کدام تست يا معاينه که دقيق باشد در قسمت تشخيص دادن
آن نزد اشخاصيکه اين مرض در وجود شان بدون عاليم
.است وجود ندارد
روی ھمين منظور مراقبتھای جينيکولوژيک بسيار مھم
.است
در اين بروشور شما معلوماتی چند در مورد سرطان رحم و
.سرطان تخمدان بدست مياوريد
سرطان رحم يا سرطان قسمت تحتانی رحم

آيا اين مرض را ميشناسيد ؟
ھر قدرکه يک سرطان وقتر تشخيص شود ،به ھمان اندازه
چانس زنده ماندن از آن باال تر
 .ميباشد
اکثر سرطان ھای سيستم نسائئ و والدی)مثال سرطان نسج
داخلی يا آندومتر ،سرطان ناحيه تحتانی رحم،سرطان
تخمدانھا ،سرطان نفير ھا و غيره( نزد خانمھا در مراحل
ابتدايئ قابل تشخيص بوده در صورتيکه خانمھا ھمه ساله يا
ھر سه سال بعد نظر به سن و سال تحت کنترول يک داکتر
.قرار داشته باشند

اين چيست؟.
سرطان در حجرات قسمت تحتانی رحم بوجود ميايد).قسمت
).که وژن با رحم متصل ميشود
عوامل بوجود آمدن آن چی ميباﺷد؟
تا فعال بصورت قطعی عوامل بوجود آمدن اين مرض نزد
دوکتوران واضع نيست ،ولی يکتعداد زياد علما در قسمت
داشتن رول يکنوع ويروس بنام و پ اچ در بوجود آمدن
سرطان رحم ھمنظر ھستند .اين ويروس در حجرات قسمت
تحتانی رحم باعث يک سلسله تعغيرات ميشود که اين

ACCÉSSS

سرطان رحم را توسط يک تست جينيکولوژيک از حجرات
.رحم که بنام )پپ تست( ياد ميشود ميتوان تشخيص داد
تشخيص دادن سرطان تخمدان نسبتأ مشکلتر است علت آن
عبارت است از
نشو و نمای بدون عاليم خاص در شروع اين مرض
.
در مراحل پيشرفته اين مرض ميتواند باعث برھم خوردن
.تمام سيستم داخلی شود

صحت شما برای شما ست
دانستنی ھای چند پيرامون سرطان رحم و سرطان تخمدانھا
چاپ  ٢٠١٠م

Version en dari
اين بروشور به ھمکاری و کمک نمايندھگی صحت عامه کانادا و
کمپنی پفائزر بدست نشر رسيده است
*Ce dépliant fut réalisé grâce à une
subvention de l’ Agence de san té pub lique
du Canada et un don de Pfizer

سرطان تخمدان سرطانی است که از خود تخمدان که يک
ارگان مولد يا توليد کننده آوول يا تخمه نزد خانمھا ميباشد
ريشه ميگيرد

خونريزيھا بعد از قرابت جنسی
دردھای قسمت لگن خاصره
دردھا در ھنگام قرابت جنسی
خونريزيھا بعد از منوپاوز
وغيره

عوامل که باعث اين نوع سرطان ميشود چيست؟
علت اصلی بوجود آمدن اين سرطان تا حال معلوم
نيست.تعداد زيادی از اين نوع سرطان تصادفأ بوجود ميايد
بدون تاريخچه قبلی اين مرض در بين اعضای فاميل .بطور
معمول خانمھای که قبال سرطان سينه داشتند ذيادتر در
.ريسک قرار دارند
سيمپتومھا و عاليم که بسيار معمول و ھميشگی ميباﺷند
نزد مريضان سرطان تخمدان
بی عالقگی به غذا بعد از دو يا سه لقمه
دردھای بطنی يا لگن خاصره
دلبدی  ،استفراغات و سوزش معده
گاز،پنديده ،دمش و باد در شکم
برھم خوردن ھضميت غذا
ازدياد يافتن ضرورت به ادرار کردن
قبضيت
ازدست دادن وزن بدن بدون کدام رژيم غذائی
احساس درد در شکم يا بطن،کمر دردی وغيره

