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ن نتایج معاینه تلویزیو�ن رحم یک رهنمود برای دانس�ت



مقدمه



ن نتایج معاینه تلویزیو�ن رحم  این کتابچه در قسمت دانس�ت
تان بشما معلومات ارائه می کند. 

ارائه کننده خدمات صحی شما در مورد نتایج تان و مراحل 
بعدی آن بشما مشورت می دهد.

مهم است که در صورت مشاهده هرگونه عالیمی مانند 
عادی مهبل، درد یا افرازات، فوراً با ارائه کننده  خونریزی غ�ی

خدمات صحی تان در تماس شوید. 



معاینه تلویزیو�ن رحم

معاینه جدید تلویزیو�ن رحم شبیه معاینه نمونه 
برداری رحم )Pap( است. این معاینه جدید 

تلویزیو�ن رحم برمبنای آخرین شواهد صحی 
و علمی استوار است و جهت کشف زودهنگام 

ویروس هائیکه باعث ایجاد اختالالت در رحم می 
گردند، مؤثر تر می باشد. 

حاال به�ت است بدانیم که رسطان رحم چگونه 
انکشاف می کند. رسطان رحم بندرت اتفاق می 
افتد و معموالً مدت ده سال یا بیش�ت زمان الزم 

است تا ویروس عامل اک�ث اختالالت پیش-رسطا�ن 
نمو نموده و منجر به رسطان رحم گردد. 

ات وارده در  پروگرام میل  انتظار می رود که تغ�ی
معاینه 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.

ن را  معاینه تلویزیو�ن رحم چه چ�ی
کشف می کند؟

معاینه تلویزیو�ن رحم عفونت ایجاد شده توسط 
ویروس پاپیلوما انسان )HPV( را در حجرات رحم 

جستجو می کند.

HPV بسیار عادی است و اک�ث اشخاص 
بدون آنکه متوجه شوند در طول عمر 

خویش بدان مبتال می شوند، زیرا 
هیچگونه عالیمی مشهود نمی باشد.

HPV چی است؟
عفونت های مختلف HPV وجود دارند و معموالً اک�ث 
آنها توسط سیستم دفاعی بدن در طول مدت یک ایل 
دو سال بدون ایجاد هیچگونه مشکل دفع می شوند. 

HPV یک عفونت بسیار معمول است که در زمان 
مقاربت جنیس از طریق تماس پوست اعضای 
تناسیل یک فرد به فرد دیگر انتقال می کند.     

HPV به حدی معمول است که بسیاری از اشخاص 
در طول عمر خویش بدان مبتال می شوند بدون 
اینکه متوجه شوند زیرا معموالً هیچگونه عالیمی 

محسوس نمی گردد.

، بعیصن از انواع عفونت HPV که  در موارد استثنا�ی
توسط بدن دفع نمی شوند، می توانند باعث ایجاد 

عادی در حجرات رحم گردند. ات غ�ی تغ�ی



نتایج معاینه تلویزیو�ن رحم

این معاینه چه نتیجه می دهد؟

ارائه کننده خدمات صحی تان راجع به نتایج 
معاینه تلویزیو�ن رحم با شما صحبت می کند.

نتایج ممکن است شامل نکات ذیل باشد:

انجام دادن معاینه مجدد بعد از 5 سال  •

•  تکرار نمودن معاینه HPV بعد از 12 ماه

•  ارجاع شدن به یک متخصص

•  نتایج معاینه نامطلوب

انجام دادن معاینه مجدد بعد از 5 سال
نتایج معاینه شما نشان می دهد که شما هیچگونه 

عفونت HPV ندارید.

پروگرام میل معاینه تلویزیو�ن رحم برایتان یک 
مکتوب را مب�ن بر انجام دادن یک معاینه مجدد 

بعد از پنج سال می فرستد. آخرین شواهد علمی و 
صحی نشان می دهد که می توانید محفوظانه بعد 

از پنج سال دوباره این معاینه را انجام دهید.

تکرار نمودن معاینه HPV بعد از 12 ماه
نتایج تان نشان می دهد که تحقیقات بیش�ت الزم 

نمی باشد مگر شما باید این معاینه را در طی مدت 
12 ماه آینده تکرار کنید.

