregistrate în ultimii doi sau trei ani, precum și disponibilitatea
disponibilitate
resurselor și infrastructurii, precum şi de alți
ți factori, cum ar fi prevalența HIV. România
fiind țara cu cea mai ridicată rată a incidenței din Europa, testarea se adrsează
femeilor între 25 şi 64 ani.

Pentru a atinge cel ridicat impact în ceea ce privește
ște reducerea suferinței și a
deceselor cauzate de cancer de col uterin trebui să se acorde prioritate maximizării
maximiz
11

acoperirii și tratamentului. „Acoperirea” se referă la propor
proporția
ția de femei din grupul de
vârstă țintă care sunt examinate la intervale re
recomandate într-o
o anumită perioadă de
timp. Numărul real de teste de screening efectuate nu măsoară acoperirea, deoarece
acest număr poate include femei în afara vârstei vizate, precum şi femeile testate
mai des decât recomandările
recomandările.

3.2 Dovezi
Recunoașterea
șterea relației de cauzalitate între infecția persistentă cu tipurile hrHPV
șii cancerul de col uterin a condus la ob
obținerea
ținerea a numeroase sisteme de detectare a ADN
și ARN HPV utilizate în screening
screening-ul cancerului de col uterin.
Detectarea hrHPV în toate cazurile de cancer al colului uterin justifică utilizarea
testării HPV în programele organizate de screening al cancerului de col uterin.
În ultimele două decenii ss-a
a acumulat un volum important de informații
informa
provenite din numeroase studii epidemiolo
epidemiologice
gice despre utilizarea testării HPV în
screening-ul primar.
Obținerea
ținerea vaccinurilor HPV a deschis perspectivele profilaxiei primare a
cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV, îndeosebi în țările în curs de dezvoltare,
în care nu există programe organiz
organizate
ate de screening al cancerului de col uterin, iar
incidența
ța și mortalitatea sunt încă ridicate.
Așadar,
șadar, profilaxia cancerului de col uterin astăzi se bazează pe vaccinare, ca
metodă de profilaxie primară și screening în programe organizate, ca metodă de
profilaxie secundară.
Vaccinarea şi screening-ul
ul trebuie să fie complementare şi sinergice în prevenirea
cancerului de col uterin!

12

Modelul OMS - Componentele cheie ale ale abordării comprehensive s prevenirii şi
controlului cancerului de col uterin

In cadrul
adrul a patru studii randomizate controlate - Swedescreen, POBASCAM, ARTISTIC, şi
NTCC6 – au fost incluse femei din țările industrializate în cadrul a cel puțin două runde
de screening cervical. Inciden
Incidență
ță CIN3 a fost mai mică după testarea HPV în comparație
cu citologia. În ciuda protocoalelor de screening diferite, inciden
incidența
ța relativă a CIN3 sau
a rezultatelor histologice mai avansate după prima rundă de screening a fost similară în
toate studiile: rata(HPV vs citologie)a fost 0 · 53 (95% CI 0 · 29
29–0
0 · 98) în Swedescreen,
0 · 52 (0 · 28–0
0 · 97) în ARTISTIC, 0 · 34 (0 · 15
15–0
0 · 75) în NTCC (la femei cu vârsta de 35
de ani sau mai mult) și 0 · 39 (0 · 27
27–0
0 · 53) în POBASCAM, fără dovezi de eterogenitate
(p = 0 · 681) .7 Aceste rezultate au demonstrat ccă
ă screeningul bazat pe HPV detectează
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CIN de grad înalt persistent înainte de citologie, astfel crescând probabilitatea
tratamentului înainte de invazie.
Mai mult, efectul a fost similar deşi protocoalele de screening au fost diferite,
ceea ce sugerează că eficacitatea în prevenirea cancerului depinde în primul rând de
testul de screening (adică HPV) și nu de protocolul utilizat,oferind o justificare
puternică pentru analiza comună a trialurilor. O metanaliza a celor 4 studii
(Swedescreen,
Swedescreen, POBASCAM, ARTIS
ARTISTIC, şi NTCC6) de Screening cervical bazat pe HPV
versus citologie convențională
țională a prezentat o reducere semnificativă a cancerului de col
uterin invaziv la femeile care au efectuat screening primar HPV. Când au fost luate în
considerare toate femei random
randomizate înscrise în screening și toate tipurile de cancer
diagnosticate - inclusiv cazuri deja prezente (prevalente) - detectarea carcinoamelor
cervicale invazive a fost semnificativ mai scăzută în cazurile testate HPV.
Metanaliza a mai demonstrat că la vâr
vârsta de 30-34 de ani, câștigul
știgul în eficiența cu
testarea HPV este cel puțin
țin similară cu și posibil mai mare decât cea obținută la
femeile în vârstă. Explicațiile
țiile posibile pentru aceste rezultate sunt frecvența mai mare
de adenocarcinoame la grupele de vârstă mai tinere în datele colectate sau progresia
mai rapidă la cancer de la CIN nedetectat prin citologie la femeile mai tinere
comparativ cu femei mai în vârstă. Mai mult decât atât, eficien
eficiența
ța scăzută a citologiei a
fost remarcată la femeile tinere. Date de la NTCC a sugerat supradiagnosticul de CIN
regresiv ca urmare a testării screening HPV screening la femei25
femei25-34
34 ani, implicând
necesitatea precauțiilor
țiilor atunci când testează femei tinere în acest fel. Supragnosticul
nu a fost observat în trialul POBASCAM lla vârsta 30–33
33 ani. Independent de motivele
acestor discrepanțe,
țe, metanaliza sugerează un câștig relevant în eficacitatea testării
HPV, începând de la vârsta de 30 de ani (datele la vârste tinere sunt prea puține
pu
pentru a trage concluzii).
Programele de profilaxie secundară prin depistare precoce se adresează femeilor cu
vârste între 25-64
64 de ani, utilizând ca strategie:
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Pentru ca prevenirea cancerului de col uterin să fie eficientă, screeningul pozitiv
trebuie să fie legat de un tratament eficient. OMS a luat în considerare dovezile pentru
două abordări care leagă screeningul și tratamentul pentru cancerul pre-cancer
pre
al
colului uterin:
1. Screening, diagnostic și tratament - Screen, diagnose and treat
2. Screening și tratare - Screen
Screen-and-treat.

