
المبكر والكشف الوقایة برنامج
الرحم عنق لسرطان



الرحم؟ عنق سرطان هو ما

ورم هو الرحم عنق سرطان

الرحم. في ینمو

ببطء ینمو الورم هذا

البدایة. في أعراض أي تظهر ال بحیث

تكوینه بدایة في الورم اكتشاف تم كلما

أسهل. العالج كان كلما

البشري، الحلیمي الورم فیروس عدوى إنّ

،(HPV) اختصاراً یُدعى الذي

الرحم. عنق لسرطان الرئیسي السبب هي

البشري الحلیمي الورم فیروس عدوى تنتقل

الجنسي، االتصال طریق عن

تختفي. قد أنها كما أعراض أیة عادة تُسبب ال وهي

العدوى، تختفِ لم إذا لكن

الرحم. عنق بسرطان مصاباً تكون أن یمكن

اكتشاف هو المبكر الكشف
األعراض. ظهور قبل المرض

في تغیر حدوث هي األعراض
وجود إلى یشیر الجسم

مرض.

هي جنسیاً المنقولة العدوى
ممارسة عند تنتقل التي العدوى

مصاب. شخص مع الجنس



الرحم؟ عنق سرطان من الوقایة یمكن هل

الجماع. أثناء البشري الحلیمي الورم عدوى تنتقل

بالسرطان: اإلصابة لتجنب

الذكري. الواقي تستخدم كنت إذا البشري الحلیمي الورم فیروس عدوى تجنب یمكنك -

البشري. الحلیمي الورم فیروس لقاح تلقيّ یمكنك -

البرنامج. هذا في المشاركة یمكنك -

البرنامج هذا في شاركت إذا

واحدة، مرة الرحم عنق فحص إجراء یمكنك

البشري. الحلیمي الورم فیروس لدیك كان إذا ما لمعرفة آخر واختبار الرحم عنق فحص إجراء أو

للتسرطن السابقة اآلفات اكتشاف یمكن االختبارات هذه بواسطة

الالزم. من أكثر تنمو أن قبل السرطانات وكذلك

البرنامج؟ في المشاركة یستطعن اللواتي النساء هم من

البرنامج: في المشاركة الشروط هذه كل یستوفین الالتي النساء تستطیع

سنة، و64 25 بین أعمارهن تتراوح -

،Cas*lla y León لیون إي كاستیا في یعشن اللواتي -

الجنس، مارسن قد یكونن -

حالیاً. التناسلیة باألعضاء انزعاج أي من یعانین وال -

البرنامج؟ في المشاركة یستطعن ال اللواتي النساء هم من

الالتي: البرنامج في المشاركة للنساء یمكن ال

قط. الجنس یمارسن لم -

رحم. عنق أو رحم لدیهم لیس -

التناسلیة. األعضاء في انزعاج من یعانین من -

إلخ). نزیف، وخز، حكة، (ألم،

هو الرحم عنق فحص
خالیا فحص فیه یتم اختبار

الرحم. عنق

هي للتسرطن السابقة اآلفات
سابقة الخالیا في تغییرات
بالسرطان. اإلصابة على

أیضاً یُعرف الذكري الواقي
الذكري بالعازل



طبیبك إلى التوجه علیك یجب المضایقات، هذه من تعانین كنت إذا

األعراض. لتقییم

األعراض هذه تختفي عندما

البرنامج. في المشاركة یمكنك

الفحوصات؟ بهذه القیام یمكنك أین

لك. التابع الصحة مركز في االختبارات تتم

إخبارك یتم سوف لك التابع الصحة مركز في

الفحوصات. إجراء ومكان بموعد

البرنامج؟ یعطیها التي النتائج هي ما

إیجابیة. أو سلبیة إمّا تكون االختبار نتائج

فیها مشكوك أو سلبیة االختبار نتیجة تكون عندما -

البرنامج في المتابعة یمكنك

الوقت من فترة بعد االختبارات لتكرار

بذلك. طبیبك یخبرك عندما

إیجابیة، النتیجة تكون عندما -

أخرى باختبارات القیام علیك

للتسرطن سابقة آفات لدیك كان إذا ما لمعرفة

الرحم. عنق سرطان أو



الفحوصات؟ إلجراء الذهاب علیك یجب كیف

الحیض. بدء بعد یوماً 16 إلى 12 من الذهاب علیك یجب

یمكنك: ال

الحیض. فترة أثناء الذهاب -

المهبلیة التحامیل أو الكریمات استخدام -

للفحص. سابقة أیام 5 خالل

الجنس ممارسة -

السابقة. ساعة 24 الـ خالل

االغتسال. عند الصباح ذلك المهبل في الماء إدخال -

هادئة، تكوني أن یجب

االرتداء. وسهلة مریحة مالبس ترتدي وأن

عن عبارة المهبلیة التحامیل
تدخل رصاصة شكل على أدویة

المهبل. في