این بخاطری است که شما یک عفونت HPV دارید 
که به احتمال زیاد در طی 12 ماه آینده توسط بدن 

شما دفع خواهد شد.

یک معاینه تکراری در طی 12 ماه برریس می کند 
که آیا عفونت رفع شده است و شما ایل بازگشت 

برای معاینات 5 ساله تان مصؤن هستید یا نه.

اگر معاینه تکراری نشان دهد که عفونت HPV رفع 
نشده است، ممکن است شما نزد یک متخصص 

برای تحقیقات بیش�ت فرستاده شوید. این بدان 
مع�ن نیست که شما مبتال به رسطان شده اید. بعد 

از عفونت HPV تقریباً مدت 10 ایل 15 سال الزم 
است تا رسطان رحم نمو کند و رسطان رحم به 

ندرت اتفاق می افتد. 



ارجاع شدن به یک متخصص
نتایج معاینه تلویزیو�ن تان نشان می دهد که شما 

یک نوع عفونت HPV دارید که ایجاب تحقیقات 
بیش�ت را توسط یک متخصص می نماید یا معاینه 

نشان می دهد که شما اختالال�ت دارید که باید 
تداوی شود.

این بدان مع�ن نیست که شما رسطان دارید. بعد 
از عفونت HPV تقریباً مدت 10 ایل 15 سال الزم 
است تا رسطان رحم نمو نماید و رسطان رحم به 

ندرت اتفاق می افتد.

، که  شما نزد یک متخصص جهت معاینات اضا�ن
بنام colposcopy )معاینه رحم و جدار داخیل 

مهبل( یاد می شود، ارجاع می شوید. 

ن نتیجه معاینه، بسیار  در صورت دریافت این چن�ی
مهم است که هدایات ارائه کننده خدمات صحی 

تانرا تعقیب کنید.

یک نتیجه معاینه نامطلوب
ی  ن یک نتیجه نامطلوب بدین مع�ن است که یک چ�ی
درست نیست. یک نتیجه نامطلوب می تواند بدین 

مع�ن باشد که نمونه برداشته شده از شما درست 
دیده نشده است و مهم است که یکبار دیگر در 

طی مدت 6 هفته آینده انجام شود.

یک نتیجه نامطلوب زما�ن اتفاق می افتد که 
البراتوار نتواند نمونه برداشته شده شما را درست 

تحلیل کند. دالیل متعددی برای اینکار موجود 
است . بطور مثال، ممکن است تعداد حجرات 

جمع آوری شده کا�ن نباشد. 

در صورت مشاهده زودهنگام، اختالالت معموالً به 
آسا�ن و موفقانه قابل تداوی می باشند. اگر تداوی نشوند 

احتمال بیش�ت نموی رسطان رحم موجود می باشد.

ی کردن از  هدف معاینات تلویزیو�ن رحم جلوگ�ی
ن تشویش  بروز رسطان رحم است. در صورت داش�ت
یا نگرا�ن راجع به نتیجه تان، با ارائه کننده خدمات 

صحی تان صحبت کنید.

در صورت مشاهده زودهنگام، اختالالت معموالً به آسا�ن و موفقانه قابل تداوی 
می باشند. اگر تداوی نشوند احتمال بیش�ت نموی رسطان رحم موجود می باشد.



ی کردن از بروز رسطان رحم است.  هدف معاینات تلویزیو�ن رحم جلوگ�ی
ن تشویش یا نگرا�ن راجع به نتیجه تان، با ارائه کننده  در صورت داش�ت

خدمات صحی تان صحبت کنید.



