
Cancer Screening Programmes 

CERVICAL SCREENING    FARSI 

The Facts 

فارسى آزمون غربالگرى ِسرويكس 

دانستنيها 

آزمون غربالگرى سرويكس چيست؟ 
اين آزمون براى  آزمون غربالگرى سرويكس جهت تشخيص سرطان سرويكس صورتنميگيرد . •


.(
رحم ميباشد
 (آه اغلب به آن گردن رحم نيز ميگويند بررسى سالمت سرويكس است آه بخش زيرين 

ست. در بسيارى از بانوان نتيجهى آزمايش نشانميدهد آه عضو موردنظر سالم ا •


نفر در يك نفر تغييراتى در سلولها بوجود آمده آه اين امر  10
ولى اين آزمون نشانميدهد آه از هر  •


دهد. ميتواند توسط بسيارى از عوامل رخ


شوند. بيشتر اين تغييرات به سرطان سرويكس منجر نمي •


چرا به آزمون غربالگرى سرويكس نياز دارم؟ 
نشانههايى را آه اين بيمارى پديد میآورد ميتوان در  .
سرطان سرويكس در اغلب موارد قابل پيشگيرى است

مراحل نخست آن و پيش از آنكه حتى بيمارى آغاز شود، شناسايینمود .

ولى بسيارى از آسانيكه  زن در انگلستان بسبب ابتالء به سرطان سرويكس جانميسپارند . 900 
ساالنه حدود
عدم انجام آزمون غربالگرى سرويكس  دچار اين بيمارى ميشوند، پيشتر بطور منظم مورد معاينه قرارنگرفتهاند .


يباشد. يكى از بزرگترين عوامل خطرساز در ابتالء به سرطان سرويكس م

برآورد نمودهاند آه انجام آزمون  (Cancer Research UK)  دانشمندان مرآز تحقيقات سرطان انگلستان
.
نفر را در انگلستان نجاتخواهد د اد 4500 
غربالگرى سرويكس ساالنه جان

آيا همهى زنان بايد مورد اين آزمون قرارگيرند؟ 
ساله پيشنهاد ميشود ولى درصورتيکه آارهاى زير را انجاممیده يد  تا  64 انجام اين آزمون به همهى بانوان  25

:
احتمال ابتالء به سرطان سرويكس در شما بيشتر است
سيگار آشيدن؛  •


نخستين ارتباط جنسى در سن پايين؛  تجربهى •

داشتن رابطهى جنسى با چندين نفر يا داشتن شريك جنسى آه خود با چندين نفر ديگر رابطهى جنسى  •


دارد؛ يا 
(
پس از پيوند عضو ايمنى
 (مث ًال مصرف داروهاى سرآوبگ رِِ •


درصورتيکه داراى شرايط  اگر يائسه شدهايد، بازهم ضرورى است آه از جهت سالمت سرويكس معاينه شويد .
:
زير هستيد با پزشك خود مشورت نماييد

داشتهايد؛  
رحم) عمل هيسترآتومى
 (برداشتن  •

سال سن داريد؛  65 
بيش از •


هرگز با هيچ مردى رابطهى جنسى نداشتهايد؛ يا  •


ير. مطمئن نيستيد آه آيا بايد همچنان مورد آزمون قرار گيريد يا خ •
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 يست؟چ) (NHS Cervical Screening Programme اس اچ ان سرويكس غربالگرى ىبرنامه
 شما نام .مينمايدحاصل اطمينان ماش خودآار عوتد به نسبت مهبرنا ينا باشيد،تهداش سن سال 64 تا 25 چنانچه

 و نام همواره بايد تانكپزش نيز سبب همين به
.رددميگ دريافت انپزشكت بايگانى در موجود انبيمار فهرست از

.شدبا داشته را شما صحيح نشانى

 .ميگرديد وتعد سال سه هر ل،اس 49 تا 25 سنهاى ميان شما سرويكس، لگرىغربا آزمون اولين انجام از پس
 .ميگرديد عوتد باريك سال پنچ هر سالگى، 64 تا 50 نهاىسدر آن از پس

 د؟دهيمرارق ينهامع مورد رام آسى چه
 ضوع نثمؤ انآنراآ از يكى آه يدميده رجيحت چنانچه
.ميدهد انجام يتانور بر را آزمون رستارپ يا زشكپ يك

 تقاضا ت،قاالم قتو تعيين هنگام ستا مندشخواه د،شاب اهتانرهم سىآ آه داريدميل يا دهدانجام را عاينهم مرآز،
 .نماييد

