
 تست غربالگری 
د ها نه رحم 

دانسنت 
 صحت 

شما ثبت غربالگری سرطان در این جاه اسرتالیا جدید است۰

ثبت عمومی غربالگری سرطان نامه ها می فرستند 
برای زن ها نامه یا مکتوب شما را خواهد یاد اور شود 

که تست اینده غدبالگری د هانه رحم الزم است۰

برای معلومات بیشرت. مالقات ویب ساید ما 
 www.fpnsw.org.au/know-your-health

متاس یا متاس بگیرید با نیو سوت ویلز 
فامیلی پالنینگ یا 886 658 1300 یا مال 

.www.fpnsw.org.au/talkline قات کنید

اگر به زبان خود با کسی صحبت کنید به 
 دفرت ترجمه و ترجمانی زنگ زده بعدا 

 TIS 131450 بگوید متاس با فامیلی پالنینگ
تس NSW نیو سوت ویلز۰

 HPV غربالگری دهانه رحم تست مشاهدات برای
در رحم قبل از ایجاد سرطان است۰

غربالگری دهانه رحم تست است برای زنان که 
بیماری سرطان رحم ندارند۰

بعضاه بیماری های سرطان دهانه رحم شده میتواند:

•  خونریزی از مهبل یا عنق بعد از عمل جنسی

•  خونریزی از مهبل در بین عا د ت ماهانه

 •  خونریزی از مهبل بعد از دسته یا سگی و یا 
  لذت نربدن 

•  بیرون شدن مایع ابدار از مهبل

اگر شما نشا نهی بیماری یکی از این ها را داشته 
باشید به این معنا نیست که شما سرطان دهانه 

رحم دارید۰ اگرشما داشته باشید نشا نهی بیماری 
های را۰۰ شما نباید انتظار کشید برای تست ا ینده 
غربالگری د هانه رحم را ۰شما حتمی مالقات مناید 

دوکتور خود را فوری۰

Discharge د س چارچ عبارت از خارج 
شدن مایع اب از مهبل یا عنق زن ها۰

 بعضی اوقات نتیجه مثبت است اگر تست شما 
 HPV مثبت است معنا اش اینست که شما مکروب 

را دارید۰

این معنا را ندارد که شما سرطان دهانه رحم دارید۰

شما شاید در خطر سرطان دهانه رحم در اینده باشید۰

داکرت و یا نرس شما خواهد صحبت کند با شما 
راجع به واقعات اینده۰

من بکجاه میتوامن که تست یا غربالگری 
دهانه رحم را انجام بدهم؟

•   GP داکرت معاجل عمومی یا فامیلی
•   کلینک پالن فامیلی نیو سوت ویلز۰

•   مرکز صحت زنان
•   متخصص و یا قابله 

 عالمات سرطان دها 
نه رحم چیست؟

ثبت عمومی غربالگری سرطان 
یا معاینات دقیق سرطان

 نتجه تست مثبت چه 
معنا ی میدهد؟

Dari

http://www.fpnsw.org.au/know-your-health
http://www.fpnsw.org.au/talkline


 سرطان دهانه و یا 
گردن رحم چیست؟

بدن ما از ملیون ها سلول یا حجره ساخته شده۰
سلول های جدید منو میکند هر روز۰

 بعضی اوقات سلول ها بشکل خمتلف منو میکنندو 
به سرطان تبدیل میشوند۰

سرطان د هانه و یا گردن رحم سرطان است در 
داخل رحم۰

 د هانه رحم در داخل بدن در قسمت باالی نیامه 
ویا مهبل قرار دارد۰

علت ویا سبب پیدا شدن سرطان گردن رحم توسط 
انسان ها غده مکروبی است که این غده مکروبی انسان 

بعضی اوقات HPV و یا پا پیلوما نامیده میشود.