بعد از فرستاده شدن به یک متخصص چه اتفاق می افتد؟

بادرنظرداشت نتیجه تان، ارائه کننده خدمات صحی 
تان ممکن است شما را به یک متخصص جهت 

تحقیقات بیش�ت معر�ن کند. معلومات ذیل بعیصن 
طرزالعمل ها و تداوی ها را برایتان توضیح می دهد.

colposcopy چی است؟

colposcopy عبارت از یک معاینه رحم است. 
در طی این معاینه، متخصص از یک دستگاه که 

ن  بنام colposcope یاد می شود و شبیه یک دورب�ی
نصب شده روی یک پایه است که تصویر بزرگ 

شده داخل رحم تانرا نشان می دهد، استفاده می 
کند. colposcopy توسط یک متخصص انجام 

 . می شود، معموالً یک متخصص والدی و نسا�ی
ارائه کننده خدمات صحی تان می تواند شما 

را در قسمت دیدن یک متخصص مناسب برای 
colposcoy کمک کند. 

معاینه colposcopy چطور اجرا می شود؟
بعد از رسیدن به محل مالقات، می توانید هرگونه 

سید.    سواال�ت که راجع به این معاینه دارید، ب�پ

برای آرامی خاطر تان می توانید از متخصص 
سید تا برایتان توضیح دهد که چه کارها�ی را در  ب�پ

طی معاینه انجام می دهد.

برای انجام دادن یک معاینه colposcopy، از 
شما پرسیده خواهد شد تا روی تخت بخوابید و 
ن موقفی قرار دهید که در معاینه  پاهایتان را ع�ی

تلویزیو�ن رحم انجام دادید. مانند معاینه 
تلویزیو�ن رحم، متخصص یک دستگاه گشاد کننده 
را در مهبل شما داخل می کند. سپس وی یک مایع 

خاص را در رحم شما قرار خواهد داد تا ساحه 
عادی را مشخص سازد. های اختالل غ�ی

 colposcope بعد آن متخصص از طریق دستگاه
رحم شما بطور دقیق معاینه می نماید. الزم است 

بدانید که خود دستگاه  colposcope داخل بدن 
شما نمی شود.

این معاینه در حدود 10 ایل 15 دقیقه وقت را در بر 
د و اک�ث اشخاص احساس درد نمی کنند. ویل،  می گ�ی

ممکن است در زمان داخل نمودن دستگاه گشاده 
کننده در داخل مهبل تان کمی احساس ناراح�ت کنید.

ی را در زمان معاینه شدن مشاهده می کنید،  ن اگر چ�ی
از متخصص بخواهید تا آنرا برایتان توضیح دهد.



نمونه برداری چی است؟

اگر در طول colposcopy یک ساحه ای از رحم 
عادی بنظر برسد، ممکن است یک نمونه  تان غ�ی
عادی رحم صورت  برداری )biopsy( از محل غ�ی
د. این نمونه برداری به البراتوار برای معاینه  گ�ی

فرستاده خواهد شد.

جواب نتیجه نمونه برداری تان ممکن است ایل مدت 
دو هفته برای ارائه کننده خدمات صحی شما ارسال 
گردد. برای مشورت کردن راجع به نتایج و تداوی آن 

ورت( شما باید یک اپاینتمنت را با  )در صورت �ن
ارائه کننده خدمات صحی تان ترتیب دهید. 

اگر یک نمونه برداری از بدن تان انجام شود، 
ممکن است برای مدت کوتاهی احساس ناراح�ت 

کنید. برای مدت 24 ساعت بعد از نمونه برداری 
از انجام دادن ورزش های ثقیل خودداری کنید 

و به�ت است که برای مدت یک یا دو روز از عمل 
ن دوری کنید. حمام کرده می  مقاربت جنیس ن�ی

ن بداخل آب و حمام  توانید، اما از آب بازی، رف�ت
سونا برای مدت یک یا دو روز خودداری کنید.

این تداب�ی حفاظ�ت احتمال خونریزی و/یا عفونت را 
کاهش می دهد. ممکن است بعد از نمونه برادری 

برای چند ساع�ت افرازات یا »لکه/داغ« داشته 
باشید، لهذا به�ت است که یک کوتکس نازک یا نوار 

بهداش�ت  را باخود به اپاینتمنت بیاورید.

تداوی اختالالت

اگر در نتیجه colposcopy کدام نوع اختالل 
مشاهده شود، ممکن است ایجاب تداوی بیش�ت 
را نماید. ارائه کننده خدمات صحی تان درمورد 

مناسب ترین طریقه های تداوی با در نظرداشت 
وضعیت شخیص تان صحبت خواهد نمود.  

