
 
 

Szanowna Pani Profesor, Szanowna Pani Prezes, 

w świetle najnowszych rekomendacji: 

Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2: 
Tymczasowe Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego 

Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy 
- podsumowanie styczeń 2021 

mam zaszczyt zaprosić Panią do współpracy w dążeniu do istotnej poprawy skuteczności prewencji 
wtórnej rsm w Polsce. 

Osiągnięty w 2020 roku 13,84% udział populacji polskich kobiet w skriningu rsm finansowanym ze 
środków publicznych jest sygnałem na tyle alarmującym, że wymaga naszej natychmiastowej reakcji  
i próby znaczącego zwiększenia populacyjnego pokrycia testami przesiewowymi. 

Odsetek ten oraz stan pandemii upoważniają nas do zastosowania metod dotychczas w polskich 
warunkach niestandardowych, a globalnie rekomendowanych: 

- w zakresie testu pierwotnego – HPV-zależnej strategii skriningu jako najskuteczniejszej populacyjnie, 

- a w sposobie pobrania materiału – metody samopobrania przez pacjentkę jako opcjonalnej wobec 
przeprowadzania skriningu przez wykwalifikowany personel medyczny. 

Powyższe cele wymagają reedukacji wszystkich aktywnych uczestników skriningu rsm, w tym 
położnych, bez których trudno sobie wyobrazić skuteczną prewencję wtórną w zakresie tego 
nowotworu. 

Projekt KOLPOSKOPIA 2020 postawił sobie za cel praktyczne wprowadzenie HPV-zależnej strategii 
skriningowej do polskiej prewencji wtórnej rsm. 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM) 
zapraszamy wszystkich praktyków skriningu raka szyjki macicy, w tym położne, do aktywnego udziału 
w pierwszym tegorocznym Kursie Poziomu 1 Projektu KOLPOSKOPIA 2020 

Kurs odbędzie się online w dniach 12-13 marca 2021, a nielimitowany dostęp do kompletnych nagrań 
kursu będzie możliwy dla osób zarejestrowanych do 19 marca 2021, czyli do dnia poprzedzającego 
egzamin certyfikujący, który odbędzie się 20 marca 2021 o godz. 9.00. 

Kurs poprowadzą niekwestionowani eksperci-praktycy prewencji wtórnej rsm. 

Kurs poziomu 1 odbędzie się po raz pierwszy w formule dwuczęściowej: 

- CZĘŚĆ 1 TEORETYCZNA (12 marca) z uzyskaniem po zaliczeniu egzaminu certyfikatu kompetencji 
teoretycznych PTKiPSM poziomu 1 w skriningu rsm w modelu HPV-zależnym. Egzamin obejmuje 
wyłącznie zagadnienia poruszane w części teoretycznej. Adresatami zaproszenia do udziału w części 
teoretycznej są wszyscy praktycy skriningu, w tym położne. 



- CZĘŚĆ 2 PRAKTYCZNA (12-13 marca) dedykowana aktualnym i przyszłym kolposkopistom. 
 

 
 

Zarząd Towarzystwa przeznaczył 5 nieodpłatnych zaproszeń na część teoretyczną najbliższego kursu 
poziomu 1 dla położnych szczególnie zainteresowanych prewencją rsm do rozdysponowania przez 
Panią Prezes (więcej informacji o kursie na www.kolposkopia-kursy.info). 

 

Serdecznie zapraszam, z wyrazami szacunku 
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