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 أحد أفضل األشياء التي ميكنك فعلها للوقاية من اإلصابة برسطان عنق الرحم هي الخضوع

 للتحري املنتظم للكشف عنه.

تشمل  اختبارات التحري عن رسطان عنق الرحم كل من اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV( واختبار مسحة عنق الرحم 

)Pap(. يبحث اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي عن العدوى الناجمة من أنواع فريوس الورم الحليمي البرشي التي ميكن أن تسبب 

رسطان ورم عنق الرحم أو تكون محتملة الترسطن. أما بالنسبة الختبار مسحة عنق الرحم فينظر إىل الخاليا املأخوذة من عنق الرحم 

للعثور عىل أي تغريات قد تكون رسطانية أو محتملة الترسطن.

 cancer.org ملزيد من املعلومات حول رسطان عنق الرحم ، قومي بزيارة 

أو اتصيل بالجمعية األمريكية ملكافحة الرسطان عىل 1-800-227-2345.

طبيبك أو ممرضتك ميكنهم إخبارك كم مرة تحتاجني إىل إجراء 

الفحوصات.

إذا كان عمرِك بني 25 و 65 عاًما، يجب أن تخضعي الختبار 

فريوس الورم الحليمي البرشي )HPV( األسايس كل 5 سنوات 

)هذا هو األفضل(. إذا مل تتمكني من الحصول عىل اختبار 

فريوس الورم الحليمي البرشي األسايس، فحاولس الخضوع 

الختبار مشرتك )اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي مع اختبار 

مسحة عنق الرحم( كل 5 سنوات أو اختبار مسحة عنق الرحم 

كل 3 سنوات.

إن إجراء فحوصات التحري بشكل دوري من شأنه املساعدة 

عىل إيجاد التغريات قبل أن تتحول إىل رسطان وكذلك املساعدة 

عىل إيجاد رسطان عنق الرحم  مبكراً ، عندما يكون صغرياً ومن 

السهل عالجه.

معظم الناس ال يعرفون ما إذا كان لديهم فريوس الورم الحليمي 

البرشي، لذلك من املهم إجراء الفحص بشكل منتظم.

حتى لو كنت قد حصلت عىل لقاح فريوس الورم الحليمي 

 البرشي، فإنك ال تزالني بحاجة إىل إجراء فحوصات منتظمة

لغاية سن 65 عاما.

 الحقيقة: 

 ميكن للنساء تجنب اإلصابة 
برسطان عنق الرحم.   
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