
ACCÉSSS 
 

 

 صحت شما برای شما ست
 

سرطان رحم و سرطان تخمدانھا رامونيچند پ یھا یدانستن  
 
م  ٢٠١٠چاپ     

 
 

Version en dari 
 

صحت عامه کانادا و  یندھگيو کمک نما یبروشور به ھمکار نيا
است دهيپفائزر بدست نشر رس یکمپن  

 
 

*Ce dépliant fut réalisé grâce à une 
subvention de l’Agence de santé publique 
du Canada  et un don de Pfizer 

 

؟ ديشناسيمرض را م نيا ايآ    
 

                                                                                                                             
ان اندازه شود ،به ھم صيسرطان وقتر تشخ کيھر قدرکه  

 چانس زنده ماندن از آن با: تر
باشديم  .  

 
مثA سرطان نسج (ینسائئ و و:د ستميس یاکثر سرطان ھا

رحم،سرطان  یتحتان هيآندومتر، سرطان ناح اي یداخل
نزد خانمھا در مراحل ) رهيھا و غ ريتخمدانھا، سرطان نف

 ايخانمھا ھمه ساله  کهيبوده در صورت صيقابل تشخ ئيابتدا
داکتر  کيسه سال بعد نظر به سن و سال تحت کنترول  ھر
داشته باشند رارق .   

 
 

از حجرات  کيکولوژينيتست ج کيرا توسط سرطان رحم 
داد صيتشخ توانيم شوديم ادي) پپ تست(رحم که بنام  . 

 
نسبتأ مشکلتر است علت آن سرطان تخمدان دادن  صيتشخ

 عبارت است از
 

مرض نيشروع ا خاص در ميبدون عA ینشو و نما                            
. 

باعث برھم خوردن  توانديمرض م نيا شرفتهيدر مراحل پ
شود یداخل ستميتمام س . 

 

دادن  صيباشد در قسمت تشخ قيکه دق نهيمعا ايکدام تست  
 ميمرض در وجود شان بدون عA نيا کهيآن نزد اشخاص

 .است وجود ندارد
 

مھم  اريبس کيکولوژينيج یمنظور مراقبتھا نيھم یرو
 .است

 
 

چند در مورد سرطان رحم و  یبروشور شما معلومات نيا در
دياوريسرطان تخمدان بدست م . 

 

 
رحم یسرطان قسمت تحتان ايسرطان رحم   

 

. ست؟يچ نيا   
 

قسمت .(ديايرحم بوجود م یدر حجرات قسمت تحتان سرطان
شوديکه وژن با رحم متصل م ). 

 
باشد؟يم یبوجود آمدن آن چ عوامل  

 

مرض نزد  نيعوامل بوجود آمدن ا یفعA بصورت قطع تا
علما در قسمت  اديز کتعدادي یول ست،يدوکتوران واضع ن

در بوجود آمدن    و پ اچبنام   روسيو کنوعيداشتن رول 
در حجرات قسمت  روسيو نيا. سرطان رحم ھمنظر ھستند

 نيکه ا شوديم راتيسلسله تعغ کيرحم باعث  یتحتان



 یسرطان ديباعث ظھور حجرات جد جراتدر ح راتيتعغ
  کياز  یتوسط قرابت جنس روسيو نيا.شوديم هيناح نيدر ا

 یمرض  سار نيا.کنديانتقال م گريشخص به شخص د
 وعيش اريبس یجنس یاز امراض سار یکي یجنس یروسيو

در موقع  فيرواتيزيپر اياستفاده از کاندوم و .باشديدار م
شخص  کيرا از  روسين وينتقال اامکانات ا یقرابت جنس
 یريجلوگ قهيکامA طر یول سازديمعدود م گريبه شخص د

 قياز طر      و پ اچ     روسيچون و. باشديمطمئن نم
 ستين دهيکه توسط کاندوم پوش یجنس هيتماس جلد با جلد ناح

 .کنديانتقال م

Aو پ     روسيو هيعل یمجان ونيناسيگروپ واکس کي فع
نه ساله  نيسن نيدختران ب یصاص داده شده براکه اخت    اچ
معلومات  یالبته برا. باشديو شش ساله بدسترس م ستيب یال
 ديتان بتماس شو       ايل ايس سی  سیبا   شتريب

 
Aقرار  ضانيمر نينزد ا باشديکه بطور عموم معمول م ميع

است ليذ : 
 

ديايعادت ماھوار بوجود م کليدو سا نيکه ب یھايزيخونر   
 
 
 
 
 
 

یبعد از قرابت جنس ھايزيخونر  
قسمت لگن خاصره یدردھا   

یدردھا در ھنگام قرابت جنس   
بعد از منوپاوز ھايزيخونر    

رهيوغ   
 

 ستميس ضانيمر گريفوق الذکر نزد د مينماند که عA ناگفته

 کيدادن  صيتشخ یلذا برا. باشديمعمول م زين ینسائ
تر ضرورت است شرفتهيو پ قتريدق ناتيسرطان به معا . 

