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الفحص من أجل الوقاية من سرطان عنق الرحم
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ما هو رسطان عنق الرحم؟

إنه ورم رسطاين ميكننا الوقاية منه وينتج عن بعض أنواع فريوس الورم الحليمي البرشي. 

كيف ميكنني الوقاية من رسطان عنق الرحم؟

ميكنك املشاركة يف الفحص، الذي ميثل برنامًجا للوقاية من األورام  الرسطانية باملجان وهو ُموجه للسيدات من عمر 25 حتى 64 عاًما.

إذا كنتي تبلغني أقل من ...... عاًما سوف يكون اختبار الفحص هو مسحة عنق الرحم كل 3 أعوام.

إذا كنتي تبلغني أكرث من ...... عاًما سوف يكون اختبار الفحص هو اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي كل 5 أعوام. 

كيف تُجرى هذه االختبارات؟

سواء فيام يتعلق مبسحة عنق الرحم أو اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي تقوم املمرضة أو الطبيب بسحب عينة صغرية من عنق 

الرحم. عملية سحب العينة بسيطة وغري مؤملة وتتطلب دقائق قليلة. 

ملاذا ينبغي عيل إجراء هذه االختبارات حتى وإن كنت بصحة جيدة؟

ألن هذا الرسطان والجروح التي تسبقه ال تسبب أي أالم.

اختبارات الفحص متكننا من الوقاية من رسطان عنق الرحم أو اكتشافه يف مرحلة مبكرة.

ما هو فريوس الورم الحليمي البرشي؟

فريوس الورم الحليمي البرشي هو فريوس يُسبب عدوى شائعة للغاية بني البرش، لكنه يختفي عند األغلبية العظمى من النساء عىل نحو 

تلقايئ بعد عام أو عامني.

يف بعض الحاالت تستمر العدوى ومُيكن أن تسبب بعض الجروح، التي، إذا مل يتم عالجها، مُيكن أن تتحول ببطء إىل رسطان.

ماذا يحدث بعد الخضوع الختبار الفحص؟

إذا كان اختبار الفحص طبيعيًا أو ال ُي قدم تقييامت فورية، سوف تتلقني الرد يف املنزل وسوف يتم دعوتك إلعادة االختبار يف املوعد 

املتوقع.

إذا كان اختبار الفحص غري طبيعيًا واقتىض األمر املزيد من اإلجراءات، سوف يتم التواصل معك مبارشًة لتحديد موعد.

كم ينبغي أن أدفع؟

اختبارات الفحص وكافة عمليات التشخيص والعالج مجانية.

إذا أجريت الفحص هل ميكنني االطمئنان؟

الفحص، إذا تم إجرائه بانتظام وباتباع إرشادات الربنامج، هو الوسيلة األكرث فعالية للوقاية من رسطان عنق الرحم.

لكن، عىل غرار أي فحص، اختبارات الفحص مقيدة بحدود وال ميكنها اكتشاف أمراض نسائية أخرى. 

للمزيد من املعلومات عن اإلصابة بفريوس الورم الحليمي البرشي والفحص باستخدام اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي ميكنك االطالع 
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