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آزمایش پپ تغی�ی کرده است
. ، دفعات کم�ت دقیق�ت

ن کنندۀ مراقبت بهداش�ت تان در  امروز با تام�ی
بارۀ غربالگری دهانۀ رحم صحبت کنید.

رسطان دهانۀ رحم با غربالگری منظم دهانۀ 
ی است. رحم قابل پیشگ�ی

Persian

ی می توان بدست بیاورم؟ از کجا اطالعات بیش�ت

اگر سؤایل در بارۀ آزمایش دهانۀ رحم دارید، قرار مالقا�ت 
ن کنندۀ مراقبت بهداش�ت تان بگذارید. برای صحبت با تام�ی

در مورد آزمایش غربالگری دهانۀ رحم از 
cancerscreening.gov.au/cervical یا تلفن به      

56 15 13 اطالعات بیش�ت بدست آورید.

ک  برنامۀ میل غربالگری دهانۀ رحم یک برنامۀ مش�ت
الیا، ایال�ت و خطه ای است. دولت های اس�ت

اگر انگلییس زبان اولتان نیست، و به کمک نیاز دارید 
لطفا با خدمات ترجمۀ کت�ب و شفاهی)TIS( به شماره       

ید. هزینۀ آن معادل هزینۀ یک  50 14 13 تماس بگ�ی
تلفن داخیل است.

 ، در هر س�ن – اگر عالئمی مثل خونریزی غ�ی عادی واژ�ن
ن  درد یا ترشح دارید، به�ت است هر چه زودترعرضه تام�ی

کنندۀ مراقبت بهداش�ت تان را ببینید.
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آزمایش غربالگری دهانۀ رحم
الیا تغی�ی کرده است. آزمایش  غربالگری دهانۀ رحم در اس�ت

پپ جایش را به آزمایش غربالگری دهانۀ رحم که هر پنج سال 
یکبار تکرار می شود داده است. آخرین شواهد علمی و پزشیک 
نشان می دهد که آزمایش غربالگری دهانۀ رحم هر پنج سال 
یکبار درست همانقدر امن است و از آزمایش هر دو سالۀ پپ 

مؤثر تر است. 

آزمایش عمل رسیع و ساده ای برای برریس سالم�ت دهانۀ رحم 
شما است. اگر زما�ن  آزمایش پپ داشته اید، رویسش که ازمایش 

د برایتان مثل همان بنظر رسیده و احساس میشود. صورت می گ�ی

عمل ممکن است با کمی نارح�ت همراه  باشد، ویل نباید درد 
ن کنندۀ مراقبت  داشته باشد. اگر درد داشت، فورا به تام�ی
بهداش�ت تان بگویید. یادتان باشد، شما همیشه می توانید 

درخواست کنید تا یک مامور بالی�ن زن داشته باشید.

وع رحم )گردن رحم( است، و در باالی  دهانۀ رحم شما رسش
واژن شمااست )شکل را ببینید(.

چگونه  آزمایش غربالگری دهانۀ رحم 
دقیق�ت است؟

گرچه شما همان احساس را خواهید داشت، رویسش که نمونۀ شما 
ه و آزمایش می شود متفاوت است. آخرین شواهد علمی  ذخ�ی

و پزشیک نشان می دهد که آزمایش جدید غربالگری دهانۀ رحم 
در کشف ویروس انسا�ن پاپیلوما )HPV( که باعث ناهنجاری های 

دهانۀ رحم می شود، در مرحله اولیه، مؤثر تر است.

رسطان دهانۀ رحم نادر است و معموال 10 سال طول 
می کشد تا ناهنجاری ها�ی که این ویروس باعث آن است 

تبدیل به رسطان دهانۀ رحم شود. 

ات  در برنامۀ میل آزمایش غربالگری  انتظار می رود که تغی�ی
دهانۀ رحم تا 30 درصد بیش�ت از زنا�ن که رسطان دهانۀ رحم 

ند را محافظت کند. می گ�ی

ا�ت که در وسائل  یک درک بیش�ت از رسطان دهانۀ رحم و تغی�ی
ن باشید.  آزمایش داده شده است یع�ن اینکه شما می توانید مطم�ئ
، مؤثرتر و آزمایش  آزمایش جدید غربالگری دهانۀ رحم آزماییسش دقیق�ت

ام�ن برای هر پنج سال یکبار بجای آزمایش هر دو سالۀ پپ است.

ن کنندۀ مراقبت  در حدود دو هفته پس از آزمایش، تام�ی
بهداش�ت تان نتیجه را دریافت خواهد کرد و ممکن است با شما 

د تا درباره نتایج صحبت کند. تماس بگ�ی

ن کنندۀ مراقبت بهداش�ت یک پزشک  یک تام�ی
عمومی، پرستار یا یک دک�ت در یک مرکز بهداش�ت 
جامعه یا زنان، مرکز پزشیک برنامه ریزی خانواده 

یا بهداشت جنیس یا خدمات پزشیک بومیان است 
و همه آنها می توانند آزمایش غربالگری دهانۀ 

رحم را عرضه کنند. یادتان باشد، شما همیشه 
ن کننده  می توانید درخواست کنید تا یک تام�ی

مراقبت بهداش�ت زن داشته باشید.

آیا من به آزمایش غربالگری دهانۀ 
رحم نیاز دارم؟

 هستید و در هر زما�ن 
گ

اگر شما ز�ن در سن 25 تا 74 سالیک
فعالیت جنیس داشته اید، شما باید هر پنج سال تا سن       

 یک آزمایش غربالگری دهانه رحم انجام دهید.
گ

75 سالیک

ن آزمایش غربالگری دهانۀ رحم شما در سن            زمان نخست�ی
 است یا دو سال پس از آخرین آزمایش پپ تان.                                

گ
25 سالیک

اگر نتیجه تان عادی باشد نوبت بعدی در پنج سال دیگر 
خواهد بود.  

الیا�ی رسطان  هرسال در حدود 800 زن اس�ت
دهانه رحم تشخیص داده می شود، ویل بیش�ت 

رسطان های دهانۀ رحم با غربالگری منظم 
ی است. قابل پیشگ�ی