 
کردن سرطان رحم صيو تشخ  یابي رد   

 
داکتر  کياست که توسط  نهيمعا کيتست عبارت از  پپ
تست  نيتوسط ا.گرددياجراء م کولوگينيج ايو  یليفام

رحم قبل  ینورمال در قسمت تحتان ريحجرات غ تيموجود
به عباره  ايتست  نيا. گردديم نيسرطان تع کياز ظھور 

بدون درد است که )  شده رحم دهيراشحجرات ت( گريد
کننديم نهيمعا کروسکوپيتحت م احجرات بدست آمده ر . 

 یتداو کي کنديکردن قبل از وقت کمک م یابيرد کي پس
یحجرات سرطان یعاجلتر و موفقانه تر را برا . 

 
  سرطان تخمدان

 

باشد؟ينوع سرطان م یچ نيا  

 

 کي است که از خود تخمدان که یتخمدان سرطان سرطان
 باشديتخمه نزد خانمھا م ايکننده آوول  ديتول ايارگان مولد 

رديگيم شهير  
 
 

ست؟يچ شودينوع سرطان م نيعوامل که باعث ا  

 
سرطان تا حال معلوم  نيبوجود آمدن ا یاصل علت

 دياينوع سرطان تصادفأ بوجود م نياز ا یاديتعداد ز.ستين
بطور . ليفام یاعضا نيمرض در ب نيا یقبل خچهيبدون تار

در  ادتريداشتند ذ نهيکه قبA سرطان س یمعمول خانمھا
قرار دارند سکير . 

 
 باشنديم یشگيمعمول و ھم اريکه بس ميو ع5 مپتومھايس

سرطان تخمدان ضانينزد مر  
 
سه لقمه ايبه غذا بعد از دو  یعAقگ یب  

لگن خاصره اي یبطن یدردھا  
، استفراغات و سوزش معده یدلبد   

دمش و باد در شکم ده،يگاز،پند  
غذا تيخوردن ھضم برھم  
ضرورت به ادرار کردن افتني اديازد   

تيقبض  
یغذائ ميدادن وزن بدن بدون کدام رژ ازدست  

رهيوغ یبطن،کمر درد ايدر شکم  درد احساس     
 



 گريمعمول است نزد د اريبس ميعA نينماند که ا ناگفته

که  ستيمفھوم ن نيبه ا نيا یوو:د ینسائ ستميس ضانيمر
 .ھمه مبتA به سرطان ھستند

 
بصورت ھمروزه باشد و از  مپتومھايو س ميعA نياگر ا اما

 کينزد  ديطرف ادامه داشته باشد، با نيمدت سه ھفته به ا
رفته شودمشوره   یداکتربرا . 

 
 

سرطان تخمدان صيوتشخ یابيرد  
 

به سرطان تخمدان رد  توانيحجرات رحم  نم دنيتراش با
داد صيتشخ ايکرد و یابي . 

 نهيمعا کي،داکتر  کولوگينيشما با داکتر ژ تيزيوقت و در

 ريغ راتيکردن تعغ دايپ یدر قسمت لگن خاصره برا
در صورت .دينمايرا اجراء م ینورمال در آن نواح

 ايچون ھوولتراسون و  ناتيضرورت داکتر شما را به معا
کنديخون روان م نهيمعا . 

 
گذشتاند ؟ ديونه بارا چگ کيکولوژينيژ نهيمعا کي  

 

دارند و نه داکتر  کولوگينياز خانمھا نه داکتر ژ یاريبس
را در  کيکولوژينيژ نهيمعا کيکه  ديتوانيشما م یول.یليفام

وقت مAقات نزد  زرفيبدون ر یصح یھا کينياز کل یکي
 ديقبل از مAقات با یول.ديبگذران ستيداکتر جنرال کي

در آن  کيکولوژينيژ هنيمعا ايمعلومات کرفته شود که آ

 کيھرگاه شما دوچار  یول انه؟ي رديگيصورت م کينيکل
فرصت نزد  نيبه زودتر ديبا دينورمال شده ا ريغ یزيخونر

 یوقت مAقات قبل زفيبدون ر کينيکل کيداکتر در  کي
تماس  ٨١١ فونيبه تل یانفوسانت به ايو .ديمراجعه کن

ديريبگ . 

 
باشد،  خانم کي نديبيا را مکه شم یداکترکه  ديخواھيھرگاه م

دينکته اعشاره کن نيلطفأ در وقت گرفتن مAقات به ا . 
 

در  ديندار تيبلد یسيانگل ايو  یفرانسو یبه لسانھا ھرگاه
در وقت گرفتن وقت  ايو.ديترجمان برو کيوقت مAقات با 

ديمطالبه کن یمAقات کمک در قسمت ترجمان . 
 
 
دربارة انواع  یلوماتمع ناريسم کيبروشور در ھنگام  نيا

بدسترس داده  نهيو سرطان س ینسائ ستميس یسرطانھا
باشديبروشور جامع نم کي نيا یعني.شده  


