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ic إّن اكتشاف التغريات غري العادية يف الخاليا يف مرحلة مبكرة هو أفضل طريقة ملنع رسطان

عنق الرحم من التطور. 

ما هي حدود فحص عنق الرحم؟
حدود فحص عنق الرحم هي: 

ال يحمي فحص عنق الرحم من كل حاالت رسطان عنق الرحم،  •

قد يتطور رسطان عنق الرحم لدى بعض النساء بالرغم من الفحوصات املنتظمة.  •

ميكن أن ال تظهر بعض التغريات يف الخاليا   •

ميكن أن ال يُظهر الفحص بعض التغريات غري العادية يف الخاليا.  •

يف بعض األحيان تكون نتائج الفحص غري دقيقة.  •

ما الذي سيحدث للعينة املأخوذة مني؟
سيتم تحويل عينتك إىل مخترب مضمونة جودته. سيتم فحص عينتك يف املخترب للتأكد من 

وجود عدوى فريوس الورم الحليمي البرشي. إذا تم العثور عىل العدوى، سيقوم خبريان 
بفحص عيناتك بخصوص التغريات يف الخاليا. إذا وجدا أية تغريات يف الخاليا، ستحتاجني 

إىل فحص متابعة يسمى فحص التنظري املهبيل colposcopy وهو فحص أكرث تدقيقا لعنق 
الرحم.

ملاذا ال يتم اكتشاف بعض التغريات يف الخاليا؟
يتم فحص عينتك بحثا عن فريوس الورم الحليمي البرشي. إذا تم العثور عىل الفريوس 

سيتم فحصه مجددا بحثا عن تغريات يف الخاليا.

ليس كل امرأة يتم تشخيصها برسطان عنق الرحم يتم اكتشاف فريوس الورم الحليمي 
البرشي لديها.

نتيجة االختبارات السلبية – عدم وجود فريوس الورم الحليمي البرشي – ال يعني أنه ال 
ميكنك اإلصابة بالعدوى يف املستقبل. 

أحيانًا ال يتم العثور عىل التغيريات غري الطبيعية يف الخاليا لألسباب التالية:

يف بعض األحيان قد تبدو الخاليا غري الطبيعية مشابهة للخاليا الطبيعية  •

قد يكون هناك عدد قليل جًدا من الخاليا غري الطبيعية يف العينة  •

•  قد يفوت الشخص الذي يقرأ العينة الخاصة بك الخاليا غري الطبيعية )يحدث هذا 
أحيانًا، بغض النظر عن مدى خربتهم(

ال يوجد اختبار يف أي برنامج فحص سيجد كل شخص لديه خاليا عنق الرحم غري الطبيعية.

يستغرق رسطان عنق الرحم سنوات عديدة حتى يتطور. يف معظم الحاالت، يستغرق األمر 
من 10 إىل 15 عاًما حتى تنتقل الخاليا من الطبيعي إىل غري الطبيعي إىل رّسطان. لهذا 

السبب يجب عليك دامئًا إجراء اختبار فحص عنق الرحم عندما يحني موعده.

ما هو فحص عنق الرحم؟
يتحققيتحقق اختبار فحص عنق الرحم من صحة عنق الرحم. عنق الرحم هو فتحة املهبل التي 

تؤدي إىل رحمك. يعد فحص عنق الرحم أحد أفضل الطرق لحامية نفسك من رسطان عنق 
الرحم. هذا الفحص ليس اختبارا للرسطان. إنه اختبار ميكن أن يساعد يف الوقاية من تطور 

الرسطان.

فحص عنق الرحم من أفضل الطرق لحاميةلحامية نفسك من رسطان عنق الرحم، لذا ال تؤّجيل 
إجراء هذا االختبار يف كل مرة يحني موعده.