طریقه های تداوی شامل بُرش سیم حلقه ای 
ر یا نمونه برداری قیفی  ن )wire loop excision(، ل�ی

)cone biobsy( می باشد. در زیر هر یک از این 
طریقه ها بیش�ت توضیح داده شده اند.

برش سیم حلقه ای
عادی رحم شما ذریعه  در طی این جراحی، حجرات غ�ی

یک حلقه سیمی بریده می شود. این شیوه در حدود 15 
ایل 30 دقیقه طول می کشد. اک�ث خانمها این جراحی را 
از طریق بیحیس موضعی انجام می دهند ویل بعیصن 

از اشخاص به بیهویسث کامل نیاز دارند. در صورت 
ی  توصیه یا ترجیع دادن بیهویسث کامل، ممکن است بس�ت

شدن در شفاخانه برای یک روز الزم باشد.

ر ن ل�ی
عادی با استفاده از  ری، حجرات غ�ی ن در تداوی ل�ی

ر برداشته می شوند. این شیوه در  ن حرارت اشعه ل�ی
حدود 15 ایل 30 دقیقه طول می کشد. اک�ث خانمها 
این جراحی را از طریق بیحیس موضعی انجام می 
دهند ویل بعیصن از اشخاص به بیهویسث کامل نیاز 

دارند. مانند جراحی برش سیم حلقه ای، اگر بیهویسث 
ی  کامل توصیه یا ترجیع داده شود، ممکن است بس�ت

شدن در شفاخانه برای یک روز الزم باشد.

نمونه برداری قیفی
عادی  در این جراحی خفیف، یک قسمت حجرات غ�ی
رحم بشکل قیف برداشته می شوند. معموالً بیهویسث 
ی شدن یک  کامل انجام می شود و ممکن است بس�ت

شب در شفاخانه برای صحت یا�ب الزم باشد.

عادی  این جراحی زما�ن توصیه می گردد که حجرات غ�ی
در قسمت باال�ی گردنه رحم موقعیت داشته باشد و/

یا حجرات  غده ای را متاثر سازند. حجرات غده ای در 
قسمت فوقا�ن گردنه رحم قرار دارند.

یادداشت:  بعد از انجام دادن هریک از شیوه های 
تداوی فوق، شخص نباید برای مدت سه تا چهار هفته 

آب بازی کند، از تمپان استفاده کند یا عمل مقاربت 
ن برای مدت  جنیس را انجام دهد. از ورزش های سنگ�ی
هفت ایل ده روز خودداری بعمل آید زیرا احتمال بروز 

خونریزی و عفونت را ازدیاد می بخشند. 

بسیار مهم است که هدایات ارائه 
کننده خدمات صحی تانرا رعایت کنید.



سواالتیکه معموالً پرسیده می شوند

ن من تاث�ی گزار  آیا تداوی باالی حمل گرف�ت
خواهد بود؟

بعیصن شیوه های تداوی مانند نمونه برداری قیفی یا 
برش سیم حلقه ای ممکن است رحم شما را ضعیف 

ن موجود  سازد. ضمن اینکه هنوز هم امکان حمل گرف�ت
می باشد، ممکن است یک بخیه الزم باشد تا رحم را 
تقویب بخشد و احتمال خطر نقصان را کاهش دهد. 
مهم است که ارائه کننده خدمات صحی تانرا راجع به 

هر نوع تداوی ایکه در گذشته در رابطه به رحم تان 
انجام داده اید، در جریان بگذارید.

چگونه به HPV مبتال شدم؟
ویروس پپیلومه انسان )HPV( از طریق تماس پوست 
اعضای تناسیل یک فرد به فرد دیگر در طی انجام دادن 
عمل مقاربت جنیس انتقال می یابد. امکان دارد در طی 
ن عمل مقاربت جنیس به این HPV مبتال  انجام دادن اول�ی
گردید، ح�ت اگر �ف یک همبس�ت جنیس داشته باشید.

