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ن امروز با ارائه کننده خدمات صحی تان  هم�ی
راجع به معاینه شدن رحم صحبت کنید.

رسطان رحم از طریق معاینه شدن 
ی است. مداوم قابل جلوگ�ی

Dari

معاینه نمونه برداری رحم )Pap( تغ�ی کرده است
دقیق تر. به وقفه های طوال�ن تر.

از کجا می توانم معلومات بیش�ت بدست آورم؟

ن هرگونه سوال راجع به معاینه جدید  در صورت داش�ت
تلویزیو�ن رحم، یک اپاینتمنت را غرض صحبت کردن با 

ارائه کننده خدمات صحی تان ترتیب دهید.

برای کسب معلومات بیش�ت راجع به معاینه 
تلویزیو�ن رحم، لطفاً به ویب سایت                                        
cancerscreening.gov.au/cervical مراجعه کنید       

یا به تیلفون شماره 56 15 13 زنگ بزنید.

ک  پروگرام میل معاینه تلویزیو�ن رحم یک پروگرام مش�ت
الیا است.   ایال�ت و منطقوی دولت آس�ت

ورت به  اگر انگلییس زبان اول تان نیست، و �ن
کمک دارید، لطفاً با خدمات ترجما�ن کت�ب و شفاهی 

)Translating and Interpreting Service( به تیلفون 
شماره 50 14 13 زنگ بزنید. زنگ زدن به این شماره 

�ف به قیمت یک مکالمه محیل تمام می شود.

در هر سن – اگر عالیمی مانند خونریزی مهبل، درد 
عادی دارید، باید فوراً با ارائه کننده  یا افرازات غ�ی

ید.  خدمات صحی تان تماس بگ�ی
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معاینه تلویزیو�ن رحم چطور دقیق 
تر است؟

ه  ن معلوم شود، شیوه ذخ�ی ن چ�ی گرچه ممکن است بشما ع�ی
و معاینه کردن آن متفاوت می باشد. آخرین شواهد علمی 
و ط�ب نشان می دهد که معاینه جدید تلویزیو�ن رحم در 

کشف زودهنگام ویروس پپیلوما انسان )HPV( که باعث ایجاد 
اختالالت رحم می گردد، مؤثر تر می باشد.

رسطان رحم بندرت اتفاق می افتد و معموالً مدت 10 سال طول می 
کشد تا اختالالت نا�ش از این ویروس به رسطان رحم انکشاف کند.

ات وارده در  پروگرام میل معاینه  انتظار می رود که تغ�ی
تلویزیو�ن رحم بعد از معر�ن شیوه معاینه جدید تلویزیو�ن رحم 

زنان را ایل %30 بیش�ت در مقابل رسطان رحم حفاظت نماید. 

ات وارده در این معاینه  آگاهی بیش�ت راجع به رسطان رحم و تغ�ی
بدین معناست که شما می توانید اطمینان بیش�ت داشته باشید. 

معاینه جدید رسطان رحم یک معاینه هر پنج سال یکبار دقیق تر، 
 )Pap( مؤثر تر و ایمن تر در مقایسه با شیوه نمونه برداری رحم

که هر دو سال یکبار انجام می شد، می باشد.  

نتایج معاینه شما در حدود دو هفته بعد از انجام دادن آن 
بدست ارائه کننده خدمات صحی تان می رسد و ایشان ممکن 
ند تا در مورد نتایج تان صحبت کنند.  است با شما تماس بگ�ی

یک ارائه کننده خدمات صحی معموالً یک داک�ت 
عمومی )GP(، نرس یا یک داک�ت در مرکز صحی 
زنان یا جامعه، کلینیک پالنگذاری و صحت جنیس 
خانواده یا مرکز خدمات صحی ابوریجنل می باشد 
– همه اینها می توانند معاینه تلویزیو�ن رحم را 
ارائه کنند. فراموش نکنید که هر وقت می توانید 

یک متخصص صحی زن را تقاضا کنید.

معاینه تلویزیو�ن رحم
الیا تغ�ی کرده است. آزمایش نمونه برداری  معاینه رحم در آس�ت
ن معاینه جدید تلویزیو�ن رحم که هر 5 سال یکبار  رحم جانش�ی

انجام می شود، شده است. آخرین شواهد صحی و علمی 
نشان می دهد که انجام دادن یک معاینه تلویزیو�ن رحم هر 

پنج سال یکبار بسیارمصؤن و مؤثر تر از معاینه هر دو سال 
یکبار نمونه برداری رحم )Pap( می باشد.

این معاینه شامل یک طرزعمل رسیع و ساده جهت برر� کردن 
سالم�ت رحم شما می باشد. برای اشخاصیکه قبالً معاینه نمونه 

برداری رحم )Pap( را انجام داده اند، شیوه انجام دادن این 
ن احساس را خواهند داشت.  معاینه ساده بنظر رسیده و ع�ی

عمل جراحی ممکن است کمی ناراحت کننده باشد، مگر 
دردناک نمی باشد. اگر احساس درد کنید، فوراً ارائه کننده 

خدمات صحی تانرا مطلع سازید. فراموش نکنید که همیشه 
می توانید یک متخصص صحی زن را تقاضا کنید. 

گردنه رحم شما عبارت از دهانه رحم تان است، و در قسمت 
فوقا�ن مهبل قرار دارد )به شکل ذیل مراجعه کنید(.

آیا به معاینه تلویزیو�ن رحم 
ورت دارم؟ �ن

ن 25-74 سال هستید و گاهی در  ن سن�ی اگر یک خانم ب�ی
 فعالیت جنیس داشته اید، شما باید معاینه تلویزیو�ن 

گ
زند�

 انجام دهید.
گ

رحم را ایل رسیدن به سن 74 سال�

 یا دو 
گ

ن معاینه تلویزیو�ن رحم تان باید در سن 25 سال� اول�ی
سال بعد از انجام دادن آخرین معاینه نمونه برداری رحم 

)Pap( تان انجام شود. اگر نتیجه تان عادی باشد معاینه 
بعدی تان باید بعد از گذشت 5 سال انجام شود. 

الیا مبتال  ساالنه تقریباً 800 نفر زنان در آس�ت
به رسطان رحم تشخیص داده می شوند، ویل 
اک�ث انواع رسطان های رحم از طریق معاینه 

ی می باشند. شدن مداوم قابل جلوگ�ی


