
معاینات دهانه 
رحم برای تمامی 

زنان و اشخاص 
دارای دهانه رحم 

مهم است.

خود نمونه گیری، چیست؟

خود نمونه گیری، برای معاینه دهانه رحم به زمانی گفته میشود که یک 

زن یا شخص دارای دهانه رحم، خود، نمونه اش را با استفاده از چوبک 

پنبه دار)سواب( تهیه می کند. این آزمایش به شکل خصوصی در محِل 

داکتر یا سایر مکانهای صحی صورت میگیرد و معموالً در پِس یک پرده و 

یا در تشناب انجام می گردد. 

همه اشخاصی که مستحِق آزمایش معاینه دهانه رحم می باشند، می 

توانند نمونه گیری توسط خودشان را انتخاب کنند.

برای کسِب معلوماِت بیشتر 

به شماره 20 11 13 با معلومات و حمایت سرطان به تماس شوید. 

  اگر مایلید با شخصی به زبان خودتان صحبت کنید، لطفاً با 
 Cancer Council شماره 50 14 13 به تماس شوید و بگویید که

Victoria را وصل کنند. 
برای گرفتن وقت آزمایش معاینه دهانه رحم، با داکتر یا نرس خود 

صحبت کنید.

به www.cancer.org.au/cervicalscreening مراجعه کنید

مهم اینست که تمام افراد و زنان که دهانه 
رحم دارند، صرف نظر از اینکه به چه زبانی 

صحبت می کنند یا چه مدت است که در 
استرالیا هستند، هر 5 سال یک بار معاینات 
 Cervical Screening( دهانه رحم

Test( را انجام دهند. 

 آخرین و تازه ترین اطالعات: جوِن 2022 ٬ 
معاینه دهانه رحم برای همه افراد وبخصوص زنان که مشکل دهانه رحم دارند مهم است. 

Dari | درى
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رسطان دهانه رحم و ویروس پاپیلومای 
)HPV( انسانی

رسطان رحم ، رسطان دهانه رحم است. 
دهانه رحم شام در داخل مهبل قرار گرفته و 

در ابتدای رحم )زهدان( قرار دارد. 

 تقریباً متام رسطان های دهانه رحم توسط HPV ایجاد 
 می شوند. HPV مخفف ویروس پاپیلومای انسانی

)human papillomavirus( است و یک عفونت 
بسیار شایع است که معموالً عالئم واضحی را نشان منی دهد. 
این ویروس از طریق متاس جنسی منتقل می شود و می تواند 

هم مردان و هم زنان را مصاب کند. 

 HPV جسم به طور طبیعی میتواند از اکرث عفونت های 
خالص شود، اما اگر اینطور نشود، برخی از انواع HPV می 

توانند تغییراتی در سلول های دهانه رحم شام ایجاد کنند. اگر 
این تغییرات سلولی زود تشخیص و تداوی نشوند، می تواند به 

رسطان دهانه رحم تبدیل شود. 

 )FGC( معاینه دهانه رحم و ختنه تناسلی زنان
که بُرش ُعرفی نیز نامیده میشود. 

رویداد FGC/بُرش ُعرفی، بعضی اوقات اشخاص را از انجام 
معاینه دهانه رحم باز داشته میتواند. اقدامات ذیل ممکن است 

برای شام مفید باشد:

در صورت رضورت، درخواست ترجامِن شفاهی بدهید  •
بدانید که قرار مالقات٬ خصوصی و محرمانه است  •

یکی از اقوام یا دوستان تانرا بهمراه خود بربید تا به شام کمک کنند که   •
احساس راحتی بیشرتی کنید

داکرت یا نرس زن درخواست کنید  •
با داکرت یا نرس تان راجع به انتخاب منونه گیری توسط خودتان،   •

صحبت کنید

قبل از انجام آزمایش، از نرس یا داکرتتان راجع به آزمایش، اطالع   •
کسب کنید 

در هر زمان که خواسته باشید ٬ آزمایش را متوقف کنید یا وقفه   •
ای داشته باشید

اگر عالقمند هستید که معاینه دهانه رحم توسط نرس یا داکرت انجام گیرد،   •
درخواست کنید که در زماِن معاینه، رویکش را باالی شام بیاندازند. 

برای دسرتسی به یک معلومات معاینات دهانه رحم که از نظر   •
 فرهنگی از رضورت های شام مطلع باشند، به

 www.cancervic.org.au/cervicaldirectory 
مراجعه کنید.   رسطان دهانه رحم 

یکی از رسطان های قابل 
جلوگیری است.

آیا من به آزمایش معاینات دهانه رحم 
رضورت دارم؟

اگر دارای دهانه رحم هستید، 25 تا 74 سال سن دارید و از 
نظرمقاربت جنسی فعال بوده اید، باید هر پنج سال یک بارآزمایش 

معاینات دهانه رحم را انجام دهید.

انجاِم آزمایش معاینات دهانه رحم همچنان در موارد ذیل مورد 
رضورت است: 

واکسین HPV را زده باشید  •
یائسگی شده اید  •

رصف یک رشیک مقاربت جنسی داشته اید  •
برش/ختنه ُعرفی داشته اید  •

طفلی پیدا کرده اید   •
متاهل هستید  •

طالق گرفته اید   •
بیوه هستید  •

HPV چطور یافت می شود؟
آزمایش معاینات دهانه رحم بهرتین راه برای جستجوی HPV است. 
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