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 محر ھناھد ناطرس یرگلابرغ دروم رد اھ تیعقاو لباقم رد تاعیاش
 )تسا ریز حرشب تیعقاو اما( تیعقاو )اریز ،مرادن محر ھناھد یرگلابرغ ھب یزاین نم( ھعیاش

 زا لبق ھک دنک ادیپ ار یداعریغ یاھلولس دناوتیم یرگلابرغ شیامزآ مرادن یمئالع چیھ و متسھ ملاس
 .دنتسھ نامرد لباق ناطرس ھب ندش لیدبت

 متسین لاعف یسنج رظن زا رگید

 محر ھناھد زا بترم یرگلابرغ ،دیا ھتشاد یسنج تیلاعف لاحبات رگا
 قیرط زا )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو ھنوگ رھ .تسا مزال
 یقاب امش ندب رد لاس 15 ات 10 دناوتیم یلبق یسنج یاھسامت

 .دوش ناطرس ثعاب و دنامب

 مراد یسنج کیرش کی طقف

 سوریو ھب دنناوتیم یسنج کیرش کی اھنت نتشاد اب یتح نانز
 یسنج کیرش رگا نینچمھ .دنوش التبم )HPV( یناسنا مولیپاپ

 ناطرس ھب التبا رطخ  ،دشاب ھتشاد یدایز یسنج یاکرش امش
 .تسا رتشیب محر ھناھد

 مراد یسنج ھطبار دوخ  سنجمھ اب
 یتسوپ میقتسم سامت قیرط زا )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو

 نانز اب طقف رگا  یتح نیاربانب ،دوشیم لقتنم یلسانت هاگتسد
 .دیتسھ رطخ ضرعم رد مھ زاب ،دیا ھتشاد یسنج ھطبار

 دنزرف( یروراب نس /متسھ نسم  /مربیم رسب یگسئای نارود لوط رد
 ما ھتشاذگ رس تشپ ار )یروآ

 ،دیا هدوب  لاعف یسنج رظن زا و دیراد نس لاس 69 و 21 نیبرگا
 .تسا مزال محر ھناھد بترم یرگلابرغ

 ھئارا اب ،تسا ملاس مھ زونھ ناتمحر ھناھد ایآ ھکنیا ھب ندرب یپ یارب )ما ھتشادرب ار ممحر( ما هداد ماجنا یموتکرتسیھ
 .دینک تبحص دوخ یتشادھب/ینامرد یاھتبقارم هدنھد

 ھناھد بترم یرگلابرغ ھب ،دراد یلماک و ملاس محر ھناھد ھک یسکرھ منکیمن یفرعم نز ار مدوخ نم
 .دراد زاین محر

 ما هدز )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو نسکاو
  عاونا مامت لباقم رد )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو نسکاو

HPV  دنکیمن تظفاحم ،دنوشیم محر ھناھد ناطرس ثعاب ھک، 
 .تسا مزال محر ھناھد بترم یرگلابرغ ،نیاربانب

 )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو

 

 رد محر ھناھد ناطرس یاھیرگنرباربان دروم رد یتاقیقحت یاھ ھتفای و اھ ھتشون زا یبیکرت ،اھ تیعقاو لباقم رد تاعیاش ھگرب نیا
  تیاس بو زاً افطل ،هژورپ نیا هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دھدیم ناشن ار رجاھم و دراو هزات نانز نایم
 inequity-cancer-cervical-https://bit.ly/AA دینک ندید.       

 یتاقیقحت یاھ ھتفای و اھ ھتشون زا یبیکرت ،اھ تیعقاو لباقم رد تاعیاش ھگرب نیا
 ار رجاھم و دراو هزات نانز نایم رد محر ھناھد ناطرس یاھیرگنرباربان دروم رد
  تیاس بو زاً افطل ،هژورپ نیا هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دھدیم ناشن
 inequity-cancer-cervical-https://bit.ly/AA دینک ندید.       

 شایعات در مقابل واقعیت
 ها در مورد غربالگری

سرطان دهانه رحم
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 مرادن یمئالع چیھ و متسھ ملاس
 ادیپ ار یداعریغ یاھلولس دناوتیم یرگلابرغ شیامزآ

 نامرد لباق ناطرس ھب ندش لیدبت زا لبق ھک دنک
 .دنتسھ

 متسین لاعف یسنج رظن زا رگید

 بترم یرگلابرغ ،دیا ھتشاد یسنج تیلاعف لاحبات رگا
 مولیپاپ سوریو ھنوگ رھ .تسا مزال محر ھناھد زا

 دناوتیم یلبق یسنج یاھسامت قیرط زا )HPV( یناسنا
 ثعاب و دنامب یقاب امش ندب رد لاس 15 ات 10

 .دوش ناطرس

 مراد یسنج کیرش کی طقف

 ھب دنناوتیم یسنج کیرش کی اھنت نتشاد اب یتح نانز
 نینچمھ .دنوش التبم )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو
 ھتشاد یدایز یسنج یاکرش امش یسنج کیرش رگا
 .تسا رتشیب محر ھناھد ناطرس ھب التبا رطخ  ،دشاب

 مراد یسنج ھطبار دوخ  سنجمھ اب

 سامت قیرط زا )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو
 نیاربانب ،دوشیم لقتنم یلسانت هاگتسد یتسوپ میقتسم
 مھ زاب ،دیا ھتشاد یسنج ھطبار نانز اب طقف رگا  یتح

 .دیتسھ رطخ ضرعم رد

 نس /متسھ نسم  /مربیم رسب یگسئای نارود لوط رد
 ما ھتشاذگ رس تشپ ار )یروآ دنزرف( یروراب

 یسنج رظن زا و دیراد نس لاس 69 و 21 نیبرگا
 مزال محر ھناھد بترم یرگلابرغ ،دیا هدوب  لاعف

 .تسا

 )ما ھتشادرب ار ممحر( ما هداد ماجنا یموتکرتسیھ
 مھ زونھ ناتمحر ھناھد ایآ ھکنیا ھب ندرب یپ یارب
 یتشادھب/ینامرد یاھتبقارم هدنھد ھئارا اب ،تسا ملاس

 .دینک تبحص دوخ

 ھب ،دراد یلماک و ملاس محر ھناھد ھک یسکرھ منکیمن یفرعم نز ار مدوخ نم
 .دراد زاین محر ھناھد بترم یرگلابرغ

 ما هدز )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو نسکاو

 مامت لباقم رد )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو نسکاو
 ،دنوشیم محر ھناھد ناطرس ثعاب ھک  HPV  عاونا

 ھناھد بترم یرگلابرغ ،نیاربانب ،دنکیمن تظفاحم
 .تسا مزال محر

 

 )HPV( یناسنا مولیپاپ سوریو

 

 رد محر ھناھد ناطرس یاھیرگنرباربان دروم رد یتاقیقحت یاھ ھتفای و اھ ھتشون زا یبیکرت ،اھ تیعقاو لباقم رد تاعیاش ھگرب نیا
  تیاس بو زاً افطل ،هژورپ نیا هرابرد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دھدیم ناشن ار رجاھم و دراو هزات نانز نایم
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 یتاقیقحت یاھ ھتفای و اھ ھتشون زا یبیکرت ،اھ تیعقاو لباقم رد تاعیاش ھگرب نیا
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