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Servikal kanser dünya genelinde kad›nlarda en s›k görülen ikinci kanserdir ve y›lda 452 000

yeni olgu geliflece¤i hesaplanmaktad›r. Dünyadaki olgular›n dörtte üçünün geliflti¤inin tahmin

edildi¤i geliflmekte olan bir çok  ülkede kad›nlarda en çok görülen ve orta yafl kad›nlarda en

s›k ölüme yolaçan kanserdir. Halk sa¤l›¤›ndaki önemine ra¤men, geliflmekte olan ülkelerin

ço¤unda etkili önleme programlar› yoktur ve bu nedenle hastal›k riski ve servikal kanserden

ölüm büyük ölçüde kontrolsuz kalmaktad›r.  ‹nvaziv servikal kanserlere uzun bir prekanseröz

lezyonlar evresi öncüllük eder. Bu lezyonlar tarama ile saptanabilir ve invaziv kanseri

önleyebilen basit yöntemlerle etkili bir flekilde tedavi edilebilir. Sitoloji temelli taramalar

etkilidir fakat bu ülkelerin ço¤unda sa¤l›k hizmetlerinin kapasitelerinin d›fl›ndad›r. Bu

nedenle, servikal neoplazinin erken tan›s›nda di¤er yöntemler, özellikle gözle muayenesine

dayananlar araflt›r›lmaktad›r. E¤itilmifl sa¤l›k personelinin servikal transformasyon zonunda

asetowhite alanlar veya sar› iyot tutmayan sahalar› tespit etme yetene¤ine dayanan,

asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayene olarak adland›r›lan iki basit,

düflük teknolojili tarama testi, servikal sitolojiye alternatif olarak deneysel ortamlarda

halen de¤erlendirilmektedir. Yay›nlanan sonuçlar kaliteli sitoloji ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

VIA’n›n benzer sensitivite gösterdi¤ini fakat spesifitesinin daha düflük oldu¤unu

göstermektedir.  VILI için, yürütülmekte olan çok say›da çal›flman›n ilk sonuçlar› bir baflka

umut veren tarama testi oldu¤unu iflaret etmektedir. Bu el kitab› sa¤l›k çal›flanlar›,

hemflireler ve hekimler gibi sa¤l›k personeli grubuna VIA ve VILI yapmak için alacaklar›

e¤itimde yard›mc› olmak için tasarlanm›flt›r. Bu el kitab›n›n taslak metinleri, Bill ve Melinda

Gates Vakf›’n›n destekledi¤i Alliance for Cervical Cancer Prevention (ACCP) arac›l›¤› ile

Angola, Burkina Faso, Kongo, Gine, Hindistan, Mali, Moritanya, Nepal, Laos, Senegal ve

Tanzanya’da yürütülen spesifik servikal kanser önleme de¤erlendirme çal›flmalar› ba¤lam›nda

sa¤l›k personelini e¤itmek için düzenlenen 22 e¤itim kursunda son üç y›lda kullan›lm›flt›r. Bu

kurslar›n kat›l›mc›lar›ndan ve kurs e¤iticilerinden gelen geri bildirimler bu el kitab›n›n taslak

metinlerini gözden geçirmede yararl› olmufltur. Bu el kitab›n›n, sa¤l›k personelinin do¤ru ve

yeterli e¤itimini sa¤lamak için uzun süredir gereksinim duyulan, kullan›m› kolay kayna¤›

sa¤layaca¤› ve VIA ve VILI’nin deneysel ve klinik uygulamalar›na yard›mc› olaca¤› ümit

edilmektedir.
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