ما هي اختبارات فريوس الورم الحليمي HPV يف عنق 
الرحم؟

اختبارات فريوس الورم الحليمي البرشي هو فحص جديد. يسمى هذا االختبار “اختبار 
فريوس الورم الحليمي البرشي HPV يف عنق الرحم” وتم استعامله يف إيراندا ألول مرة 

يف سنة 2020. تم استعامل هذا النوع من الفحوص من قبل يف اسرتاليا وهولندا وإنجلرتا 
 human وبالد الغال. يتم فحص عنق الرحم أوال للتأكد من فريوس الورم الحليمي البرشي

papillomavirus وهو فريوس قد يتسبب يف اإلصابة مبرض رسطان عنق الرحم.

إذا تم العثور عىل فريوس الورم الحليمي البرشي، يتم فحص العينة نفسها للتأكد من وجود 
أية تغريات غري عادية يف الخاليا )تغريات ما قبل الرسطان( يف عنق الرحم.

هذه الطريقة يف الفحص:

هي أفضل طريقة يف فحص عنق الرحم  •

تحمي من كثري من الرسطانات  •

تعني أن بعض األشخاص سيخضعون لفحوصات أقل. إذا كنت قد خضعت ألخد مسحة   •
اختبار مسبقا، فتشعر بنفس اإلحساس عند اختبار عنق الرحم. 

كيف يتم إجراء اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي يف عنق 
الرحم؟

1. يستغرق هذا االختبار عادة 5 دقائق. سُيطلب منك نزع مالبسك من الخرص إىل األسفل 
واالستلقاء عىل أريكة.

2. ميكنك االستلقاء عىل جنبك أو عىل ظهرك، حسب الوضعية التي تريحك.

3. سيضع الطبيب أو املمرضة جهازا يسمى speculum يف مهبلك إلبقاء جدران املهبل 
مفتوحة لرؤية عنق الرحم.

4. سيتم استعامل فرشاة صغرية وناعمة لجمع عينة من الخاليا من عنق الرحم.

يجد بعض الناس هذا اإلجراء غري مريح أو محرج ولكن يف الغالب هو غري مؤمل. إذا كان 
الفحص مؤملا ميكنك إخبار الطبيب أو املمرضة فقد يكون بإمكانهام جعله أكرث راحة.

ما هي فوائد فحص عنق الرحم؟
اختبارات فريوس الورم الحليمي البرشي يف عنق الرحم:

تحمي حياة النساء  •

ميكنها اكتشاف فريوس الورم الحليمي البرشي قبل أن تحدث تغريات غري عادية يف خاليا   •
عنق الرحم.

ميكنها العثور عىل التغريات غري العادية قبل تطور األعراض.  •

ميكنها اكتشاف التغريات غري العادية يف الخاليا يف مرحلة مبكرة يكون عالجها أسهل.  •
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استامرة معلومات حول                                  
فحص عنق الرحم

كيف نستخدم املعلومات الشخصية الخاصة بك؟
يأخذ برنامج CervicalCheck معلوماتك الشخصية ويخزنها بشكل آمن )االسم والعنوان 

ورقم الهاتف وتاريخ امليالد ورقم الخدمة العامة الشخصية، واللقب عند الوالدة واسم األم 
قبل الزواج( وتاريخ فحص عنق الرحم. يرتبط تاريخ فحص عنق الرحم مبشاركتك يف فحص 

عنق الرحم.

ميكن أن تشمل نتائج فحص فريوس الورم الحليمي البرشي يف عنق الرحم، وفحوصات 
التنظري املهبيل، والعالجات ونتائج الخزعة )عينة االختبار(.

سنستخدم معلوماتك لالتصال بك عندما يحني موعد اختبار الفحص التايل أو عندما تتوفر 
نتائجك. نتبادل أيًضا معلوماتك مع الخدمات الصحية األخرى التي تقدم الربنامج. يشمل 

ذلك الطبيب أو املمرضة التي تجري اختبار الفحص واملخترب وعيادات التنظري املهبيل 
وسجل الرسطان الوطني يف إيرلندا وهذا للحفاظ عىل جودة الخدمة وتحسينها.

قد نستخدم عينة اختبار الفحص الخاصة بك يف التدريس واملراجعات والتدقيق وللتحقق 
من جودة وفعالية الربنامج. قد نستخدم معلوماتك أيًضا لدعوتك للمشاركة يف البحث.