Programele
e de profilaxie ter
terțiară
țiară vizează tratamentul tuturor cazurilor de cancer
invaziv, la orice vârstă de apari
apariție,
ție, prin chirurgie ablativă, radioterapie și
chimioterapie, în funcție
ție de stadiul la diagnostic.
Dovezi acumulate despre siguran
siguranța și eficiența testării
ării HPV în screening-ul
screening
cancerului de col uterin

În studiul efectuat de Dilner și publicat în anul 2008 în BMJ, pe o cohortă
multinațională,
țională, în Franța, Spania, Danemarca, Marea Britanie, Germania și Suedia, s-a
s
obținut
ținut o rată cumulativă a incidenței CIN3 considerabil scăzută la femeile cu test HPV
negativ, ceea ce susține
ține idea că testarea HPV la 6 ani interval este eficientă.
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În studiul publicat de Kaer în anul 2010, referitor la includerea a 8600 de femei,
cu vârste între 20-29
29 de ani la includerea în studiu și urmărite peste 13 ani în
Danemarca, cu frotiuri citologice ini
inițiale
țiale negative, rezultatele obținute au relevat că:
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•

Un singur test HPV pozitiv este un bun predictor al leziunilor de tip CIN ale
colului uterin;

•

Femeile
ile care au un test HPV pozitiv pentru tipurile 16 și 18 pot beneficia imediat
de colposcopie;

•

Rezultatele indică valoarea poten
potențială a genotipării în screening-ul cancerului de
col uterin.

3.3 Utilizarea testării HPV în screening-ul primar
4 studii experimentale randomizate au publicat rezultatele a 2 runde de screening ,
efectuate în Suedia, Olanda,, Marea Britanie, Finlanda și Italia,
ia, pe un număr de 176.400
de femei cu vârsta cuprinsă între 20
20-64 ani, urmărite în medie 6,5 ani.
Screening-ul
ul primar HPVconferă protec
protecție cu 60–70% mai mareîmpotriva cancerului
invaziv de col uterin, comparativ cu screening
screening-ul citologic

Primary test

Management

Experimental group

HPV+ve women

SWEDSCREEN

HPV and conv. Cytology

Cytological triage

POBASCAM(Netherlands)

HPV and conv. Cytology

Cytological triage

ARTISTIC (UK)

HPV and LBC

Cytological triage

STUDY

of
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NTCC (Italy) phase 1; 35-60

HPV and LBC

Colposcopy

HPV only

Colposcopy

HPV only

Cytological triage

yrs
NTCC (Italy) phase 2; 35-60
yrs
FINLAND

Ronco G, Dillner J, Elfström KM, et al International HPV screening working group.
Efficacy of HPV-based
based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up
follow
of
four European randomised controlled trials. Lancet 2014; 383: 524
524-532.
532.
Beneficiile testării HPVca
ca test unic pentru screening
screening-ul primar
– Testul HPV este
te automat, obiectiv și cu repetabilitate ridicată – lipsa
variabilității
ii

interlaboratoare,

comparativ

cu

variabilitatea

interobservator a frotiului citologic
– Sensibilitatea
bilitatea ridicată a testării HPV pentru precursorii de grad înalt (95(95
100%), precum și declinul prevalenței infecției HPV după vârsta de 30 de
ani
– VPN ridicată (99
(99-100%), corelată cu sensibilitatea
tatea ridicată-justifică
ridicată
testarea primară HPV, urmată de citologie doar în caz de test HPV pozitiv;
astfel, necesarul de citologie poate fi redus, cu îmbunătăţirea calităţii
sale
– VPN foarte ridicată a combina
combinației
ției unui test citologic normal cu un test HPV
negativ
egativ permite prelungirea în mod sigur a intervalului intre testări la 8-10
8
ani,îmbunătăţind
îmbunătăţind raportul de cost
cost-eficienţă
eficienţă şi comoditatea screening-ului
screening
– Testarea HPV îmbunătă
îmbunătățește
țește identificarea leziunilor de tip adenocarcinom
și a precursorilor acestuia.
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Inconvenientele testării HPV -La femeile cu vârsta 25-29
-

Număr crescut de rezultate pozitive, colposcopii și biopsii

-

Diagnostic în exces al leziunilor non
non-progresive CIN2+

Testul HPV se caracterizează printr
printr-o sensibilitate și o valoare predictivă
negativă superioară citologiei, relevate de numeroase studii epidemiologice. Prin
urmare, utilizarea combinată a celor două teste, în etapa ini
inițială
țială testul HPV, urmat de
citologie în caz de rezultat
ezultat pozitiv al primului test, va reduce triajul nenecesar al
leziunilor echivoce sau cu risc scăzut , prin urmare numărul colposcopiilor și al
investigațiilor
țiilor diagnostice în exces.
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4. Experiența
ța programelor din Romania
Prevalența
ța infecției HPV pe grupe de vârstă relevă un vârf la grupele 25-29,
25
urmat de
scăderea prevalenței
ței cu înaintarea în vârstă și un al doilea vârf la grupele 55-59
55
de ani,
aspect relevat de studiul prevalen
prevalenței
ței pe un eșantion de 1000 de femei din județul
județ Cluj,
în concordanță
ță cu studiile efectuate și în alte țări (Șuteu et al, Eur J Cancer, 2019).

