
Self-Collected Cervical Screening Test

ممکن است که در شرایط ذیل استحقاق نمونه 
برداری توسط خودتان را برای تست غربالگری 

دهانه رحم داشته باشید:  

٣٠ ساله یا کالن تر باشید؛ و  •
•  دست کم تست غربالگری دهانه رحم شما 2 
سال به تاخیر افتاده باشد. )یعنی پپ تست را 

در ٤ سال گذشته نداشته باشید( یا هرگز تست 
نشده باشید؛ و

برای تست غربالگری دهانه رحم جواب "نه"   •
داده باشید. 

You may be eligible for a self-collected 
Cervical Screening Test if you: 
•  are aged 30 and over; and
•  are at least 2 years overdue for cervical 

screening (i.e. haven’t had a Pap test 
in the last 4 years) or have never been 
screened; and

• have said ‘no’ to a Cervical Screening 
Test. 

What is self-collection? 
A self-collected Cervical 
Screening Test is when a woman 
uses a swab to take a sample 
from the vagina for cervical 
screening. This test is done 
privately in a health setting, 
behind a screen or in the 
bathroom.

نمونه برداری توسط خود شخص یعنی چه؟
نمونه برداری توسط خود شخص برای 
 Cervical( تست غربالگری دهانۀ رحم

Screening Test) هنگامی است که 
یک زن از یک میلۀ چوبی سر پخته 

)swab( استفاده کرده نمونه ای از واژن 
خود برای تست غربالگری دهانۀ رحم 

بر می دارد. این تست به طور خصوصی 
در یک کلینیک صحی، در پشت پرده یا در 

تشناب صورت می گیرد.

نمونه برداری توسط خودشخص برای
تست غربالگری دهانۀ رحم
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HPV and cervical cancer
Human papillomavirus (HPV) is a very 
common infection passed on by sexual 
contact. HPV usually shows no symptoms 
and most people don’t know they have 
the virus.
Almost all cervical cancer is caused by 
HPV. The body can get rid of most HPV 
infections naturally but some types of 
HPV are hard to clear and can cause 
changes to the cells in the cervix. If cell 
changes are not picked up early they can 
develop into cervical cancer, usually over 
decades.

Test results
The test will show if you have HPV in your 
vagina. The doctor or nurse will contact 
you if you need to come back for more 
tests.

What happens next?
What happens next depends on your 
results. If you do not have HPV, you are at 
low risk of developing cervical cancer and 
can come back in 5 years for a Cervical 
Screening Test. If you do have HPV you will 
need to have more tests, depending on the 
type of HPV found. Your doctor or nurse will 
discuss this with you.

HPV و سرطان دهانۀ رحم

وایرس پاپیلومای انسانی )HPV( یک عفونت 
عمومی است که در اثر مقاربت جنسی سرایت می 
کند. معموال ً HPV عالئمی ندارد و اغلب اشخاص 

نمی دانند که وایرس دارند.
علت به  رحم  دهانه  های   تقریبا ًهمۀ سرطان 

تواند اغلب به طور  HPV است. بدن می 
ولی  نماید  رفع  را   HPV طبیعی عفونت های 

HPV به سختی رفع شده  انواع  از  برخی 
باعث می شوند حجره های دهانه رحم  و 

تبدیل  حجره  اگر  شوند.  تبدیالتی  دستخوش 
شده و زود معلوم نشود ممکن است در ظرف 

 مدت ده ها سال به سرطان دهانۀ رحم
شود. منجر 

نتایج تست
این تست نشان می دهد که آیا شما در واژن 

خود HPV دارید یا ندارید. اگر ضرورت باشد که 
برای تست بیشتر برگردید، داکتر یا نرس با شما 

تماس خواهد گرفت.

بعد چی خواهد شد؟
اینکه بعد چی اتفاق می افتد بسته به نتایج شما 
خواهد بود. اگر شما HPV تداشته باشید، احتمال 
خطر )ریسک( مصاب شدن شما به سرطان کم 
است و 5 سال بعد برای تست مجدد غربالگری 

دهانۀ رحم بر می گردید. اگر HPV داشته باشید، 
بسته به نوع HPV یافت شده، به تست های 

بیشتری ضرورت خواهید داشت. داکتر یا نرس 
راجع به آن با شما صحبت خواهد کرد. 

For more information
Ask your doctor or nurse.

To speak to someone in your language,  
call 13 14 50 and ask to speak to  
Cancer Council.

برای معلومات بیشتر
از داکتر یا نرس خود پرسان کنید.

 برای صحبت به زبان خودتان ، به -50 14 13- 
 زنگ بزنید و بگویید می خواهید که با

Cancer Council صحبت کنید.
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