
فحص عنق الرحم 
مهم لجميع النساء 

واألشخاص الذين 
لديهم عنق رحم.

ما هو الجمع الذاتي للعينة؟

يتم إجراء اختبار فحص عنق الرحم الذي يتم جمعه ذاتًيا عندما 
تأخذ المرأة أو الشخص الذي لديه عنق رحم عينة خاصة بها 

باستخدام عود القطن. يتم إجراء هذا االختبار بشكل خاص في 
عيادة الطبيب أو في أي مكان صحة آخر، وعادًة ما يتم إجراؤه 

خلف حاجز أو في الحمام.

يمكن ألي شخص مؤهل إلجراء اختبار فحص عنق الرحم اختيار 
خيار الجمع الذاتي للعينة.

للمزيد من المعلومات 

اتصلي بالرقم 20 11 13 للحصول على معلومات ودعم بشأن 

السرطان.

  إذا كنت ترغبين في التحدث إلى شخص ما بلغتك، فيرجى 
 .Cancer Council Victoria االتصال على 50 14 13 واطلبي

لحجز اختبار فحص عنق الرحم، تحدثي إلى الطبيب أو الممرضة.

www.cancer.org.au/cervicalscreening يرجى زيارة

من المهم أن تخضع جميع النساء 

واألشخاص الذين لديهم عنق رحم، بغض 

النظر عن اللغة التي يتحدثْنها أو المدة 

التي قضيْنها في أستراليا، الختبار فحص 

 Cervical Screening( عنق الرحم

Test( كل 5 سنوات. 

 آخر تحديث: حزيران/ يونيو 2022
 فحص عنق الرحم مهم لجميع النساء واألشخاص الذين لديهم عنق رحم. 
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رسطان عنق الرحم وفريوس الورم 
)HPV( الحليمي البرشي

رسطان عنق الرحم هو رسطان يصيب عنق 
الرحم. يقع عنق الرحم داخل املهبل عند 

فتحة الرحم. 

 .HPV تحدث جميع أنواع رسطانات عنق الرحم تقريًبا بسبب

يشري HPV إىل فريوس الورم الحليمي البرشي وهو عدوى 

شائعة جًدا ال تُظهر عادًة أي أعراض واضحة. ينتقل الفريوس 

عن طريق االتصال الجنيس وميكن أن يصيب الرجال والنساء 

عىل حٍد سواء. 

ميكن للجسم التخلص من معظم حاالت عدوى فريوس الورم 

الحليمي البرشي بشكل طبيعي، ولكن إذا مل يحدث ذلك، ميكن 

أن تسبب بعض أنواع HPV تغيريات يف خاليا عنق الرحم. إذا 

مل يتم اكتشاف هذه التغيريات يف الخاليا مبكًرا وعالجها، فقد 

تتحول إىل رسطان عنق الرحم. 

 )FGC( فحص عنق الرحم وختان اإلناث
املعروف أيًضا باسم الختان التقليدي

ميكن أن تؤدي تجربة ختان اإلناث/ الختان التقليدي أحيانًا إىل 

منع األشخاص من إجراء اختبار فحص عنق الرحم. قد تجدين 

أنه من املفيد:

طلب مرتجاًًم، إذا كنت بحاجة  •

معرفة أن املوعد خاص ورسي  •

اصطحاب قريبًا أو صديًقا معك ملساعدتك عىل الشعور   •
براحة أكرب

طلب ممرضة أو طبيبة  •

التحدث إىل طبيبك أو ممرضتك حول خيار الجمع الذايت  •

سؤال ممرضتك أو طبيبك عن االختبار قبل إجرائه   •

إيقاف االختبار أوإنهاءه يف أي وقت  •

طلب وضع غطاء عليك أثناء االختبار إذا اخرتت إجراء اختبار   •
فحص عنق الرحم من قبل ممرضة أو طبيب

 www.cancervic.org.au/cervicaldirectory يرجى زيارة  •
للوصول إىل مقدم خدمة فحص عنق الرحم لديه معرفة ثقافية 

الحتياجاتك. 
يعد رسطان عنق الرحم من 
أكرث أنواع الرسطانات التي 

ميكن الوقاية منها.

هل أحتاج إىل اختبار فحص عنق الرحم؟

إذا كان لديك عنق رحم، وعمرك بني 25-74 وكنت ناشطة 
جنسًيا، يجب أن تخضعي الختبار فحص عنق الرحم كل خمس 

سنوات.

ال تزال هناك حاجة إىل اختبار فحص عنق الرحم إذا كنت:

تلقيت لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي  •
قد تجاوزت سن اليأس  •

مل يكن لديك سوى رشيك جنيس واحد  •
خضعت للختان  •

أنجبت طفالً   •
متزوجة  •
مطلقة   •

أرملة.  •

كيف يتم العثور عىل فريوس الورم الحليمي 
البرشي؟

اختبار فحص عنق الرحم هو أفضل طريقة للبحث عن فريوس 
الورم الحليمي البرشي. 
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