HPV+ tests
25%
20.51%

20%
16.24%

15%
10%

14.85%
12.50%

11.27%

10.45%

8.33%

7.27%

7.09%

5%
0%
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59
55

60-64

Grupa de vârsta

Ofelia Șuteu, MihaielaLumini
MihaielaLuminița Blaga, Mari Nygård,
ård, Maarit K Leinonen, Florian Nicula,
RodicaPăiș,
ș, Daniela Coza, PatriciuAchimașCadariu, Adriana Melnic, TrudeAndreassen,
TrudeA
Dana Hashim, ElisabeteWeiderpas. Prevalence of abnormal screening test results and
agreement between cytology and HPV test in primary cervical screening in NorthNorth
Western Region of Romania. Eur J Cancer Prevention 2019
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5. TIPULSCREENINGULUI
Tipul de screening propus pentru pilotul multi
multi-regional
regional de screening
pentru cancerul de col uterin implementat în perioada 2020
2020--2023 în
patru regiuni administrative din România

6. STRATEGIA DE SCREENING PRIMAR HPV
•

Vârsta de debut penrtu testarea HPV :
•

•

Vârsta de încetare a testarii HPV
•

•

30 de ani

64 de ani

Intervalul de testare primară HPV
•

5 ani

7. INDICATORI
O listă a indicatorilor cheie de performanţă este furnizată pentru monitorizarea
procesului de screening şi pentru a identifica şi reacţiona la problemele potenţiale
pote
în
timp util. Indicatorii se adresează aspectelor procesului de screening care influenţează
impactul, la fel ca şi costurilor umane şi financiare ale screening
screening-ului.
ului. Se disting trei
grupe de indicatori:
1. Intensitatea screening-ului.
ului. Proporţia populaţiei
iei ţintă efectiv testată în intevalul
recomandat este principalul determinant al succesului unui program de screening.
Totuşi, testarea prea frecventă creşte costurile financiare şi umane cu un câştig
minim în reducerea incidenţei şi a mortalităţii. Indic
Indicatorii
atorii includ: extensia
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programului, durata intervalului de screening recomandat, complianţa la invitaţie,
acoperirea şi numărul de frotiuri efectuate.
2. Performanţa testului screening. Indicatorii esenţiali includ: rata de repetare a
citologiei,

colposcopia,
a,

valoarea

predictivă

pozitivă

pentru

colposcopie,

specificitatea testului screening şi rata de detectare a leziunilor CIN confirmate
histologic.
3. Evaluarea diagnostică şi tratamentul. Indicatorii includ complianţa la repetarea
citologiei şi la colposcopie; tratamentul leziunilor de grad înalt este de asemenea un
indicatzor de performanţă esenţial. Proporţia femeilor histerectomizate pentru
leziuni CIN serveşte ca indicator pentru trata
tratamentul în exces.

Majoritatea indicatorilor cheie de performanţă pot fi calculaţi direct din tabelele
prezentate în anexa. Totuşi, un număr de indicatori se bazează pe incidenţa cancerului
invaziv de col uterin la femei cu antecedente diferite de screenin
screening.
g. Aceşti indicatori
furnizează o evaluare mai directă a impactului screening
screening-ului,
ului, dar ei trebuie calculaţi
pe perioade îndelungate de timp, iar legătura datelor registrului de screening cu
registrul de cancer este necesară pentru unii indicatori.

7.1 Intensitatea screening-ului
ului
Cel
el mai important factor care contribuie la succesul screening
screening-ului
ului este acoperirea,
care reprezintă proporţia femeilor din populaţia ţină testate efectiv cel puţin o dată în
timpul intervalului standard recomandat de către progra
programul
mul screening (3 sau 5 ani).
Măsurarea directă a acoperirii necesită înregistrarea computerizată a tuturor
citologiilor şi capacitatea de a conecta rezultatele fiecărei femei în mod individual. Pot
exita probleme privind gradul de completare al înregistrăr
înregistrărilor,
ilor, în particular pentru
testele efectuate în afara programului organizat; în asemenea cazuri, estimările
obţinute din supravegheri ad
ad-hoc
hoc pot fi utile. Acoperirea trebuie calculată pentru
22

