
 حقيقة
(لكن الحقيقة أنه) 

خرافة
(ال أحتاج إلى فحص عنق الرحم ألنه)

HPV = فيروس الورم الُحليمي البشري

Access Alliance 
Multicultural Health and Community Services

 تعتبر صفحة الخرافات مقابل الحقائق هذه مزيج من النظريات ونتائج األبحاث حول
 في أمر سرطان عنق الرحم بين الوافدات الجدد والمهاجرات. لمعرفة aمعالجة اإلجحاف

المزيد عن المشروع، قم بزيارة

 الخرافات مقابل الحقائق حول
فحص سرطان عنق الرحم

https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity:

 محرلا قنع ناطرس صحف لوح قئاقحلا لباقم تافارخلا
 

 )ھنأ ةقیقحلا نكل( ةقیقح

 

 )ھنأل محرلا قنع صحف ىلإ جاتحأ ال( ةفارخ

 

 ریغ ایالخ نع صحفلا رابتخا فشكی نأ نكمی
 .ضارعأ يأ نم يناعأ الو ةدیج ةحصب انأ ناطرس ىلإ لوحتت نأ لبق اھتجلاعم نكمی ةیعیبط

 ،تاقوألا نم تقو يأ يف ًایسنج ةطشن ِتنك اذإ
 يأل نكمی .محرلا قنعل يرود صحف ءارجإ بجیف
 نع لقتنی نأ (HPV) يرشب يمیلح مرو سوریف

 ةدمل كمسج يف ىقبیو قباس يسنج لاصتا قیرط
 .ناطرسلا ببسی نأ نكمیو اًماع 15 ىلإ 10

 .ایسنج ةطشان دعأ مل انأ

 يمیلُحلا مرولا سوریفب ءاسنلا باصت نأ نكمی
 دحاو يسنج كیرش دوجو عم ىتح )HPV( يرشبلا
 قنع ناطرسب ةباصإلل ربكأ رطخ اًضیأ كانھ .طقف
 ةقالعلا يف ءاكرشلا نم دیدعلا ككیرشل ناك اذإ محرلا

 .ةیسنجلا

 دحاو يسنج كیرش ىوس يدل نكی مل

 نم )HPV( يرشبلا يمیلُحلا مرولا سوریف لقتنی
 ءاضعألاو دلجلا نیب رشابملا سمالتلا لالخ

 ءاسنلا عم سنجلا تسرام ول ىتح كلذل ،ةیلسانتلا
 .رطخ يف نیلازت ال تنأف ،طقف

 سنجلا سفن نم ةقالع يف انأ

 ةطشن تنكو اًماع 69و 21 نیب كرمع ناك اذإ
 .محرلا قنعل يرود صحف ءارجإ بجیف ،ًایسنج

 نس تزواجت / ربكأ انأ / سأیلا نسب تررم دقل
 لافطألل باجنإلا

 ةفرعمل كب صاخلا ةیحصلا ةیاعرلا مدقم ىلإ يثدحت
 )محرلا ةلازإ مت( محرلا لاصئتسا ةیلمع تیرجأ دقل ً.امیلس لازی ال محرلا قنع ناك اذإ ام

 صحف ىلإ میلس محر قنع اھیدل ةدحاو يأ جاتحت
 ىثنأ يننأ ىلع يسفن فّرعأ ال انأ .ماظتناب محرلا قنع

 نم يرشبلا يمیلُحلا مرولا سوریف حاقل يمحی ال
 )HPV( يرشبلا يمیلحلا مرولا سوریف عاونأ عیمج

 ءارجإ مزلی اذل ،محرلا قنع ناطرس ببست يتلا
 .محرلا قنعل يرود صحف

 يرشبلا يمیلحلا مرولا سوریف دض میعطتلا تیقلت دقل

 

 =HPV  يرشبلا يمیلُحلا مرولا سوریف 

 

 نیب محرلا قنع ناطرس رمأ يف فاحجإلا ةجلاعم لوح ثاحبألا جئاتنو تایرظنلا نم جیزم هذھ قئاقحلا لباقم تافارخلا ةحفص ربتعت
 inequity-cancer-cervical-https://bit.ly/AA :ةرایزب مق ،عورشملا نع دیزملا ةفرعمل .تارجاھملاو ددجلا تادفاولا

https://bit.ly/AA-cervical-cancer-inequity