 رم؟وآدر را خود ىهجام بايد آيا
 زىنيا ايدپوشيده آزاد و رچينپ مندا گرا لىو ريد،آورد را خود باسل پايين به مرآ از آه ميشودستهخوا شما از


.بكنيد رانآ نيست

 است؟ چگونه آزمون ىجلسه
شيدكب رازد ختت يك برروى آه تخواس خواهد شما از تارسرپ يا پزشك

 .داردنگه ازب آنرا تا رارميدهدق تانواژن داخل را لوموسپكا
.
 امبن چكىوآ ابزار امىرآ به وى سپس

 عضو روى از سلول ارىدقم تا ميكشد رويكسس برروى را مانندرسب ابزارى يا آوچك آاردآى سپس وى
 كوپروسكيم يرز بررسى اىبر و شدهمنتقل مايع حاوى ظرفى داخل يا الم يك رروىب سلولها اين
.نمايد تشبردا
ميشوند فرستاده يگرىد بخش به

 ت؟سا ردناكد ونآزم امانج آيا

.

.يگيردم وقت قهيقد ندچ هاتن آزمون

 آه زيرا آنيد شل و امآر را خود عميق و امآر فستن با آنيدسعی – اييدنم احتىنار يا ردد احساس آمى استممكن
 يا پزشك به بيدرنگ د،ريدا ردد اگر
.آنيد ردد احساس ترشبي ستاكنممد،اييمن سفت و بضمنق را خود اگر

كاهدب تانحتیاران انيزم از تواندب وى ايدش چراآه بگوييد، پرستار

 هم؟دبانجام بايد ينهامع انجام از پيش آه هست رىآا آيا

.


قاعدگی آه شويدمطمئن معاينه وقت تعيين از پيش نيبرابنا يست،ن كنمم زمونآ جامنا باشيدريود اگر  تان پ
ستا هنهاما عادت اواسط مونزآ جامنا اىبر انزم نبهتري .ست شدهمامت  ا

 م؟باشداشته سىجن ىرابطه ونمزآ نجاما از يشپ يتوانمم آيا

.


 پيش عتاس
24 نبايد يد،نميكاستفاده انعم توسط ردارىاب از يرىجلوگ روش يا ريكانتلوب ژل ش،آسپرما از اگر
 روىرب ميتوانند ،درناد وجود هافرآورده اين در آه يىياشيم مواد رايز نماييدرفصم را پيشگفته موارد آزمون از


.رندابگذ يرتأث آزمون

 يرم؟ميگ را آزمون وابج قعمو چه
 ابجو هنگام چه و آجا چگونه، آه گفت خواهند ماش به ارتسرپ يا پزشك د،رفتيگ قرار آزمون مورد يكههنگام
 وقف مورد به نسبت مانگاهدر يا جراحى زمرآ ترك از پيش آه شويدمطمئن .دنمو يدخواه دريافت را آزمون

.يداپيداآرده آگاهى

 ست؟ا پذيرطمينانا اندازه چه تا يكسورس غربالگرى آزمون
 ديگر چونمه ولى نمايد، رىيگشيپ سرطان به ابتالء موارد
75% از ميتواند هنگامدزو انرمد و خيصشت

 آه را لىسلو درسوز يراتتغي نميتواند ميشهه روش اين
.ستين عيببی و املآ روش اين لگرى،اغرب آزمونهاى

.ايدنمشناسايی د،ونش رطانس به منجر انندميتو
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:
ممكن است به داليل زير سلولهاى غيرعادى روى الم شناسايى نشوند
گاهى ظاهر اين سلولها نسبت به سلولهاى سالم تفاوت چندانى نميكند؛  •


امكاندارد آه تعداد بسيار آمى سلول غيرعادى بر روى الم وجود داشتهباشند؛ يا  •

ممكناست فردى آه الم را بررسى ميكند، ناهنجارى سلولها را تشخيصندهد
 (اين اتفاق صرفنظر از  •


اينكه فرد مشاهدهگر چقدر تجربه دارد، گهگاه رخميدهد ).

:
مورد آزمون يكى بايد دوباره انجامگيرد زيرا 10 
از هر
واضح، درمانشود؛  ممكناست فرد عفونتى داشتهباشد آه بايد پيش از تهيهى يك الم مناسب و • 

امكاندارد سلولهاى گردن رحم برروى الم و در زير خون يا مخاط پنهانشده باشند؛  • 
امكاندارد آه تعداد سلولهاى گردنرحم برروى الم جهت بررسى و تشخيص دقيق، آافى نباشند؛  • 

ممكناست آه نمونهى موردنظر بطور مناسب تهيه نشده باشد؛ يا  • 
.
ممكناست آه الم شكستهباشد • 

اگر دچار هرگونه عالئم غيرطبيعی مانند خونريزى پس 
جنسى يا در فاصلهى ميان پريودها هستيد،  از رابطهى

 .
میبايست به پزشك خود مراجعهنماييد

اگر دوباره دعوت شوم، معنى آن چه ميتواند باشد؟ 
اين موضوع ميتواند بسادگى به معناى آن  اين امر تنها در موارد نادرى ميتواند به معناى ابتالى به سرطان باشد .