întreaga populaţie ţintă a grupelor de vârstă

de interes, defini
definite
te prin strategia

naţională sau regională de screening şi de asemenea stratificat pe grupe de vârstă de 5
ani. Mai mult, acoperirea ar trebui de asemenea calculată pentru grupul femeilor cu
vâstă între 25- 65 ani, pentru care dovezile de eficienţă a screen
screening-ului
ului sunt cele mai
clare în majoritatea statelor membre UE.
Pentru a obţine o acoperire înaltă în screening, este necesară cooptarea întregii
populaţii ţintă. Aceasta înseamnă că toate femeile din populaţia ţintă trebuie invitate
la fiecare 3 ani (sau 5 ani), ceea ce înseamnă o treime (o cincime) din populaţia ţintă
pe an.
Complianţa la invitaţie poate fi un parametru mai puţin relevant dacă screening-ul
screening
oportunist este efectuat pe scară largă. trebuie reţinut totuşi că participarea în
programele organizate
nizate de screening, în contrast cu screening
screening-ul
ul oportunist, a
determinat cea mai mare scădere a incidenţei cancerului de col uterin. complianţa
furnizează o măsură a eficienţei trimiterii invitaţiilor şi în plus furnizează o măsură a
calităţii percepute a programului.
O măsură a numărului de teste efectuate este de asemenea esenţială. Un mare exces
de frotiuri per femeie testată, comparativ cu volumul justificat de protocolul existent
de screening s-a
a observat în multe ţări, fapt care este considerat cost ineficient. La fel
ca şi în cazul acoperirii, măsurăto
măsurătorile
rile de încredere ale numărului de frotiuri efectuate
necesită înregistrarea completă a frotiurilor. Subestimarea poate rezulta din
înregistrarea incompletă, în particular pentru frotiurile efectuate în afara programului
organizat de screening. Estimările obţinute din supravegherea ad-hoc
hoc pot fi utile în
asemenea cazuri; agenţiile de asigurări de sănătate sunt o potenţială sursă de
informaţii.
Incidenţa cancerului invaziv de col uterin la femeile netestate şi testate suboptimal,
incluzând femeile fără nici o testare în antecedente şi femeile care au fost testate la
intervale mai mari decât cele recomandate de către programul local furnizează o
măsură directă a frecvenţei bolii rezultate prin acoperirea insuficientă.
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7.2 Performanţa
ţa testului screening
Rata repetării frotiurilor citologice şi rata pentru trimiterea la coloposcopie sunt
măsurători nu doar pentru costul economic, ci şi pentru impactul asupra femeilor
(anxietate, timp alocat), care trebuie menţinut la un nivel cât mai scăzut posibil.
Aceste rate depind de sensibilitatea şi de specificitatea testului screening, dar şi de
prevalenţa bolii şi de protocoalele locale adoptate. Prevalenţa bolii este mai mare la
runda iniţială, comparativ cu rundele următoare de screening. Astfel,
Ast
aceste rate
trebuie calculate separat pentru femeile aflate la prima rundă, respectiv la rundele
următoare de screening; de asemenea, ratele trebuie calculate separat pe categorie de
anomalii citologice care determină indicaţia de repetare a frotiului
frotiului.
Rata de repetare a citologiei datorită frotiurilor nesatisfăcătoare furnizează o
aproximare a proporţiei frotiurilor nesatisfăcătoare rezultând din calitatea scăzută a
recoltării frotiurilor.
Valoarea predictivă pozitivă (VPP) a indicaţiilor de trimitere la colposcopie pentru
detectarea leziunilor CIN de grad înalt confirmate histologic este calculată pe baza
numărului actual al femeilor care au efectuat colposcopia. Acest indicator arată în mod
direct numărul colposcopiilor care trebuie efectuate cu scop
scopul
ul de a găsi o leziune ce
necesită tratament. (Acest număr reprezintă reciproca valorii VPP).
VPP globală pentru toate femeile trimise la colposcopie depinde în mare parte de
protocolul local de efectuare a colposcopiei. Acest parametru ar trebui astfel calculat
ca
pe categorii citologice şi pentru diferite grade de leziuni CIN. VPP depinde în mod
esenţial de specificitate (şi într
într-o
o măsură minoră de sensibilitate), dar este de
asemenea puternic influenţată de prevalenţa bolii. Astfel, ar trebui calculată separat
sepa
pentru femeile care participă la runda iniţială sau următoare de screening. Întrucât VPP
depinde de prevalenţa bolii, ar trebui calculată şi specificitatea testului.
testului Aceasta
permite comparaţii ale performanţei interpretării citologiei între diferite programe
pr
de
screening. Deoarece specificitatea nu poate fi calculată direct din datele programului
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de screening, se poate utiliza următoarea formulă pentru aproximare: număr de femei
cu rezultat negativ la testul screening/(număr de femei testate – număr de femei cu
leziuni CIN confirmate)
Rata de detectare (RD) a leziunilor de tip CIN (în special pentru CIN 2 sau CIN3)
depinde de numărul leziunilor prezente în populaţia testată (adică de prevalenţa bolii)
şi de numărul acestora care sunt identificate efectiv (sensibilitate transversală).
Deoarece prevalenţa bolii variază pe arii geografice şi este iniţial necunoscută, este
dificilă utilizarea RD ca indicator de sensibilitate. În plus, RD depinde şi de criteriile de
interpretare ale histologiei, care sunt supu
supuse
se variaţiei. Totuşi, RD trebuie monitorizată
şi comparată între programele europene de screening. Aceasta furnizează un
instrument pentru a recunoaşte diferenţele de calitate şi pentru a obţine date de
epidemiologie descriptivă a leziunilor CIN în Europa, necesare pentru studiul consecutiv
în vederea îmbunătăţirii controlului cancerului de col uterin.
Din nefericire, nu se poate culege un indicator uşor intrepretabil al sensibilităţii
screening-ului
ului din sistemul de monitorizare al screening
screening-ului.
ului. Este astfel
ast
esenţialde a
lega registrul de screening de datele registrului de cancer. Deşi este dificilă obţinerea
de date comparabile, în principiu, comparaţia incidenţei cancerelor detectate la
femei dupăo citologie normală faţă de incidenţa aşteptată în absenţa screening-ului
furnizează o estimare directă a sensibilităţii testului pentru leziunile invazive (a se
vedea Monitorizarea şi evaluarea, Capitolul 2, secţiunea 2.5din Ghidul european).
Informaţia despre incidenţa cancerului de col uterin la femeile netestate
netest
poate fi
considerată dacă se face ajustarea pentru eroarea de selecţie în relaţie cu participarea
sau neparticiparea la screening. Corespunzător, se pot obţine estimări ale sensibilităţii
rundei de screening din includerea tuturor femeilor testate în u
urmărirea
rmărirea cancerelor de
col uterin. Pentru sensibilitatea programului, este esenţial de a considera de
asemenea, femeile invitate, dar netestate. Frotiurile anterioare ale femeilor cu
cancere detectate prin screening trebuie de asemenea revăzute (amestecate cu cele
ale altor femei care nu dezvoltă cancer pentru a evita interpretarea în exces).
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În plus faţă de aceşti parametri, distribuţia intervalului de raportare (timpul între
recoltarea frotiului şi comunicarea rezultatului) trebuie monitorizat. Pare puţin
puţi
probabil că raportarea întârzierilor care nu sunt extreme ar putea influenţa eficienţa
screening-ului.
ului. Totuşi, aceste întârzieri influenţează percepţia femeilor despre
calitatea serviciilor, care afectează participarea şi anxietatea.
7.3 Evaluarea diagnosticului şi a tratamentul
O condiţie importantă pentru succesul programului de screening este ca evaluarea
diagnostică este efectiv efectuată când este necesar. Măsurarea complianţei pentru
trimiterea

