ماذا يعين
اإلختبار اإليجايب؟

ما هي عالمات
سرطان عنق الرحم؟

يف بعض األحيان يكون اإلختبار إيجابيًا .إذا كان
اإلختبار إيجابيًا فهذا يعين أنك مصابة بعدوى
فريوس الورم الحليمي البشري.

اختبار فحص عنق الرحم يبحث عن فريوس
الورم الحليمي البشري يف عنق الرحم قبل أن
يسبب السرطان.

هذا ال يعين أن لديك سرطان عنق الرحم.

اختبار فحص عنق الرحم هو للنساء اللوايت ال
يعانني من أعراض سرطان عنق الرحم.

قد تكوين معرضة لسرطان عنق الرحم يف املستقبل.
سوف تتحدث معك طبيبتك أو ممرضتك حول ما
سيحدث بعد ذلك.

• 		نزيف من املهبل بعد ممارسة الجنس
• 		نزيف من املهبل بني الدورات الشهرية
• 		إفراز مائي من املهبل
إذا كان لديك أي من هذه األعراض ،فهذا ال يعين
أنك تعاين من سرطان عنق الرحم .إذا كنت تعاين
من هذه األعراض ،يجب أال تنتظري االختبار التايل
لفحص عنق الرحم .يجب أن تري طبيبك على الفور.

•			طبيبة عامة ()GP
•			عيادة تنظيم األسرة يف نيو ساوث ويلز
•		 مركز صحة املرأة
•			أخصائي/أخصائية (أمراض نساء)

هناك سجل جديد لفحص السرطان يف أسرتاليا.

اعريف
صحتك

يرسل السجل الوطين لفحص السرطان رسائل
إىل النساء .سوف تتيح لك هذه الرسائل معرفة
مىت تحتاجني إىل اخلضوع إلختبار فحص عنق
الرحم القادم.

بعض أعراض سرطان عنق الرحم ميكن أن تكون:

• 		نزيف من املهبل بعد انقطاع الطمث

أين ميكنين اخلضوع إلختبار فحص
عنق الرحم؟

السجل الوطين
لفحص السرطان

اإلفراز هو السائل الذي خيرج من
مهبل املرأة.

ملزيد من املعلومات ،قومي بزيارة موقعنا

www.fpnsw.org.au/know-your-health
أو اتصلي خبط  Talklineلتنظيم األسرة يف
نيو ساوث ويلز على الرقم  1300 658 886أو
قومي بزيارة .www.fpnsw.org.au/talkline

للتحدث إىل شخص ما بلغتك ،اتصلي خبدمة
الرتجمة الكتابية والفورية ( )TISعلى الرقم .131 450
ِ
ِ
ربطك) بتنظيم األسرة يف
وصلك (
أطليب منهم
نيو ساوث ويلز (.)Family Planning NSW

اختبار فحص
عنق الرحم

Arabic

ما الذي يسبب
سرطان عنق الرحم؟

ما هو سرطان
عنق الرحم؟
قناة فالوب

املبيض

الرحم

عنق الرحم

املهبل

تتكون أجسادنا من ماليني اخلاليا.
تنمو خاليا جديدة كل يوم.
يف بعض األحيان عندما تنمو اخلاليا بشكل خمتلف
ميكن أن تتحول إىل سرطان.
سرطان عنق الرحم هو سرطان يف عنق الرحم.
يقع عنق الرحم داخل الجسم يف الجزء العلوي
من املهبل.

اختبار فحص عنق
الرحم الجديد

يتسبب سرطان عنق الرحم من فريوس الورم الحليمي
البشريُ .يسمى أحيانا فريوس الورم الحليمي البشري بـ .HPV

هناك اختبار جديد يف أسرتالياُ .يطلق عليه اختبار
فحص عنق الرحم.

هناك أنواع كثرية من فريوس الورم الحليمي البشري.
ميكن للنساء والرجال االصابة بفريوس الورم الحليمي
البشري .فريوس الورم الحليمي البشري شائع جدًا.
وميكن ألي شخص كان لديه اتصال جنسي يف أي وقت
مضى االصابة بفريوس الورم الحليمي البشري.

يبحث اختبار فحص عنق الرحم عن فريوس الورم
استبدل اختبار
الحليمي البشري يف عنق الرحم .لقد
َ
فحص عنق الرحم اختبار مسحة عنق الرحم.

غالبًا ما يتالشى فريوس الورم الحليمي البشري من
تلقاء نفسه دون مشاكل .يف بعض األحيان ميكن لـ HPV
تغيري اخلاليا يف عنق الرحم .هذه التغريات ميكن أن
تتحول إىل سرطان .هذه التغيريات تحدث ببطء شديد.
قد يستغرق األمر ما يصل إىل  15عامًا حىت تتحول
هذه التغريات إىل سرطان .ويف بعض األحيان ال تتحول
هذه التغريات إىل سرطان على اإلطالق .ميكن أن
ختضعي لفحص للكشف عن  HPVيف عنق الرحم.

االتصال الجنسي هو االتصال بالجلد بني:
• 		األعضاء التناسلية لشخص واحد
		واألعضاء التناسلية لشخص آخر أو
• 		األعضاء التناسلية وأجزاء الجسم األخرى
		مثل الفم والشرج
تسمى األعضاء التناسلية أحيا ًنًا “األجزاء اخلاصة”.
األعضاء التناسلية هي:
• 		القضيب
• 		الفرج واملهبل

ستخضعني اآلن إلختبار فحص عنق الرحم بد ًال من
اختبار مسحة عنق الرحم .ميكن إلختبار فحص عنق
الرحم أن يساعد يف العثور على التغريات يف اخلاليا
قبل أن تتحول إىل سرطان.
من يجب أن خنضع إىل اختبار فحص عنق الرحم؟
يجب على النساء اللوايت ترتاوح أعمارهن بني  25و 74

الذين سبق هلم االتصال الجنسي أن خيضعن لالختبار.

يجب أن ختضع الشابات الختبارهن األول يف وقت
عيد ميالدهن اخلامس والعشرين.
مىت يجب أن أخضغ إلختبار فحص عنق الرحم؟
• 		يجب أن ختضعي لإلختبار كل  5سنوات.
• 		إذا خضعت إلختبار مسحة عنق الرحم قبل كانون
		األول/ديسمرب  ،2017فسيكون اختبارك التايل بعد
		عامني من آخر اختبار ملسحة عنق الرحم.
• 		إذا خضعت إلختبار فحص عنق الرحم بعد
		كانون األول/ديسمرب  ،2017فستخضعني إلختبار
		كل  5سنوات.

كيف يتم اختبار
فحص عنق الرحم؟
ستطلب منك الطبيبة أو املمرضة نزع مالبسك من
اخلصر إىل األسفل.
ميكنك اختيار ارتداء تنورة طويلة .وهذا حىت تتمكين
من رفع التنورة إىل األعلى بد ًال من نزع مالبسك.
سوف تستلقي على سرير الفحص .وستكون قدميك
إىل األعلى وركبتيك مثنية.
ستستخدم الطبيبة أو املمرضة أدوات خاصة ألخذ
بعض اخلاليا من عنق الرحم.
سيتم إرسال اخلاليا إىل املخترب ليتم اختبارها.
قد تتصل بك الطبيبة أو املمرضة عندما تعود
نتائجك.
ميكنك أيضًا الحصول على نتائجك عن طريق رسالة.