نامطلوب “ به اين حالت ”نتيجه ى 
هست. باشد آه نمونهى موردنظر واضح نبوده و نياز به نمونهى ديگرى 

يند. ميگو

اگر تغييرات  
باشد. از سوى ديگر، نتيجهى آزمون ميتواند نشاندهندهى تغييرات آوچكى در سلولهاى سرويكس 
اين وضعيت نشانهى  گويند . شناسايى شوند، به اين حالت ”نتيجهى غيرطبيعى “ 
ديسكاريوز) غيرعادى
 (بنام 

براى  با اينحال ، گاهى با بررسى بيشتر برخى آزمونهاى غيرطبيعی، تشخيص سرطان دادهميشود . سرطان نيست .
آسب اطالعات بيشتر دربارهى معناى نتايج غيرطبيعی، ميتوانيد به جزوهى برنامهى غربالگرى سرطان با 

موضوع
 ”معنى نتيجهى غيرعادى آزمون شما چيست“مراجعهنماييد .

آيا دربارهى تغييرات ناهنجار ميتوان آارى انجامداد؟ 
ممكناست از شما  .
پزشك يا پرستار شما ميتواند برايتان توضيح دهد آه انجام چه آارى ضرورى است بله .

درخواست شود آه براى انجام آزمونهاى غربالگرى بيشترى برروى سرويكس مراجعهنماييد زيرا آه سلولهاى 
.
ناهنجار ميتوانند خودبخود به حالت عادى بازگردند

اما امكاندارد آه آنها از شما خواستهشود تا براى انجام معاينهاى دقيقتر، بنام
 ”آولپوسكوپى“، به بيمارستان 
مراجعهآنيد .

براى آسب اطالعات بيشتر دربارهى آولپوسكوپى، ميتوانيد به جزوهى برنامهى غربالگرى سرطان با نام 

يد. مراجعهنماي 
”معاينه بروش آولپوسكوپى “

اين  در درمانگاه بصورت سرپايى انجامميشود . در صورت لزوم، درمان شامل يك عمل آوچك ميباشد آه معمو ًال
.
امر بدان معناست آه نيازى نيست شب را بسترى شويد
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 د؟ايمنمی رىيگپيش سرطان از كسرويس رىگلرباغ ونآزم آيا
 خيصشت
.ميباشد كسسروي در يرتغي ايجاد زودهنگام ناسايىش راه ينبهتر سرويكس لگرىغربا زمونآ منظم انجام
 .نمايدپيشگيری موارد از
75% در انرطس به تالىاب از نداوميت رسزود درمان و

 يكنند؟م چه من ىمونهنبا دههامش و سىررب از پس
 يجتان وانندتمي هاآن بدينگونه
.مينمايد نگهدارى الس
10 ستكمد اىبر رانآ،نموده سىبرر را مونهن آه هىشگايماآز
 بيمار، آه شوداصلح اطمينان تا ردميگي انجام ببس بدان آار ينا
.نمايند سهمقاي ينشيپ نتايج با را مونزآ رينآخ

رسانىخدمات نمودنفراهم ستاىرا در ودخ اهداف از بخشى انبعنو مايازن مورد درمان 
.مينمايد افتيرد را ش

ممنظ بطور را هامونهن جمله از رىربالگغ بقسوا ىهمه متخصص، نانآارآ رتاهم زايشاف به آمك و مطلوب
 بايستىمی مشغولند درمانىاتخدم ديگر اىهشبخ در آه آنانىرآا آه ستاعنم بدان امر اين
.يمميكن بازنگرى

 .نمايندمشاهده يزن را ماش ابقوس

 . شد خواهدتهرفگ تماس ماش با ايد،بوده يزن رىيگد اقبتهاىرم زمندنيا آه ودشمشخص بازنگرى ضمن در چنانچه
 انترياتخا در اتاطالع اين باشيد، خود ىهپروند بازنگرى ىرهابرد رىبيشت لباطم دانستن به مايل چنانچه
 اس اچان با ميتوانيد ه،دشايگانیب سوابق ىدرباره ترشبي اتعالاط آسب براى
.شد اهندخو هدادقرار