la

colposcopie

necesită

înregistrarea

completă

şi

sistematică

a

colposcopiilor. Când o înregistrare lipseşte din registrul de colposcopie, pacientul sau
medicul său ar trebui contactat pentru a obţine informaţia despre efectuarea
colposcopiei şi pentru a reaminti de necesitatea examinării. Complianţa pentru
pen
colposcopie trebuie calculată pentru fiecare categorie de citologie care a fost motiv de
trimitere pentru investigaţii (citologia mai severă fiind de cea mai mare relevanţă). În
mod clar, complianţa va fi mai ridicată pentru un timp mai lung după trimitere.
trimi
Astfel,
complianţa trebuie monitorizată pentru diferite perioade de timp.
Altă condiţie crucială pentru eficienţa screening
screening-ului
ului este efectuarea actuală a
tratamentului necesar, în mod special pentru leziunile confirmate histologic de tip CIN
2 şi CIN 3.
Evitarea tratamentului în exces este altă ţintă importantă. Proporţia femeilor cu leziuni
preinvazive la care se practică histerectomia este un indicator major al tratamentului
nenecesar, deşi unele cazuri de histerectomie se efectuează pentru o patologie
pat
preexistentă. Evaluarea de tip “peer
“peer-review”
review” trebuie efectuată pentru a verifica
oportunitatea tratamentului în asemenea cazuri. Trebuie avut în vedere că diferenţele
relevante în proporţia femeilor cu leziuni de tip CIN la care se efectuează histerectomia
hister
sugerează că practicile locale reprezintă principala cauză a acestor diferenţe. Datorită
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regresiei spontane frecvente, doar o mică proporţie a leziunilor de grad scăzut ar trebui
tratate.
Absenţa leziunilor de tip HSIL
SIL (sau a infecţiei HPV de risc înalt) poate fi monitorizată de
rutină prin urmărirea la 6 luni a femeilor tratate. Acest parametru a fost astfel inclus
ca un indicator al calităţii pe termen scurt a tratamentului.
Incidenţa cancerului de col uterin la femeile care nu au fost detectate prin screening,
deşi rezultatele citologice la screening au fost anormale (ceea ce înseamnă după
citologie anormală),
), serveşte ca un indicator sumar direct al eşecului asociat cu
evaluarea diagnostică şi cu tratamentul. Se pot distinge câteva motive pentru
pentr eşecuri.
De exemplu, cancerul de col uterin care apare la femeile care nu urmează indicaţiile
de colposcopie reprezintă un eşec de comunicare. Cazurile care apar la femeile care au
efectuat colposcopia, dar fără detectarea leziunilor de tip CIN, reprezenită
reprezen
un eşec al
acurateţei diagnosticului. Pentru a calcula acest parametru, ar trebui revăzute
antecedentele de screening ale fiecărui caz de cancer al colului uterin (a se vedea şi
Capitolul 2, secţiunea 5.3 din Ghidul European) şi ar trebui excluse acele cazuri la care
cancerul a fost detectat ca urmare a screening
screening-ului.
7.4 Definirea
irea parametrilor de performanţă în screening
screening-ul
ul cancerului de col uterin
Pentru scopuri de monitorizare pe termen scurt, calculele se bazează pe date agregate
anuale. Agregarea suplimentară pe diferite perioade de timp este recomandată în
special pe întregul interval de screening, pentru un anumit program de screening (3 sau
5 ani) şi este necesară pentru anumiţi parametri de performanţă. Ori de câte ori este
posibil, trebuie luate
ate în considerare perioade de evaluare mai lungi sau mai scurte.
Pentru calcularea pe o anumită perioadă de timp, precum intervalul recomandat
de screening (3 sau 5 ani), datele de la începutul şi sfârşitul perioadei şi procedurile de
determinare a populaţiei
ţiei ţintă trebuie înregistrate. Pentru calcule bazate pe mărimea
populaţiei ţintă, se utilizează media în perioada de timp dată.
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A se nota că parametrii 6 (Incidenţa cancerului invaziv la femeile netestate în
screening), 14 (Incidenţa cancerului după o ci
citologie
tologie normală) şi 19 (Incidenţa
cancerului invaziv după o citologie anormală) necesită legătura cu datele registrului de
cancer. Perioadele de urmărire recomandate pentru calcularea incidenţei cancerului de
col uterin sunt cu 6 luni mai mari decât interv
intervalul
alul de screening recomandat al
programului respectiv (3,5 sau 5,5 ani). Scopul adăugării unei jumătăţi de an la
intevalul de screening este de a include cancerele detectate prin screening la runda
următoare de screening. Calcule bazate pe perioade de urmă
urmărire
rire mai îndelungate sunt
de asemenea recomandate.
ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
Personalul implicat în proces la toate nivelurile de îngrijire trebuie să fie familiarizat cu
rețeaua
țeaua de diagnostic și tratament și are protocoal
protocoale
e scrise care includ informații
informa
precise despre:
• Ce cazuri necesită sesizarea femeilor.
• Numele, adresa și orele deschise publicului serviciului și facilității la care se referă
femeile.
• Mecanisme de trimitere (de ex. Scrisori, apeluri telefonice etc.).
• Cum se pot face programări.
• Forma de comunicare între servicii
Strategii de reducere a pierderilor la îngrijirea de urmărire
Faptul că serviciile sunt disponibile nu garantează neapărat că femeile pot accesa
serviciul sau le vor folosi. Există m
mai
ai multe bariere geografice, socioeconomice și ale
sistemului de sănătate care determină pierderea îngrijirii de urmărire pentru femeile
cu rezultate pozitive ale HPV. Aceste bariere nu pot fi ignorate de echipa de asistență
asisten
medicală. Pentru a asigura cont
continuitatea
inuitatea îngrijirii femeilor în timpul procesului de
diagnostic și tratament, ar trebui să fie asigurat un sistem eficient de urmărire.
Aceasta include:
• Informații
ții de contact despre femei la prima vizită și actualizate la fiecare vizită
ulterioară.
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• Un sistem de înregistrare pentru femeile care urmează îngrijirea. Serviciile trebuie să
identifice clar femeile pozitive cu HPV și să stabilească priorități pentru îngrijirea lor.
Sistemele pot varia, de la sisteme computerizate până la fi
fișiere
șiere cu fișele index
ind
ale
femeilor pentru a fi urmărite.
• Mecanisme de contact și monitorizare a femeilor care ratează o programare
programată. Pot fi utilizate apeluri telefonice, scrisori sau metode personalizate, cum
ar fi vizitele agenților
ților de sănătate sau ale „navigato
„navigatorilor”
rilor” (vezi caseta de mai jos)

