
 

 ضَد : لثل از ًوًَِ ترداری تایذ تِ ایي هسائل دلت

 زهاى لاعذگی ًثاضذ. .1

 . ًثاضذ ّستٌذ زیاد خیلی ترضحات وِ زهاًی .2

 .تاضذ ًذاضتِ ًسدیىی گیری ًوًَِ از لثل .3

 .تاضذ ًطذُ استفادُ ٍاشیٌال پواد لثل رٍز سِ تا .4

 

 ن؟یریتست تگ ذیتا یچِ زهاً

تست از توام خاًن ّا پس از ازدٍاج الزم است .اگر  گرفتي

ًذاضت ّر سال تست  یهطىل چیخَب تَد ٍ ّ صیًوًَِ آزها

 ای یویهسائل هطىَن تِ تذخ ایاگر عفًَت  ضَد. یتىرار ه

گسارش ضَد هوىي است الزم تاضذ ّر سِ تا  یویتذخ صیپ

 ضص هاُ تىرار ضَد.

 

 بسمه تعالي 

 

 
 دانشگاه علوم پسشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

 السهرا )س( و پژوهشي مركس آموزشي درماني

 

 تست پاپ اسمیر چیست؟
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           ،يك عمر سالمت
   

  با خود مراقبتي              
 

فته سالمت ه

 گرامي باد
 



 

 

ویت  تٌاترایي تطخیع زٍدرس ٍ هراحل پیص تذخیوی ّا

 تِ خیلی  رحن دّاًِ تسیار زیادی دارد . پیطرفت سرطاى 

 ٍ هرالثتْا تحت ّا خاًن اگر .ضَد هی اًجام آّستگی

 از واهال هیتَاى گیرًذ لرار زًاى هرتة ٍ هٌظن هعایٌات

 .ورد پیطگیری سرطاى

 ارثی رحن سرطاًْای ٪11علت سرطاى دّاًِ رحن چیست؟ 

 یا ٍ  خاًَادُ در وِ دارًذ تخػَغی شى یه یعٌی است

 علل سایر لیٍ. هیطَد دیذُ تیطتر تیواری ایي آًْا فاهیل

 از : عثارتٌذ

عفًَت ّای دستگاُ تٌاسلی تخػَظ عفًَت ّای       .1

  HPVهثل ٍیرٍسی

 پائیي تَدى سي ازدٍاج .      .2

 تعذد ضروای جٌسی ّوسر فرد.      .3

 ًازائی.      .4

 تارداری در سٌیي تاال.      .5

 سیگار وطیذى .      .6

 تعذاد تاالی حاهلگی.      .7

 

ریسی ٍ ًِ ترداری در هطة ،تذٍى درد ، تذٍى خًَایي ًوَ

ًوًَِ گرفتِ ضذُ از تیوار تا . تذٍى تیَْضی اًجام هی ضَد

یه ٍسیلِ چَتی یا پالستیىی رٍی یه الم ضیطِ ای 

ٍ تا هادُ هخػَظ رًگ آهیسی هی ضَد ٍ  وطیذُ هی ضَد

از طریك آزهایص فَق  زیر هیىرٍسىَج ًگاُ هی وٌٌذ.

 هْوتریي اها ّستٌذ هطاّذُ لاتل ٍاشى  عفًَتْای رحن ٍ

 .است تذخیوی از لثل تغییرات تطخیع تست ایي جٌثِ

 

لِ ٍ  گاّی تطَر اتفالی هوىي است سرطاًْای داخل رحن،َل

یاٍاشى ّن تطخیع دادُ ضًَذ.ٍضعیت َّرهًَی تذى ّن 

ًوًَِ تایذ تطَر استاًذارد تْیِ ضذُ ٍ خَى . هطخع هی ضَد

 .ٍ سایر هَاد زایذ داخل ًوًَِ ًثایذ تاضذ
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 تست پاپ اسمير چيست؟

)وِ تِ آى تست سرطاى دّاًِ رحن ًیس  تست پاج اسویر

از ترضحات دّاًِ رحن ٍ ٍاشى رٍی یه الم ضیطِ  هیگَئین (

ای وَچه تْیِ هیطَد ٍ زیر هیىرٍسىَج )تا رًگ آهیسی 

هطالعِ هیطَد .اًجام ایي تست خیلی راحت ٍ  هخػَظ(

 تذٍى درد ٍ فمط از طریك یه هعایٌِ هعوَلی است.

اگر ًتیجِ تست غیر طثیعی تاضذ هیتَاًذ یه ّطذار ترای 

تیواری یا سرطاى دّاًِ رحن )یعٌی ضایعتریي ًَع سرطاى 

 تاضذ. تخػَظ در وطَرّای جْاى سَم ( رحن در خاًوْا،

دلیل ِ لَع ایي ًَع از سرطاى رحن تدر وطَرّای پیطرفتِ ٍ

 اًجام هٌظن تست فَق تسیار ون ضذُ است .

 