إن خيار للمشاركة يف الفحص أم ال يعود لك وحدك. لن نستخدم اسمك أبًدا يف أي تقارير ، 
أثناء التدريس أو يف املراجعات. سنحافظ عىل معلوماتك الشخصية بأمن ورسية مبا يتامىش 

مع لوائح حامية البيانات الحالية.

سيكون لديك وصول كامل ومفتوح إىل معلوماتك الشخصية التي يحتفظ بها برنامج  
CervicalCheck عند الطلب. من املهم أن تدعي CervicalCheck يعرف إذا تغريت 

التفاصيل الخاصة بك. ملعرفة كيفية الوصول إىل سجالتك، راجعي

ملزيد من املعلومات، راجعي إشعار خصوصية الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية - املرىض 
ومستخدمو الخدمة عىل 

التواصل معك
سنتواصل معك بطريقة منفتحة وصادقة ويف الوقت املناسب وشفافة إذا:

حدث خطأ ما يف رعايتك  •

تعرضت لألذى نتيجة رعايتك  •

كنا نعتقد أن الرضر رمبا حدث  •

هذا يعني أننا سنبقيك عىل اطالع كامل بالحقائق والتفاصيل حول مشاركتك يف برنامج 
فحص عنق الرحم.

عندما نحصل عىل نتائجك، سرنسلها إليك مبزيد من املعلومات حول معناها. ميكنك أيًضا 
العثور عىل مزيد من املعلومات عىل الرابط 

كيف سأعرف نتائج اختباري؟
سيتم إرسال نتائجك إليك بالربيد، عادًة يف غضون 4 أسابيع من االختبار. سيتم إرسالها 

أيًضا إىل طبيبك )طبيبك( أو العيادة.

ماذا تعني نتائج اختباري؟
هناك أربع نتائج محتملة.

1. فريوس الورم الحليم البرشي غري موجود

تظهر نتائجك أنك ال تعانني من عدوى فريوس الورم الحليمي البرشي يف هذا الوقت. 
ستخضعني الختبار فحص عنق الرحم التايل يف غضون 3 أو 5 سنوات حسب عمرك.

2. تم العثور عىل فريوس الورم الحليمي البرشي ومل يتم العثور عىل تغيريات غري طبيعية يف 
الخاليا

 تظهر نتائجك أنك مصابة بعدوى فريوس الورم الحليمي البرشي ولكن مل تتم مالحظة أي 
تغيريات غري طبيعية يف الخاليا. يجب أن تخضعي لفحص آخر خالل 12 شهًرا. سيعطي هذا 

وقًتا لجسمك للتخلص من عدوى فريوس الورم الحليمي البرشي.

3. تم العثور عىل فريوس الورم الحليمي البرشي ووجدت تغيريات غري طبيعية يف الخاليا

تظهر نتائجك أنِك مصابة بعدوى فريوس الورم الحليمي البرشي وتغريات غري طبيعية يف 
الخاليا يف عنق الرحم. أنت بحاجة إىل اختبار متابعة يسمى التنظري املهبيل - نظرة أكرث 

تفصيالً عىل عنق الرحم. إنه مشابه لفحص عنق الرحم.

4. عينة غري كافية

هذا يعني أن املخترب مل يتمكن من معالجة عينة اختبار الفحص الخاصة بك. سُيطلب منك 
تكرار فحص عنق الرحم يف غضون ثالثة أشهر.

إعطاء موافقتك
يف كل مرة تجري فيها اختبار فحص عنق الرحم، سنطلب منك منح موافقتك من خالل 

التوقيع عىل استامرة فحص عنق الرحم قبل االختبار. إذا مل تتمكني من التوقيع عىل 
النموذج، سُيطلب منك إعطاء موافقتك إما شفهًيا أو عن طريق وضع عالمة عىل النموذج 

أمام الطبيب أو املمرضة.