SISTEMUL INFORMATIC
MESAJE CHEIE
• Un program de cancer de col uterin are nevoie de un sistem informațional
informa
pentru a
putea monitoriza rezultatele și indicatorii programului pacientului.
• Sistemele de informații
ții pot fi bazate în fiecare unitate de sănătate sau centralizate
într-un birou care servește
ște mai multe unități de sănătate.
• Funcția
ția lor esențială a sistemului informațional este de a colecta sistematic datele
pacientului și rezultatele testelor și procedurilor și de a produce periodic rapoarte de
monitorizare
OBIECTIVELE SISTEMULUI DE INFORMA
INFORMAȚII
Programul de depistare a cancerului de col uterin va necesita un sistem informațional
informa
care să permită monitorizarea rezultatelor pacientului și a indicatorilor de program.
Sistemul de informații
ții poate fi utilizat pentru a înregistra informații despre rezultatele
testelor de îngrijire și HPV ale fiecărei femei participante la programul de screening,
precum și pentru a produce rapoarte periodice privind indicatorii programului,
programului așa cum
este sugerat în tabelul 1.
Sistemul de informații
ții ar trebui utilizat pentru a genera informații despre rezultatele
testelor HPV ale femeii, clasificate astfel:
• Grupa A: Femeile cu rezultate negative ale testului HPV.
• Grupul B: Femeile cu rezultate
ultate pozitive ale HPV și care au fost diagnosticate și tratate
(îngrijire completată).
29

• Grupul C: Femei cu rezultate pozitive ale HPV și care nu au primit rezultate și / sau
nu au fost tratate (îngrijire incompletă). Scopul este monitorizarea calității
calită asistenței
medicale și, dacă este indicat, adoptarea de măsuri care să reducă la minimum numărul
de femei din grupa C
7.5 Definirea parametrilor de performanţă în screening
screening-ul
ul cancerului de col uterin
Pentru instrucţiunile generale de calcul a următorilor parametri, a se vedea
secţiunea 7.1 şi 7.4 din Ghidul European. Instrucţiunile specifice sunt indicate în
continuare şi în anexa Capitolului 2, către care se fac referiri în câteva din următoarele
descrieri ale parametrilor de performanţă.
Pentru scopuri de monitorizare pe termen scurt, calculele din anexa Capitolului 2 se
bazează pe date agregate anuale. Agregarea suplimentară pe diferite perioade de timp
este recomandată în special pe întregul interval de screening, pentru un anumit
program de screening (3 sau 5 ani) şi este necesară pentru anumiţi parametri de
performanţă. Ori de câte ori este posibil, trebuie luate în considerare perioade de
evaluare mai lungi sau mai scurte.
Pentru calcularea pe o anumită perioadă de timp, precum intervalul recomandat
de screening (3 sau 5 ani), datele de la începutul şi sfârşitul perioadei şi procedurile de
determinare a populaţiei ţintă trebuie înregistrate. Pentru calcule bazate pe mărimea
populaţiei ţintă, se utilizează media în perioada de timp dată.
A se nota că parametrii
arametrii 6 (Incidenţa cancerului invaziv la femeile netestate în
screening), 14 (Incidenţa cancerului după o citologie normală) şi 19 (Incidenţa
cancerului invaziv după o citologie anormală) necesită legătura cu datele registrului de
cancer. Perioadele de urmărire recomandate pentru calcularea incidenţei cancerului de
col uterin sunt cu 6 luni mai mari decât intervalul de screening recomandat al
programului respectiv (3,5 sau 5,5 ani). Scopul adăugării unei jumătăţi de an la
intevalul de screening este de a include cancerele detectate prin screening la runda
următoare de screening. Calcule bazate pe perioade de urmărire mai îndelungate sunt
de asemenea recomandate.
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INDICATORI

INTENSITATEA SCREENING-ULUI
ULUI

1. Extinderea programului
 Extinderea programului trebuie calculată
regional sau naţional.


Dacă o regiune întreagă sau o ţară este
deservită activ de un program screening

N femei în populaţia ţintă din zona
tributară deservită activ de program
N femei în populaţia ţintă din întreaga regiune sau
ţară

sau mai multe, atunci extinderea programului
în acea regiune sau ţară este 100%.

