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رحم اسل3 (ASL3) , جنوا  م����ومات ����� ربنامج الكشف عن رسطان عنق 

 
 حين اھن على مدى السونات ا��لرين الماضھ� انخفض معدل وفيات سرطان عنق الرحم وجسم الرحم با�كر من 50% , وخاھص �فما يتعلق �برطان عنق الرحم,

�عمار 45-50 عاما, في  الى �فروس في ايطا�لا � يزال $!!#اك حوالي 3500 حاھل جديده من سرطان عنق الرحم و 1100 حاھل "!!!واه. سجلت اعلى ھ��ن بين ا
� )!!�واجد تحت 25 عاما. في 70% من الحاالت )�رافق ظوهر السرطان مع ا'لدوى المستمره في المسالك التناسھ�ل يرجع في معظم االحيان HPV18,HPV16 

 اولرم الحليمي ال�بري
 

 التأ�ثر ان التطعيم حليف م!  �لحد من خطر اا�لابه و�لن وحھد ال ���ي , �نه اذا اعطيت ال,لاح +�ق اول ا*تال ج�ني يثبت انه 'فال بنسھب 98% من حا�ت
وه ليس كذلك اذا اعطي ا)لطعيم الى النساء الذين قد قمن ,0'بات جنسھ� ھ/�ق, في هذه الحاله $�خفص  ���لحص م#نظم ا'لدوى �فروس اولرم الح�!لمي البشري , +وكن 

م!  جدا ان جميع ال-ناء حتى اولئك 
ذين قمن با#لطعيم (قل ا���و #)صال جنسي, اذا بلغت 25 عاما 
خضوع  25-64 و ,�من في اقليم اولقائي +لتط�!!3م,لذلك من 

�جرءا الخ(تار عنق الرحم PAP TEST. ھلذا ال�سب ان برنامج اخ�!!تار عنق الرحم يتم ,تديمه لجم'� النساء ا)لي )!!تراوح اعمارهن �بن  شخصيه تبعث +لنساء +لمنزل 
 في غضون �ثث اشهر 'بد التاريخ المشار ا+!!س 3 جونا وا$!0لي لم ,�من با�خ�تار في اخر ثالث $!سوات. هذه الخدمات تكون +ك �ثث و$سات عن طريق دعوه

 با�!!لرنامج, يجوز �!!$/لاء المس�7!!!تدات من المشارھك ا�ختبار في احدى عيادات ا+!!س 3. )لحديد موعد �لختبار ع�لك ,فط ا*!!!)0ال ها�7!!!تا او ارسال بريد ا)6!!لر$وي
 او'لده للبرنامج يستطعن ذالك. المراه التي � و,تم با*!!)0ال اھ�ل في رساله الدعوه. ال�ناء ا)!!0لي ,�من با�ختبار +!!!و� مره يطلب منهن ا�8و)لع بالخصوصيه والمعرھف

 0/9اء ا)!!سمرارھ� ا�!!لرنامج '��ث ھلن الدعوه +لمنزل كل �ثث و$سات. با�!!لرنامج في اي وقت الطلب بعدم بعث ھلن رساھل الدعوه "/!!!لحص, "!!وي اي وقت اذا اردن
 

 PAP TEST- اخ(��تار عنق الرحم:- معروف ايضا باسم مسحه 
مهبل هو اختبار ا"!!لحص المستخدم في ا�!!لرنامج , يتم في عيادات ال ASL 3 عن طريق

 :مرضات )م+!!ودات(.
 