 
گ

اک�ث اشخاص دچار عفونت HPV در طول زند�
اً بدن شخص این ویروس را  شان می شوند مگراک�ث

دفع می کند. این ویروس به حدی معمول است که 
می توان آنرا جز�ئ ازفعالیت جنیس محسوب کرد. 

استفاده از کاندوم ممکن است شخص را در مقابل 
بعیصن از اشکال HPV حفاظت کند، مگر کاندوم 
تمام قسمت های پوست اعضای تناسیل را نمی 

پوشاند. مدت 10 ایل 15 سال بعد از ابتال به عفونت 
HPV زمان الزم است تا به رسطان رحم مبدل گردد. 

آیا زنان و مردان همجنس باز، اشخاص 
هردوجنس باز، اشخاص تغ�ی جنسیت 

ن می  داده و اشخاص دوجنسه )LGBTI( ن�ی
توانند به این ویروس مبتال شوند؟ 

بیل، هر شخص می تواند از طریق تماس پوست 
اعضای تناسیل با فرد دیگر �فنظر از جنسیت 

وی، به ویروس HPV مبتال گردد.

در صورت ابتال به HPV آیا باید از 
مقاربت جنیس خودداری نمایم؟

اگر معاینه تلویزیو�ن رحم تان نشان دهد که مبتال 
به HPV هستید، دلییل وجود ندارد که مقاربت 

جنیس تانرا متوقف سازید.

ویروس HPV بسیار معمول است و راهی موجود 
نیست بدانید که آیا همبس�ت تان در حال حا�ن به 
این ویروس مبتال است، یا در گذشته بوده است، 
زیرا اک�ث اوقات بدن شخص این ویروس را بدون 

اینکه صدمه ای به آن وارد کند، دفع می کند.  



آیا باید برای همبس�ت خود بگویم که مبتال 
به HPV هستم؟

چون این ویروس می تواند برای مدت طوال�ن در بدن 
ن HPV بدین مع�ن نیست که  نهفته با�ت بماند، داش�ت
شما یا همرس تان خیانت کرده اید. HPV می تواند 
فعال با�ت بماند. برای  برای مدت بسیار طوال�ن غ�ی

اک�ث اشخاص ناممکن است بدانند که چه زما�ن یا از 
چه شخیص به HPV مبتال شده اند.

ویروس HPV همچنان می تواند باعث ایجاد زخ 
مگاه و رسطان های دیگر مانند رسطان  های رسث
مقعد، مهبل، گلو، فرج یا آلت تناسیل مرد ها 

گردد. اگر به HPV مبتال هستید، می توانید تصمیم 
ید که راجع به آن با همرس تان صحبت کنید یا  بگ�ی
نه. صحبت کردن راجع به نتیجه معاینه تلویزیو�ن 

رحم تان یک تصمیم کامالً شخیص است.

اگر در مورد انتقالHPV به همرس تان نگران 
هستید، با ارائه کننده خدمات صحی تان جهت 

دریافت مشورت بیش�ت صحبت کنید.

HPV چگونه تداوی می شود؟
هیچگونه تداوی برای HPV وجود ندارد. در اک�ث 
موارد، سیستم دفاعی بدن این ویروس را بشکل 

طبیعی و به مرور زمان از بدن دفع می کند و 
ات دراز مدت ندارد. اک�ث اشخاص مبتال به  تاث�ی
HPV دارای هیچگونه عالیم نمی باشند و هرگز 

ات وارده  نمی دانند که بدان مبتال شده اند. تغ�ی
در حجرات رحم از اثر HPV که در زمان معاینه 

تلویزیو�ن رحم کشف می شود باید بیش�ت برریس 
ورت تداوی شود. گردد، و در صورت �ن

 HPV زخ های اعضای تناسیل که از اثر بعیصن انواع
تولید می شوند، توسط ارائه کننده خدمات صحی 

قابل معالجه می باشد.

آیا امکان دارد دوباره به HPV مبتال شوم؟
انواع مختلف این ویروس وجود دارد. بعد از ابتال 

به یک نوعی از ویروسHPV، احتمال ابتالی مجدد 
ن ویروس بسیار کم است، زیرا بدن معموالً  با ع�ی
در مقابل آن نوع ویروس مصؤنیت پیدا می کند. 