2. Acoperirea populaţiei ţintă prin invitaţii
 Lungimea perioadei corespunde intervalului
dintre două teste negative recomandate de
strategia programului de screening

N femei invitate în perioada definită (3
sau 5 ani)
N femei rezidente în populaţia ţintă



Se recomandă stratificarea pe grupe de vârstă
de 5 ani.



Datele se pot obţine din Tabelul
belul B1 din anexa Capitolului 2. Se calculează separat,
utilizând femeile eligibile la numitor.



Pentru monitorizarea pe termen scurt se calculează separat pentru femeile invitate în cel mai
recent an calendaristic în care screening
screening-ul a fost efectuat.
Pentru interpretare, a se lua în considerare dacă toet femeile sunt invitate, sau doar un subset (a
(
se vedea Tabelul A2 din anexa Capitolului 2).
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3. Acoperirea populaţiei ţintă cu frotiuri
 Se calculează separat pentru subgrupuri
de femei definite prin:





1) statutul invitaţional:
N femei rezidente în populaţia ţintă
a. invitată personal
b. nu a fost invitată personal
c. necunoscut
2) efectuarea frotiului în program:
a. în cadrul programului organizat
b. în afara programului organizat
c. necunoscut
Stratificarea pe grupe de vârstă de 5 ani este de asemenea recomandată
Se obţin date din Tabelul B2 din anexa Capitolului 2 (numitor şi numărător).
Calcularea separată cu femeile eligibile ca numitor
numitor.

4. Complianţa la invitaţie
 Se consideră femeile invitate într
într-o
anumită perioadă de timp şi cele dintre
acestea care au fost testate.


N femei testate cel puţin o dată în
intervalul definit (3 sau 5 ani)

N femei invitate într-o
o perioadă de
timp care au fost testate
N femei invitate în aceeaşi perioadă

O dată de demarcaţie de 6 luni de la
sfârşitul perioadei respective se recomandă

pentru a determina dacă o femeie a fost testată ca răspuns la invitaţie. Dacă se utilizează o altă
procedură de demarcaţie, aceasta trebuie specificată.


Se obţin date din Tabelul B2 din anexa Capitolului 2 (numitor şi numărător).

5. Numărul de frotiuri efectuate
 Se includ doar frotiurile efectuate în
program (nu şi cele repetate, de exemplu
după un frotiu nesatisfăcător).


N teste în 3 (5) ani, în populaţia ţintă
a)N femei din populaţia ţintă testate în
aceeaşi perioadă

Un test la fiecare “episod screening”; a se
vedea glosarul.
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Pentru numitorul de la a), a se vedea
Tabelul B2 din anexa Capitolului 2.

Distribuţia femeilor testate după
b) numărul de teste screening
efectuate în aceeaşi perioadă

6. Incidenţa cancerului invaziv la femeile netestate şi testate suboptimal, într-un
un interval de timp dat
(3,5 sau 5,5 ani)
N cancere invazive detectate la
 Se includ doar cancerele invazive.
 Se includ cazuri şi indicii persoană
persoană-ani
femeile netestate într-un
un interval dat
doar dacă femeia nu a participat la screening
(3,5 sau 5,5 ani)
în intervalul obişnuit, deci dacă nu a fost

N persoane-ani
ani de femei netestate în acelaşi interval
(3,5 sau 5,5 ani)

testată în ultimiii 3,5 (5,5) ani.


Se face legătura între datele registrului de
screening şi cele ale registrului de cancer şi

se calculează incidenţa standardizată pe vârstă şi incidenţa specifică pe grupe de vârstă, utilizând
întreaga populaţie feminină din grupele de vârstă eligibile pentru screening.



Se analizează după mrfologia cancerului (scuamos versus non
non-scuamos)
Se calculează separat (cu numitori potriviţi):
a. femeile care nu au fost testate niciodată
b. femeile testate în antecendente, dar pentru care intevalul de llaa ultimul test screening
> 3,5 (5,5) ani
c. femeile care nu au fost invitate niciodată
d. femei invitate versus neinvitate în runda respectivă

PEFORMANŢA TESTELOR SCREENING

7. Distribuţia femeilor testate după rezultatul citologiei
N femei testate cu diagnostic citologic

N femei testate
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Se obţin date din Tabelul B3 (numărător)
şi din Tabelul B2 (numitor) din anexa
Capitolului 2.



Se utilizeză clasificarea din tabelul 2 din anexa
Capitolului 2.



Se calculează global şi separat pentru subgrupe de femei:
a. pentru intevalul obişnuit de screening şi perioade mai scurte de timp
b. participarea la screening
screening-ul iniţial sau consecutiv

8. Rata de indicaţii petru repetarea citologiei
 Se obţin date din Tabelul B4 (numărător)
şi din Tabelul B2 (numitor) din anexa
Capitolului 2.


N femei testate

Se calculează separat:
a. după citologiile care au recomandat
repetarea frotiului
b.

pentru screening-ul
ul iniţial sau consecutiv

9. Complianţa faţă de repetarea frotiului
 A se vedea nota de subsol din Tabelul B4
(numărător) şi Tabelul B2 (numitor) din
anexa Capitolului 2.


N femei testate sfătuite să repete testul la un inteval
mai scurt decât cel obişnuit

N femei testate în urma recomandării pentru
repetarea citologiei

N femei la care se recomandă
repetarea citologiei

Se calculează separat:
a. după citologiile care au recomandat
repetarea frotiului
b. pentru screening-ul
ul iniţial sau consecutiv
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10. Rata de indicaţii pentru colposcopie
 Se obţin date din Tabelul B5 (numărător)
şi din Tabelul B2 (numitor) din anexa

N femei testate trimise la colposcopie

N femei testate

Capitolului 2.