هذا للتأكّد من:

أنه قد تم إخبارك عن فحص عنق الرحم وفوائده وحدوده  •

أنك قد فهمت هذه املعلومات.  •

التحقق من صحة اسمك وعنوانك وتفاصيل أخرى )يساعدنا ذلك يف التأكد من أن لدينا   •
عنوانك الحايل للتواصل معك(.

السامح لنا بتلقي واحتفاظ وتبادل معلوماتك الشخصية وسجل الفحص مع أولئك الذين   •
يقدمون برنامج فحص فريوس الورم الحليمي البرشي يف عنق الرحم.  

تذكر: مُيكنك أنت فقط املوافقة عىل أن تكوين جزًءا من برنامجنا. يجب أن توافقي قبل 
إجراء اختبار الفحص الخاص بك. ميكنك سحب موافقتك يف أي وقت عن طريق االتصال بنا 

عىل الهاتف املجاين                                 أو إرسال بريد إلكرتوين إىل:

هذا يعني أننا لن نتصل بك بشأن برنامج فحص عنق الرحم يف املستقبل.

1800 45 45 55
info@cervicalcheck.ie

hse.ie/cervicalcheck

hse.ie/gdpr/

hse.ie/gdpr/data-requests/
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Sample

What is a cervical screening test? 
A cervical screening test checks the health of your cervix. 
The cervix is the opening to your womb from your vagina.
Cervical screening is one of the best ways to protect 
yourself from cervical cancer. 
It’s not a test for cancer. It’s a test that can help prevent 
cancer from developing.
It’s one of the best ways to protect yourself from cervical 
cancer so do not delay having a cervical screening test 
every time it’s due.

What is HPV cervical screening?
This is a new way of cervical screening. It is called HPV 
cervical screening and was introduced in Ireland in 2020. 
This type of cervical screening has already been introduced in 
Australia, the Netherlands, England and Wales. Your cervical 
screening sample is first checked for human papillomavirus 
(HPV) – a virus that can cause cervical cancer.
If HPV is found, the same test sample is checked to see 
if you have any abnormal (pre-cancerous) cell changes in 
your cervix. 
This way of screening:
•  is a better way of cervical screening 
•  prevents more cancers
•  means some people will have fewer tests
If you have had a smear test before, having a cervical 
screening test will feel the same.

How is a HPV cervical screening test done?
The screening test usually takes about 5 minutes.

1.  You will be asked to undress from the waist down and 
lie on a couch.

2.  You can lie on your side or on your back, whichever is 
more comfortable for you.

3.  The doctor or nurse will gently put an instrument called 
a speculum into your vagina. This holds the walls of the 
vagina open, so they can see your cervix.

4.  A small, soft brush will be used to gently collect a 
sample of cells from the cervix.

Some people find the procedure uncomfortable or 
embarrassing, but for most it’s not painful. If you find the 
test painful, tell the doctor or nurse as they may be able to 
reduce your discomfort.

What are the benefits of cervical screening?
Regular HPV cervical screening:
•  saves lives
•  can find HPV before it causes abnormal cells in the 

cervix
•  can find abnormal cell changes before symptoms 

develop
•  can find abnormal cell changes when they are easier  

to treat

Finding HPV and abnormal cells early is the best way to 
prevent cervical cancer developing.
This is why having regular screening tests is important.

What are the limitations of cervical 
screening?
The main limitations of cervical screening are:
•  cervical screening will not prevent all cases of cervical 

cancer
•  some people will still develop cervical cancer despite 

regular screening
•  some abnormal cell changes may be missed
•  screening will not find every abnormal cell change
•  sometimes test results are not accurate

What happens to my sample?
Your sample will go to a quality-assured laboratory (lab).  
In the lab your sample will be tested to see if you have a 
HPV infection. If you have an active HPV infection, two 
experts will examine your sample for cell changes. If they 
find any changes, you will need a follow-up test called 
a colposcopy. A colposcopy is a more detailed look at 
your cervix. 