.ريديبگ ماست 4647 0845 ىرهماش به )NHS Direct(رآتيدا

 مطالب ىچكيده
 مشكالت و مزايا رويكس،س لگرىغربا آزمون مانجا عدم يا انجام ىرهبارد گيرىتصميم جهت شما به آمك براى
 :اتدشدهادهد شرح زير در كسسروي انرطس براى لگرىغربا لىاص

•

.يدهدم آاهش را سرويكس سرطان به ابتالء خطر رويكسس لگرىغربا آزمون انجام
•


•


 رىناد ارىمبي آشور اين در يكسوسر رطانس اآنونهم يكس،سرو الگرىبغر آزمون انجام ليلدب
 .ديروم بشمار

 مديون تربيش امر ينا آه استشده نصف كسسروي سرطان به ابتالء ميزان نونآتا 1980 ىههد از

.هندديم انجام را سرويكس رىربالگغ آزمون ظم،نم بطور انتشيرثآا آه ستا زنانى

•


•


 بايد و مودندهشاهم كوپسروكيم زير ستىربد اننميتو را هاوللسد،روم يك در آزمون
10 هر از
 .گيردانجام بارهود مايشآز
 و ميشوند برطرف دبخودوخ آه دهدنشان را كسسروي سلولهاى در وچكآ ناهنجاريهاى ميتواند مونزآ

 تاآنون .گرديدند نمی خبردار وعضوم ينا وجود از زنان از يچيكه فت،رپذي نمی انجام غربالگرى اگر

•



نميشوند آداميك و شدهلتبدي رطانس به جزئى اىهياراهنجن اين از آداميك آه نگرديده مشخص

.ميشوندنگران زنان از ارىيبس ميشود، شناسايى ئىجز ىرناهنجا يك هنگاميكه


.دهدخيصشت نميتواند را كسسروي اىناهنجاريه ىمهه سرويكس رىربالگغ مونزآ

.


•


•


 رويكسس سرطان به ابتالء موارد از
75% ودحد از يتواندم كسسروي الگرىغرب منظم انجام
 .آندریجلوگي ردموا ىمهه وزرب از اندونميت آزمون اين الينحا با د،نمايریيگشيپ


.انندميد ناخوشايند ىبهرجت را آزمون انجام اننوبا از برخى
•
 جامنا آه انددهمون رآوردب (Cancer Research UK) انگلستان رطانس تحقيقات رآزم انندانشمد


.دداداهخونجات انگلستان در را نفر
4500 جان النهاس سرويكس رىبالگغر مونزآ
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اطالعات بيشتر و پشتيبانى 
:
اگر هر پرسشى دربارهى خدمات موردنظر داريد، ميتوانيد

از پزشكتان سؤال آنيد؛  •

با نزديكترين درمانگاه تماس بگيريد؛  •


يا؛  www.cancerscreening.nhs.uk :از وبسايت غربالگرى سرطان به نشانى •


نماييد. ديدن  www.nhsdirect.nhs.uk به نشانى (NHS Direct) NHS از سايت مستقيم •


غربالگرى سرطان ان اچ اس  با مشارآت برنامهى (Department of Health) از انتشارات ادارهى بهداشت
 (NHS Cancer Screening Programmes)، و صالحديد و پشتيبانى گروه آموزشى پژوهشى

مراقبتهاى اوليه و تحقيقات سرطان انگلستان 
.(Cancer Research UK Primary Care Education Research Group) 

ميباشد بسال  2006 Crown  حق انتشار اين متن متعلق به شرآت©

(Department of Health) ادارهى بهداشت (COI)
تهيهشده توسط دفتر مرآزى اطالعات 

2006
آخرين به ر وزآورى بسال

تكثير متن اين نوشتار بدون اجازهى رسمى يا پرداخت هزينه، درصورت استفادهى شخصى يا درونسازمانى 
.
مانعى ندارد

شمارهها و نشانى زير تماس گرفته و نام  اگر نياز به نسخههاى بيشترى از اين متن داريد با 
را ذآر نماييد : 272855/Cervical Screening 

DH Publications Orderline 
08701 555 455 تلفن:
01623 724 فكس: 524

dh @prolog.uk.com ايميل:

ِبريل،  بنابه درخواست با خط  (272855/Cervical Screening) 
272855/آزمون غربالگرى سرويكس
.
در قالب صوتى يا با چاپ درشت قابل تهيه ميباشد

:
ترجمهى متن به زبانهاى ديگر در نشانى زير موجود هستند
www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/publications/in-04.html 
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