
املوافقة

إعطاء موافقتِك
 يجب عليِك إعطاء موافقتِك إذا أردِت املشاركة يف الربنامج الوطني للفحص املسحي

لعنق الرحم CervicalCheck. موافقتك رضورية لألغراض التالية

 إلثبات أنه قد تم تعريفِك بالفحص املسحي لعنق الرحم، وأنِك تدركني مزاياه 
وعيوبه؛

 CervicalCheck للسامح للربنامج الوطني للفحص املسحي لعنق الرحم 
 بأخذ، وتخزين، وتبادل بياناتِك الشخصية، وبيانات تاريخ الفحوص املسحية

 لعنق الرحم التي أجِريَْت لِك مع القامئني عىل تنفيذ برنامج الفحص املسحي

 ترتبط بيانات تاريخ الفحوص املسحية لعنق الرحم التي أجِريَْت لِك مبشاركتِك يف
 الربنامج الوطني للفحص املسحي لعنق الرحم CervicalCheck.قد تشمل هذه

 البيانات نتائج اختبارات مسحة عنق الرحم، واختبارات الكشف عن اإلصابة
 بفريوس الورم الحليمي البرشي، وعدد مرات ونتائج الرتدد عىل عيادات التنظري

 املهبيل، والعالجات، ونتائج فحص عينات مأخوذة من األنسجة

كيف ميكنِك إعطاء موافقتِك؟
 يف املوعد املحدد لِك إلجراء الفحص املسحي لعنق الرحم، سوف يُطلَب منِك

 توقيع استامرة املوافقة عىل إجراء فحص مسحي لعنق الرحم. إذا كان ال ميكنِك
 توقيع االستامرة، سوف يُطلَب منك إعطاء موافقتِك إما شفويًّا أو بوضع عالمة عىل

االستامرة أمام الطبيب أو املمرضة
 أنِت الشخص الوحيد الذي ميكنه إعطاء املوافقة عىل املشاركة يف الربنامج. لن نقبل

  موافقة أي شخص آخر نيابة عنِك

كيف يَستخدم الربنامج الوطني للفحص املسحي

لعنق الرحم CervicalCheck بيانايت
سوف نستخدم بياناتِك لألغراض التالية

  دعوتِك إلجراء اختبار فحص مسحي مجاين عندما يحني موعد اختبار  
الفحص القادم؛

إرسال خطاب لِك عندما تكون نتائج الفحص الخاص بِك جاهزة؛ و 

 تقديم املشورة لك بشأن الخطوات التالية الواجب القيام بها 

 سوف نتقاسم بيانات تاريخ فحوصِك املسحية مع املختربات، وعيادات
التنظري املهبيل، وإذا كان ذلك منطبًقا مع السجل الوطني لألورام الرسطانية

 National Cancer Registryحتى يكون لديهم بيانات دقيقة عن تاريخ فحوصِك
 املسحية

 رمبا نستخدم رشيحة اختبار الفحص املسحي الذي يُجَرى لِك يف التدريس، ويف قياس
  كفاءة الربنامج الوطني للفحص املسحي لعنق الرحم

 ورمبا نستخدم أيًضا بياناتِك لدعوتِك للمشاركة يف بعض األبحاث. وسيكون لِك خيار
 املشاركة أو الرفض. لن ندرج أبًدا اسمِك يف أي تقارير، أو مواد تدريسية، أو مجالت

  علمية
 يُرَجى التأكد من صحة بياناتِك قبل توقيع استامرة املوافقة

الفحص املسحي لعنق الرحم

ما هو الفحص املسحي لعنق الرحم؟
 يقتيض إجراء الفحص املسحي لعنق الرحم دعوة النساء إىل الخضوع

 الختبار الفحص املسحي لعنق الرحم. يكشف هذا االختبار عن التغريات
 التي تصيب خاليا عنق الرحم، ويهدف إىل الكشف عن هذه التغريات
 قبل تطورها إىل رسطان عنق الرحم )تغريات ما قبل الرسطان(. إال أنه

 ليس اختباًرا للكشف عن اإلصابة برسطان عنق الرحم. فخاليا عنق
 الرحم تتعرض لتغريات بطيئة تستغرق عدة سنوات قبل تحوُّلها إىل خاليا