HPV بسیار به انواع خمتلف هستند مرد ویا زن مبتال 
به HPV میشوند وبسیار معمولی است هر کسیکه با 
هم سکس و یا متاس جنسی را عمل مناید HPV را 

میتواند داشته باشد۰

HPV بعضی اوقات بدون کدام مشکل پاک میگردد 
HPV بعضی اوقات سلول های داخل گردن رحم را 

تغیر میدهد که این تغیر تبدیل به سرطان میشود این 
تغیرات بسیار اهسته اهسته ظاهر میشود۰

این تغیرات مدت ۱۵ پا نزده سال را دربر میگیرد تا به 
سرطان تبدیل گردد بعضی اوقات این تغیرات بطور 

کلی بسرطان تبدیل منیشود شما میتوانید که ازمایش و 
یا معاینه HPV را در داخل گردن رحم انجام بدهید۰

در اسرتالیا تست جدید مو جود است که معا ینه 
غربالگری دهانه رحم نامیده میشود۰

 معا ینه دقیق و یا غر با لگری دها نه رحم برای 
دیدن وه و مشاهده HPV در دهانه رحم غر بالگری 

۰Pap test دهنه رحم بعوض باب تست
حا ال شما خواهد انجام داد غربالگری دهانه رحم 
را بعوض ۰Pap test تست غربالگری دها نه رحم 
 میتواند کومک کند برای پیدا کردن تغیرات سلول 

پیش از اینکه تبدیل به سرطان تبدیل شود۰ 

چه کسا نی باید تست غربالگری دهانه رحم را 
باید انجام بدهند؟

ز ن هایکه سن شان بین ۲۵ و یا ۷۵سال بوده و هیچ 
وقت مقاربت جنسی نکرده باید تست و یا معا ینه را 

انجام بدهند۰
زنان جوان در ۲۵ سالگی حتما اولین تست را باید 

انجام بدهند۰

چه وقت باید من تست دهانه رحم را انجام بدهم؟
•  شما در هر پنج سال تست را باید انجام بدهید۰

 December 2017 اگر شما پا پ تست را قبل از  • 
   انجام داده باشید تست لینده دو سال بعد از 

  تست اخری است۰
 December اگر شما تست دها نه رحم بعد از  • 
   2017 انجام داده باشید شما مجبور هستید که 

  بعد از هر پنج سال تست راانجام بدهید۰

داکرت و یا نرس برای شما میگوید که لباس های 
خود را از قسمت با ال تنه تا پاهین بیرون بکشید۰

شما باید دامن کالن و دراز بپوشید به عوض اینکه 
لباس های خود را بکشید۰

شما باید باالی میز معاینات دراز بکشید پاه ها را 
بلند عینک زانو ها را خم کنید۰

یک داکرت یا نرس خواهد استفاده مناید سامان های 
خمصوصی را برای گرفنت یکمقدار سلول ها از 

دهانه رحم۰
سلول ها برای تست به البراتوار فرستاده میشود۰

داکرتیا نرس هنگامیکه نتیجه اش رسید با شما 
متاس میگیرد۰

نتیجه را توسطه نامه هم میگیرید۰

عمل جنسی است متاس پوست بین پوست: 
 •  عضو تناسلی بدن یک شخص با عضو 

  تناسلی بدن شخص دیگر
 •  و یا عضو تناسلی قسمت دیگر بدن مثل 

  دهن و معقد یا نشین
الت و یا عضو تناسلی بنام قسمت شخصی 

عضو الت تناسلی و شرم گاه هستند:
•  الت تناسلی مرد

•  خبش بیرونی الت تناسلی فرج زن

لوله رحم و یا زهدانراه

رحم و یا 
بچه دان

ختم دان

قسمت دهانه و 
یا گردن رحم

نیامه و یا 
مهبل عنق 

 سبب سرطان دهانه و 
یا گردن رحم چیست؟

 تست و یا معا ینه غر 
با لگری دهانه رحم 

چطور تست غربالگری دهانه 
رحم انجام داده میشود؟