 جديد " اذا كان االخ(��تار سلبي تت,لى المرأه عن طريق رساله +لمنزل )نائج ا"!!!لحص, '�ود �ثث سنوات تتلقى دعوه جديده �لختبار.
 النتيجه ھ��/س اذا كشف االختبار وجود خ
يا غري ط./.به ذ#���) اهميه غير معروفه)حاا#��ل ASC-الوا.���لات المتحھد( ,/)تى المرأه ا*تا� ها�7!!!تا +لدعوه �خ�!!تار


و!ر 
حليمي البشري- HPV DNA" , يتم اخذ عينات �7/!!!لروس في نفس طريقه اخ�!!تار ال PAP, واذا كانت 
حمض النووي فيروس   
. PAP جرءا اختبار عنق الرحم�  موعد مع '��ث +لمرأه برساھل +لمنزل ب)نيجه ا�ختبار �!!وعد �ثت و$سات يبعث +لمرأه من جديد 

 واما اذا كان ال HPV-DNA ايجابي ,/)تى المرأه اتصا� ها�7!!!تا )!!!ودعى الى قيام "بحص "ال�تظري 
مه�بي- COLPOSCOPIA" , ويتم تحديد
 المرأه .

 
PAP TEST-FALSI NEGATIVI سل.��به الخاطئه
 اخ(��تار عنق 
رحم-

 
 الخ�!!0ا(. يمكن ان يحدث عندما � )�م سحب الخ�!!0ا ا�;لر طبيعھ� او )�م سحھبا +وكن � )�م ھ/8نا من المھ3/8 الى الشريحه او حتى عندما � )�م ا6لشف عھنا من +�ق

 اختصاصي او+و�)�!!!0جيا) علم
 ھلذا السبب في الردود المرھ/س �!!$/لاء ينصح دائما ان ,�دم ال,ترير الى الطبيب المعالج)ا'لاھ/>( +لنظر.

 
PAP TEST-FALSI POSITIVI خاطئه
 اخ(��تار عنق 
رحم-اا.��لجا.��به 

 
 '' . يمكن ان يتم عندما )تأثر الخا�!!لا المفحھ*و الى ا)!!لهابات او ان � )�م اخذ عينه جيده "/!!!لحص, ونتيجة ھلذا يتم فهمها كأھنا إشارة لمرض: لهذا ا��!!لب عندما

COLPOSCOPIA'' !!!#ي�ايجابي يوصى كذلك التشخيص مع ا)لنظير الم+ PAP و�6ن اختبار ال 
 

HPV DNA TEST حليمي البشري

ورم  
حمض النووي ر.0لوس   اخ(��تار 
 

وه ا�خ�!!تار الحقيقي الذي ���تعد وجود عدوى ا�7!!!!لروس من ا��لالت المعرضه لمخاطر عالھ� لا*لايه �برطان عنق الرحم.  
 

COLPOSCOPIA مه�بي
 ال�تظري 
 

 على )�م �7$تذه من �قل ط�بب �نائي, ��مح ا"!!لحص تق��م عنق الرحم والتعرف على وجود مناطق غير طب'�يه ,)!!وديم الاعل ج ا�لزم. ال$تظير الم+�!!!#ي � ��بب أي
�يحظ عنق الرحم في ?تخم عاھ�ل با)!!سخدام صك خاص ��مى منظار الم+�!!!# , )�م تطبيق ماد��!!!تن ,HPV DNA TEST أو PAP كنت 'تاني من مھ8ش مارةن مع ال 

 الموافھق المھ8�س وا)لوقيع. عنق الرحم او�لد و حمض الح�!!!لك)IODIO E ACIDO ACETICO(قبل بدأ ا�خ�!!تار مهم جدا ان نخبر الطبيب ا�$لائي الخاص بك ان
 حساھ�س معيةن. يطلب من المرأه �قل التنظير المهبلي

 جماع. $لجاح ال PAP TEST و HPV DNA TEST و COLPOSCOPIA ينصح الخوضع لهذه االخ�!!ترات 'بد �ثث ايام على ا�قل من ھناھ� الحيض او عندما
 كنت متأكده من عدم حص+!!و على المزيد من ,فدان الدم ��!!وث ايام وبعد �ثث ايام من اس'تمال كريمات الم+�!!!# و 'بد ويمين من اخر

 ان غشاء البكاره �/!!سما) اي ا�;لاء الموجود لدى النساء الا)!!لي لم ,�من 'بد بع,0ات جھ��ن( � يمكن من ضمان �7$تذ ا�ختبارات +6�ب جيد.