ناگفته نماند که عاليم فوق الذکر نزد ديگر مريضان سيستم
نسائی نيز معمول ميباشد .لذا برای تشخيص دادن يک
.سرطان به معاينات دقيقتر و پيشرفته تر ضرورت است
رد يابی و تشخيص کردن سرطان رحم
پپ تست عبارت از يک معاينه است که توسط يک داکتر
فاميلی و يا جينيکولوگ اجراء ميگردد.توسط اين تست
موجوديت حجرات غير نورمال در قسمت تحتانی رحم قبل
از ظھور يک سرطان تعين ميگردد .اين تست يا به عباره
ديگر )حجرات تراشيده شده رحم( بدون درد است که
.حجرات بدست آمده را تحت ميکروسکوپ معاينه ميکنند
پس يک رديابی کردن قبل از وقت کمک ميکند يک تداوی
.عاجلتر و موفقانه تر را برای حجرات سرطانی
سرطان تخمدان
اين چی نوع سرطان ميباﺷد؟

تعغيرات در حجرات باعث ظھور حجرات جديد سرطانی
در اين ناحيه ميشود.اين ويروس توسط قرابت جنسی از يک
شخص به شخص ديگر انتقال ميکند.اين مرض ساری
ويروسی جنسی يکی از امراض ساری جنسی بسيار شيوع
دار ميباشد.استفاده از کاندوم و يا پريزيرواتيف در موقع
قرابت جنسی امکانات انتقال اين ويروس را از يک شخص
به شخص ديگر معدود ميسازد ولی کامال طريقه جلوگيری
از طريق
مطمئن نميباشد .چون ويروس و پ اچ
تماس جلد با جلد ناحيه جنسی که توسط کاندوم پوشيده نيست
انتقال ميکند.
فعال يک گروپ واکسيناسيون مجانی عليه ويروس و پ
اچ که اختصاص داده شده برای دختران بين سنين نه ساله
الی بيست و شش ساله بدسترس ميباشد .البته برای معلومات
تان بتماس شويد
بيشتر با سی ايل ايس سی
عاليم که بطور عموم معمول ميباشد نزد اين مريضان قرار
:ذيل است
خونريزيھای که بين دو سايکل عادت ماھوار بوجود ميايد

کلينيک صورت ميگيرد يانه؟ ولی ھرگاه شما دوچار يک
خونريزی غير نورمال شده ايد بايد به زودترين فرصت نزد
يک داکتر در يک کلينيک بدون ريزف وقت مالقات قبلی
مراجعه کنيد.و يا به انفوسانتی به تليفون  ٨١١تماس
.بگيريد
ھرگاه ميخواھيد که داکتری که شما را ميبيند يک ﺧانم باشد،
.لطفأ در وقت گرفتن مالقات به اين نکته اعشاره کنيد
ھرگاه به لسانھای فرانسوی و يا انگليسی بلديت نداريد در
وقت مالقات با يک ترجمان برويد.ويا در وقت گرفتن وقت
.مالقات کمک در قسمت ترجمانی مطالبه کنيد
اين بروﺷور در ھنگام يک سمينار معلوماتی دربارة انواع
سرطانھای سيستم نسائی و سرطان سينه بدسترس داده
ﺷده.يعنی اين يک بروﺷور جامع نميباﺷد

ناگفته نماند که اين عاليم بسيار معمول است نزد ديگر
مريضان سيستم نسائی ووالدی اين به اين مفھوم نيست که
.ھمه مبتال به سرطان ھستند
اما اگر اين عاليم و سيمپتومھا بصورت ھمروزه باشد و از
مدت سه ھفته به اين طرف ادامه داشته باشد ،بايد نزد يک
.داکتربرای مشوره رفته شود
رديابی وتشخيص سرطان تخمدان
با تراشيدن حجرات رحم نميتوان به سرطان تخمدان رد
.يابی کرد ويا تشخيص داد
در وقت ويزيت شما با داکتر ژينيکولوگ ،داکتر يک معاينه
در قسمت لگن خاصره برای پيدا کردن تعغيرات غير
نورمال در آن نواحی را اجراء مينمايد.در صورت
ضرورت داکتر شما را به معاينات چون ھوولتراسون و يا
.معاينه خون روان ميکند
يک معاينه ژينيکولوژيک را چگونه بايد گذﺷتاند ؟
بسياری از خانمھا نه داکتر ژينيکولوگ دارند و نه داکتر
فاميلی.ولی شما ميتوانيد که يک معاينه ژينيکولوژيک را در
يکی از کلينيک ھای صحی بدون ريزرف وقت مالقات نزد
يک داکتر جنراليست بگذرانيد.ولی قبل از مالقات بايد
معلومات کرفته شود که آيا معاينه ژينيکولوژيک در آن

