الخرافات مقابل الحقائق حول
فحص سرطان عنق الرحم
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حقيقة

خرافة

ﺧراﻓﺔ )ﻻ أﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺣص ﻋﻧق اﻟرﺣم ﻷﻧﮫ(

ﺣﻘﯾﻘﺔ )ﻟﻛن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮫ(

أﻧﺎ ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة وﻻ أﻋﺎﻧﻲ ﻣن أي أﻋراض.

ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺷف اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔﺣص ﻋن ﺧﻼﯾﺎ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻗﺑل أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺳرطﺎن

)ال أحتاج إلى فحص عنق الرحم ألنه(

أﻧﺎ ﻟم أﻋد ﻧﺎﺷطﺔ ﺟﻧﺳﯾﺎ.

ﻟم ﯾﻛن ﻟدي ﺳوى ﺷرﯾك ﺟﻧﺳﻲ واﺣد

أﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس

)لكن الحقيقة أنه(

ت ﻧﺷطﺔ ﺟﻧﺳﯾًﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت ،ﻓﯾﺟب إﺟراء
إذا ﻛﻧ ِ
ﻓﺣص دوري ﻟﻌﻧق اﻟرﺣم .ﯾﻣﻛن ﻷي ﻓﯾروس ورم ﺣﻠﯾﻣﻲ ﺑﺷري
) (HPVأن ﯾﻧﺗﻘل ﻋن طرﯾق اﺗﺻﺎل ﺟﻧﺳﻲ ﺳﺎﺑق وﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ
ﺟﺳﻣك ﻟﻣدة  10إﻟﻰ  15ﻋﺎًﻣﺎ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب اﻟﺳرطﺎن.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺎب اﻟﻧﺳﺎء ﺑﻔﯾروس اﻟورم اﻟُﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري )(HPV
ﺿﺎ ﺧطر أﻛﺑر
ﺣﺗﻰ ﻣﻊ وﺟود ﺷرﯾك ﺟﻧﺳﻲ واﺣد ﻓﻘط .ھﻧﺎك أﯾ ً
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳرطﺎن ﻋﻧق اﻟرﺣم إذا ﻛﺎن ﻟﺷرﯾﻛك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﯾﻧﺗﻘل ﻓﯾروس اﻟورم اﻟُﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري ) (HPVﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻼﻣس
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﺟﻠد واﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﺣﺗﻰ ﻟو ﻣﺎرﺳت
اﻟﺟﻧس ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻘط ،ﻓﺄﻧت ﻻ ﺗزاﻟﯾن ﻓﻲ ﺧطر.

ﻟﻘد ﻣررت ﺑﺳن اﻟﯾﺄس  /أﻧﺎ أﻛﺑر  /ﺗﺟﺎوزت ﺳن اﻹﻧﺟﺎب ﻟﻸطﻔﺎل

إذا ﻛﺎن ﻋﻣرك ﺑﯾن  21و 69ﻋﺎًﻣﺎ وﻛﻧت ﻧﺷطﺔ ﺟﻧﺳﯾًﺎ ،ﻓﯾﺟب
إﺟراء ﻓﺣص دوري ﻟﻌﻧق اﻟرﺣم.

ﻟﻘد أﺟرﯾت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟرﺣم )ﺗم إزاﻟﺔ اﻟرﺣم(

ﺗﺣدﺛﻲ إﻟﻰ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻋﻧق اﻟرﺣم ﻻ ﯾزال ﺳﻠﯾﻣﺎ ً.

أﻧﺎ ﻻ أﻋّرف ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻧﻲ أﻧﺛﻰ

ﺗﺣﺗﺎج أي واﺣدة ﻟدﯾﮭﺎ ﻋﻧق رﺣم ﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﻓﺣص ﻋﻧق اﻟرﺣم
ﺑﺎﻧﺗظﺎم.

ﻟﻘد ﺗﻠﻘﯾت اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد ﻓﯾروس اﻟورم اﻟﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري

ﻻ ﯾﺣﻣﻲ ﻟﻘﺎح ﻓﯾروس اﻟورم اﻟُﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع
ﻓﯾروس اﻟورم اﻟﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري ) (HPVاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺳرطﺎن ﻋﻧق
اﻟرﺣم ،ﻟذا ﯾﻠزم إﺟراء ﻓﺣص دوري ﻟﻌﻧق اﻟرﺣم.

 =HPVﻓﯾروس اﻟورم اﻟُﺣﻠﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷري

 = HPVفيروس الورم الحُليمي البشري

ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺧراﻓﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘﺎﺋق ھذه ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺑﺣﺎث ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺟﺣﺎف ﻓﻲ أﻣر ﺳرطﺎن ﻋﻧق اﻟرﺣم ﺑﯾن
اﻟواﻓدات اﻟﺟدد واﻟﻣﮭﺎﺟرات .ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن اﻟﻣﺷروع ،ﻗم ﺑزﯾﺎرةhttps://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity :
تعتبر صفحة الخرافات مقابل الحقائق هذه مزيج من النظريات ونتائج األبحاث حول
معالجة اإلجحاف في أمر سرطان عنق الرحم بين الوافدات الجدد والمهاجرات .لمعرفة
المزيد عن المشروع ،قم بزيارة https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity:

Access Alliance

Multicultural Health and Community Services