Why are some abnormal cell changes 
missed?
Your sample will be checked for HPV first. If HPV is found, 
it will also be checked for abnormal cells.
But not everyone who develops cervical cancer will have 
HPV found at screening. 
A negative HPV test – one where no HPV was found 
–  also does not mean you won’t get the infection in the 
future.
Abnormal cell changes will sometimes be missed 
because:
•  sometimes abnormal cells can look similar to normal 

cells 
•  there may be very few abnormal cells in the sample
•  the person reading your sample may miss the abnormal 

cells (this happens occasionally, no matter how 
experienced they are)

No test in any screening programme will find every person 
who has abnormal cervical cells.
Cervical cancer takes many years to develop. In most 
cases, it takes 10 to 15 years for cells to go from normal 
to abnormal to cancer.
This is why you should always go for your cervical 
screening test when it is due.

Information sheet on 
cervical screening
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استامرة                                  
فحص عنق الرحم

 رمبا يتم إعادة االستامرات غري املستوفاة
 يُرَجى التحقُّق من العميلة من صحة جميع البيانات املدرجة يف االستامرة.

مبجرد التحقُّق، يُرَجى إزالة ملصق رقم القارورة من قارورة العينة ولصقه عىل االستامرة.

الطبیب/املمرضة بیانات العمیلة

سنة شهر

حروف

اسم الطبيب/املمرضة:رقم الخدمة العامة الشخيص

املنشأة الطبية/ العيادة:

العنوان:

 الرقم التعریفي للطبیب املسؤول عن العیادة، أو
الرقم التعریفي للعیادة

تاريخ االختبار

عندما يكون عنق الرحم ظاهرًا، يجب عىل القائم بأخذ املسحات رؤية عنق الرحم كله وأخذ عينة منه بطريقة صحيحة، 
وذلك بعمل 5 لفات كاملة بجهاز أخذ العينات.

البيانات الرسيرية ذات الصلة )علِّمي من فضلِك عىل املربعات املناسبة(

نزيف بعد الجامع  

 قبل/بعد زراعة العضو
 ھرموين تعویيض

للعیادة

 حاصلة عىل التطعیم ضد فیروس
الورم الحلیمي البرشي

 حبة منع الحمل
الفمویة/ھرمونات/عالج

 عقار ثنايئ إیثیل
ستیلبوستیرول

استئصال رحم جزيئ/كيل

بعد انقطاع الدورة
الشھریة

4DC  نزیف بعد انقطاع
الدورة الشھریة

غسيل كلوي

مسحة بعد عمل 
منظار املهبل

لولب رحمي

اسم املخترب

اسم العيادة

تاريخ االختبار

التاريخ

نتيجة فحص الخاليا

اإلجراء الطبي

نتيجة اختبار فريوس الورم 
الحليمي البرشي

النتيجة

تاريخ الفحص

التاريخ العالجي

آخر دورة
 شهرية

 الرقم التعریفي 
 للطبیب/املمرضة: 

 ،MCRN)رقم التسجیل يف املجلس الطبي األیرلندي
أو رقم التسجیل يف مجلس التمریض والقبالة األیرلندي

رقم الهاتف

رقم املستشفى )إن ُوِجد(

اللقب استخدمي حروفًا منفصلة عند ملء بياناتِك

االسم األول

ا االسم األوسط

اللقب عند الوالدة

موضع أخذ العينة: عنق الرحم

 الرمز الربیدي
الوطني:

 رقم ھاتف
االتصال:

يُرَجى التحقُّق من صحة جميع بياناتِك املدرجة أعاله

تاريخ استالم العينة يف املخترب

الباركود

التقرير النهايئ

التدابري العالجية املوَص بها

املسار

تاريخ التقرير

التوقيع

النعمخاليا منطقة التحوُّل     

توقيع العميلة:    

ال يقبل CervicalCheck موافقة الطرف الثالث.

تاريخ امليالد

الرقم التعريفي الصحي 
IHI الفردي

CSP ID

يوم

رقم

سنة شهر يوم

سنة شهر يوم

سنة شهر يوم

سنة شهر يوم سنة شهر يوم

الستخدام املخترب فقط

ة يل أوافق عىل املشاركة يف  أقر بأنني أفھم املعلومات املقدمَّ
CervicalCheck برنامج