ویل، ممکن است این ویروس در بدن بشکل نهفته 
با�ت بماند و سالها بعد دوباره فعال گردد. لهذا، 

ن نداشته  ح�ت اگر در آینده فعالیت جنیس ن�ی
باشید، یا �ف یک همبس�ت جنیس داشته باشید، 

باید باز هم معاینه شدن را ادامه دهید.

ن HPV را گرفته ام.                  من واکس�ی
آیا بازهم امکان دارد به HPV مبتال شوم؟

ن HPV هم شده باشید،  بیل. ح�ت اگر قبالً واکس�ی
بازهم باید معاینات تلویزیو�ن رحم تانرا ادامه دهید. 
 HPV ن انواع مختلف ویروس HPV وجود دارد و واکس�ی

شما را در مقابل همه آنها حفاظت نمی کند. ممکن 
ن  است شما از طریق فعالیت جنیس قبل از واکس�ی

 HPV ن شدن به ویروس HPV مبتال بوده باشید. واکس�ی
اشخاص را در مقابل عفونت های HPV که قبالً بدان 

مبتال شده باشند، حفاظت کرده نمی تواند. 

م؟ ن HPV را بگ�ی آیا باید واکس�ی
ن HPV زما�ن مؤثر ترین نتیجه را می دهد که قبل  واکس�ی
وع دوران فعالیت  از ابتال به ویروس HPV و قبل از رسث

جنیس تطبیق گردد. اگر قبالً به ویروس HPV مبتال 
ن ممکن است کاهش یابد.  شده باشید، مفاد این واکس�ی

ن HPV برای نوجوانان از طریق  الیا، واکس�ی در آس�ت
پروگرام واکسیناسیون مکاتب تطبیق می گردد و برای 
ن 9 ایل 45 و مردان 9 ایل 26 ساله تائید  ن سن�ی اناث ب�ی

شده است. با ارائه کننده خدمات صحی تان راجع به 
ن خارج از  مفاد انفرادی آن صحبت کنید. این واکس�ی

پروگرام تمویل شده مکاتب قابل خریداری می باشد؛ 
ن فیس  ممکن است ارائه کننده خدمات صحی تان ن�ی
، سه بار تطبیق این  اضا�ن اخذ کند. در حال حا�ن

ن توصیه می گردد. واکس�ی

ن مصؤن است و شخص را در مقابل  این واکس�ی
دو نوع ویروس HPV )نوع 16 و 18( که عامل 

ود  ایجاد تقریباً %70 رسطان های رحم بشمار م�ی
و همچان رسطان های مقعد، مهبل، گلو، فرج و 
ن  آلت تناسیل مرد ها را وقایه می کند. این واکس�ی

همچنان شخص را در مقابل دو نوع ویروس 
رسطا�ن HPV که عامل ایجاد ایل %90 فیصد زخ  غ�ی

های اعضای تناسیل است، وقایه می کند.



از کجا می توانم معلومات بیش�ت بدست آورم؟

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

پروگرام میل معاینه تلویزیو�ن رحم

الیا، لطفاً به ویب  برای کسب معلومات بیش�ت راجع به معاینه تلویزیو�ن رحم و طرز کار این پروگرام در آس�ت
سایت پروگرام میل معاینه تلویزیو�ن رحم به آدرس www.cancerscreening.gov.au/cervical مراجعه کنید 

یا به تیلفون شماره 56 15 13 زنگ بزنید. 

راجس�ت میل معاینه تلویزیو�ن رسطان

اگر می خواهید جزئیات تماس تانرا را تجدید کنید و تاریخ معاینه تلویزیو�ن رحم بعدی تانرا بدانید، لطفاً به 
تیلفون شماره 701 627 1800 زنگ بزنید. 

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

HPV ن راجس�ت میل واکس�ی

ن HPV شده اید یا نه، بشمول چند بار، لطفاً به ویب سایت راجس�ت میل  اگر می خواهید بدانید که آیا قبالً واکس�ی
ن HPV به آدرس www.hpvregister.org.au مراجعه کنید یا به تیلفون شماره 734 478 1800 زنگ بزنید. واکس�ی