.رسطانية

 يُجَرى اختبار الفحص املسحي لعنق الرحم للنساء اللوايت ال يعانني من
أي أعراض

ما هي مزايا الفحص املسحي لعنق الرحم؟
 إن الفحص املسحي لعنق الرحم من شأنه أن يؤدي إىل تخفيض عدد حاالت اإلصابة

 برسطان عنق الرحم مبرور الوقت. فاختبار الفحص املسحي لعنق الرحم ميكن أن
 يكشف عن التغريات املبكرة التي تصيب خاليا عنق الرحم لديِك قبل مالحظتِك أي
 أعراض. ومن ثم، يساعد عالج هذه التغريات املبكرة التي تصيب الخاليا عىل الوقاية

 من اإلصابة برسطان عنق الرحم. فكلام تم اكتشاف التغريات غري الطبيعية التي
تصيب الخاليا مبكرًا، كان عالجها أيرس

ما هي عيوب الفحص املسحي لعنق الرحم؟
 إن الفحص املسحي لعنق الرحم لن مينع حدوث جميع حاالت اإلصابة برسطان عنق
 الرحم. فاختبارات الفحص املسحي لعنق الرحم، شأنها شأن سائر الفحوص املسحية،

ليست دقيقة بنسبة
 فرمبا تكون النتيجة سلبية عىل الرغم من وجود تغريات يف خاليا عنق الرحم

ى هذه النتيجة “نتيجة سلبية كاذبة”(. لذا، من املهم إجراء اختبارات منتظمة  )تُسمَّ
واستشارة طبيبِك إذا شعرِت بأي أعراض

 ورمبا تكون النتيجة إيجابية عىل الرغم من عدم وجود تغريات يف خاليا عنق الرحم
ى هذه النتيجة “نتيجة إيجابية كاذبة”(. إذا كانت نتيجة االختبار الذي تم  )تُسمَّ

ى “التنظري املهبيل”. وجدير  إجراؤه لِك إيجابية، فسوف يُجَرى لك فحص مفصل يُسمَّ
 بالذكر أنه قد يتم عالج بعض النساء اللوايت تظهر يف خاليا عنق الرحم لديهن تغريات

غري طبيعية رمبا كانت ستزول من تلقاء نفسها

ملاذا ينبغي أن تجري اختبارات الفحص املسحي لعنق الرحم؟
 يساعد إجراء الفحص املسحي لعنق الرحم بصفة منتظمة عىل تقليل خطر إصابتِك

 برسطان عنق الرحم
 ميكن أن يساعد برنامج فحص مسحي مثل الربنامج الوطني للفحص املسحي لعنق

 الرحم CervicalCheck عىل تخفيض عدد حاالت اإلصابة برسطان عنق الرحم
مبرور الوقت  بنسبة قدرها %80

كيف يُجَرى اختبار الفحص املسحي لعنق الرحم؟
 يأخذ الطبيب أو املمرضة عينة من خاليا عنق الرحم لديِك. رمبا يكون
 األمر غري مريح نوًعا ما، لكنه ليس مؤملًا. لن يستغرق ذلك سوى بضع

.دقائق
 ويتم إرسال هذه العينة إىل املخترب لفحصها تحت امليكروسكوب

 للكشف عن أي تغريات يف الخاليا. وحسب النتيجة، رمبا يجري املخترب
HPVأيًضا فحًصا للعينة الكتشاف اإلصابة بفريوس الورم الحليمي البرشي

 . تُعترَب العدوى بفريوس الورم الحليمي البرشي شائعة، وتنتقل عادة
 عن طريق مالمسة الجلد أثناء االتصال الجنيس. هناك أنواع كثرية لهذا

.الفريوس قد يسبب بعضها اإلصابة بتغريات يف خاليا عنق الرحم
 تكون نتائج معظم اختبارات مسحة عنق الرحم طبيعية. حتى لو مل تكن

النتيجة طبيعية، فمن املستبَعد أن يعني هذا أنِك مصابة بالرسطان
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ة للمرأة ورقة معلومات معدَّ

رقم الهاتف املجاين : 55 45 45 1800

 info@cervicalcheck.ie: بريد إلكرتوين:

www.cervicalcheck.ie: املوقع عرب اإلنرتنت
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