Se calculează separat:
a. după citologiile care au determinat trimiterea la colposcopie
b. pentru screening-ul
ul iniţial sau consecutiv

11. Valoarea predictivă pozitivă pentru indicaţia de efectuare a colposcopiei
 Datele se obţin din Tabelul B7 din Anexa
Capitolului 2
N femei testate cu colposcopii cu


Dacă numărul femeilor care au efectuat
colposcopia este necunoscut, se va
estima din numărul femeilor cu indicaţii

confirmare histologică CIN
N femei testate care au
colposcopie

de colposcopie.


Calculată general şi separat, pe:
a) citologie (ASCUS+,
+, LSIL+, HSIL +)
b) histologie(CIN1,
(CIN1, CIN2, CIN3, cancer invaziv)
c) screening iniţial şi consecutiv

12. Specificitatea testului

Calculată general şi separat pe:
a) citologie (ASCUS+,
+, LSIL+, HSIL +)
b) histologie(CIN1,
(CIN1, CIN2, CIN3, cancer invaziv)

N femei testate fără indicaţie de
colposcopie

c) screening
ing iniţial şi consecutiv
N femei testate care nu au

Specificitatea testului nu poate fi calculată confirmare histologică CIN
din screening-ul
ul de rutină şi datele de
supraveghere, întrucât adevăratul numitor
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nu este cunoscut. Totuşi, formulele din
dreapta trebuie utilizate pentru a aproxima

N femei testate cu rezultate
normale la testul screening

specificitatea


Rezultatelee normale ale testului se referă la
“negativ pentru leziuni intraepiteliale”

N femei testate care nu au
N femei testate care nu au
confirmare histologică CIN
confirmare histologică CIN

(rezultate care nu determină repetarea sau
supravegherea pentru confirmare)

13. Rata de detectare prin diagnostic histologic
 Datele provin din Tabelul B7 (numărător)
şi Tabelul B2 (numitor) în anexa Capitolului 2.


N femei testate

A se calcula separat:
a. pe histologie (CIN1, CIN2, CIN3, cancer invaziv)
b. pe intervalul de screening regulat şi pe perioade mai scurte de timp
c. pentru screening-ul
ul iniţial şi rundele consecutive

14. Incidenţa cancerului după citologia anormală
 Citologia normală se referă la cazurile recomandate
pentru retestare la intervale regulate.


N femei testate cu confirmare histologică CIN

Include doar cancerele invazive la femeile testate,
dacă femeia a avut o citologie normală în intervalul

N femei testate cu cancer invaziv de col uterin
detectate la 3,5(5,5) ani după o citologie normală

N persoane-ani
ani femei testate în aceeaşi
perioadă după o citologie normală

ultimilor 3,5 (5,5) ani



Analiza se va face pe:
a. intervalul pe citologia index
b. morfologia cancerului (scuamos versus non
non-scuamos)
citologia ar trebui revăzută mixată cu cea a altor femei fără cancer.
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EVALUAREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI

15. Complianţa la colposcopie
 Datele provin din Tabelul B6 (numitor) şi Tabelul B8 (numărător) (în anexa capitolului 2).
 Calculată separat pe:
a. diferite intervale după indicaţia de colposcopie (3 luni / 6 luni)
b. citologie.
Nr. femei testate care au efectuat ccolposcopia
Nr. femei testate cu indicaţie de colposcopie

16. Tratamentul leziunilor de grad înalt


Datele provin din Tabelul B9
B9, din anexa Capitolului 2.

Nr. femei tratate cu CIN 2 sau CIN 3 detectate prin screening
Nr. femei detectate prin screening cu CIN 2 sau CIN 3
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17.Proporţia (%) femeilor histerectomizate datorită leziunilor intraepiteliale
detectate în screening




Datele provin din Tabelul B9 din anexa Capitolului 2.
Calculată separat pe histologie (CIN1, CI
CIN2, CIN3)
Caracterul adecvat al cazurilor individuale ar trebui evaluat prin dublă recenzie.

Nr. femei testate în screening cu leziuni histologice CIN histerectomizate
Nr femei testate în screening cu leziuni histologice CIN

18.Proporţia (%) femeilor tratate cu CIN1



Datele provin din Tabelul B9 din anexa Capitolului 2.
Caracterul adecvat al cazurilor individuale ar trebui evaluat prin dublă recenzie.
Nr femei cu leziuni CIN 1detectate în screening şi tratate
Nr. femei cu leziuni CIN 1 detec
detectate în screening

19.Incidenţa cancerului invaziv după o citologie anormală
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Include femei testate:
a. fără colposcopie efectuată, în pofida existenţei indicaţiei
b. cu colposcopie efectuată, dar fără leziuni CIN detectate
c. cu leziuni CIN, dar netratate
d. tratate
e. în curs de diagnostic sau urmărire după tratament
se calculează global şi separat pe fiecare subcategorie mai sus menţionată
se includ doar cazurile de cancer invaziv
se exclud cazurile detectate ca rezultat al screening
screening-ului.

Nr de cazuri de cancer invaziv la femei testate în screening după citologie anormală
Nr persoane – ani la femei testate în screening după citologie normală

20.Proporţia femeilor cu citologie negativă pentru SIL, 6 luni după tratament




Datele provin din Tabelul B10 din anexa Capitolului 2.
Se includ femei tratate pentru CIN 2, CIN3 sau adenocarcinom in situ urmărite cel puţin 6 luni
după tratament (numitor)
Se includ femei negative pentru HPV cu risc înalt (numărător), dacă acest test este utilizat pentru
urmărire.

Nr femei testate şi tratate în screening cu citologie negativă după 6 luni
Nr femei testate şi tratate urmărite timp de 6 luni
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