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نشرة معلومات حول
فحص عنق الرحم
ماهو فحص عنق الرحم؟
اختبار فحص عنق الرحم (اختبار العينة) هو طريقة الكتشاف الخاليا الغير
طبيعية في عنق الرحم ( رقبة الرحم) .أحيا ًنا تسمى الخاليا الغير طبيبعية
بخاليا ما قبل السرطان.

ما هي قيود فحص عنق الرحم؟

القيود الرئيسية للفحص هي:
• لن يمنع فحص عنق الرحم من حدوث جميع حاالت سرطان عنق
الرحم
إذا لم يتم اكتشاف هذه الخاليا الغير طبيعية  ،فإنها يمكن أن تتطور إلى سرطان
• ستصاب بعض النساء بسرطان عنق الرحم بالرغم من إجراء
عنق الرحم  ،لذلك إزالتها يمنع حدوث السرطان .يقدر أن فحص عنق الرحم
الفحص بإنتظام
بانتظام يمكن أن يمنع  ٪75من حاالت سرطان عنق الرحم.
• بعض التغييرات الغير طبيعية للخاليا يمكن أال يتم اكتشافها (أثناء
الفحص)
اختبار الفحص ليس اختبارً ا تشخيصيًا .مثل جميع اختبارات الفحص  ،يتم
إجرائه على األشخاص الذين يبدون بصحة جيدة وبدون أي أعراض .يجرى
إذا تم فحص  1000امرأة  ،سيكون لدى  20امرأة منهن خاليا غير طبيعية
الفحص لمعرفة ما إذا كانت هناك أي خاليا غير طبيعية في عنق الرحم  ،حتى في عنق الرحم 15 .امرأة منهن سيتم اكتشاف هذه الخاليا لديهن عن طريق
يتم ازالتها لمنع تطور سرطان عنق الرحم.
الفحص .حوالي خمس نساء منهن لن يتم اكتشاف هذه الخاليا لديهن أثناء
الفحص وقد يصبن بسرطان عنق الرحم.

ما الذي ينطوي عليه فحص عنق الرحم؟

يأخذ الطبيب (  )GPأو الممرضة عينة من خاليا عنق الرحم .قد يكون هذا
غير مريح قليالً ولكن غير مؤلمًا .ال يستغرق األمر سوى بضع دقائق .يتم
إرسال العينة إلى مختبر مضمون الجودة  ،حيث تفحص تحت المجهر .إذا
لزم األمر  ،يتم اختبار العينة أيضًا لفيروس الورم الحليمي البشري.

لماذا ال تكتشف بعض الخاليا الغير طبيعية؟

أحيا ًنا اليتم اكتشاف بعض الخاليا الغير طبيعية بسبب:
• في بعض األحيان ال تختلف هذه الخاليا الغير طبيعية كثيرا عن
الخاليا الطبيعية
• قد يكون هناك عدد قليل ج ًدا من الخاليا الغير طبيعية في العينة
تنتج الخاليا الغير طبيعية في عنق الرحم بسبب أنواع معينة من فيروس
• قد الينتبه الشخص الذي يفحص عينتك إلى وجود الخاليا الغير
الورم الحليمي البشري .فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع
طبيعية (قد يحدث هذا أحيا ًنا بالرغم من توفر خبرة الشخص
الحليمي
جدا  ،ومعظم الناس يصابون به في وقت ما في حياتهم .فيروس الورم
الفاحص للعينة)
البشري هو السبب الرئيسي لحدوث سرطان عنق الرحم.

ما هي فوائد فحص عنق الرحم؟
فحص عنق الرحم بإنتظام:
• ينقذ الحياة
• يكشف عن تغيرات غير طبيعية فى خاليا عنق الرحم عندما يكون
عالجها اسهل (فى البداية)
• يساعد على اكتشاف التغييرات الغير طبيعية قبل ظهور األعراض
اكتشاف الخاليا الغير طبيعية مبكرً ا هو أفضل طريقة لمنع حدوث سرطان
عنق الرحم .هذا هو سبب أهمية إجراء إختبار الفحص بإنتظام.
منذ بدء فحص عنق الرحم فى عام :2008
• تم اجراء مايزيد عن  3ماليين اختبار
• انخفض عدد النساء الالتي اصبن بسرطان عنق الرحم
• تم اكتشاف اكثر من  100.000حالة من خاليا غير طبيعية فى عنق
الرحم  ،والتى كان من الممكن للعديد منها أن تتطور إلى سرطان إذا لم
يتم اكتشافها عن طريق الفحص ومعالجتها عند االقتضاء

يستغرق سرطان عنق الرحم سنوات عديدة للنمو  ،لذا فإن الخاليا الغير طبيعية
التى لم يتم الكشف عنها فى اختبار واحد يمكن اكتشافها في االختبار التالي .هذا
هو سبب أهمية إجراء اختبار فحص عنق الرحم عندما يحين موعد إجراءه.

ماذا تعنى نتائج فحصي؟
ستكون نتائج االختبار إما طبيعية أو غير طبيعية  .معظم نتائج االختبار هي
طبيعية .إذا كانت نتيجتك غير طبيعية  ،فهذا ال يعني أنكي مصابة بسرطان
عنق الرحم .قد نوصي بأن تعملي تنظير مهبلي – فحص مفصل لعنق
الرحم – في عيادة خارجية.

اإليجابيات والسلبيات الخاطئة
في بعض األحيان تكون نتائج االختبار غير دقيقة .نحن نسميها بـ "اإليجابيات
الخاطئة" و "السلبيات الخاطئة" .اإليجابيات الخاطئة والسلبيات الخاطئة اليمكن
تجنبها  ،وهي تحدث فى كل برنامج فحص.

النتائج اإليجابية الخاطئة
قد يتم اإلبالغ عن نتيجة إيجابية (وجود خاليا غير طبيعية) على الرغم من عدم
وجود تغييرات في خاليا عنق الرحم .هذه النتيجة " اإليجابية الخاطئة" تعنى انه
يجب عليكي إجراء المزيد من الفحوصات التى تؤكد في نهاية المطاف أنه ال يوجد
خطر اإلصابة بالسرطان في ذلك الوقت.

للحصول على التفاصيل الكاملة  ،اذهب الى الموقع التالي:
hse.ie/cervicalcheck
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نشرة معلومات حول
فحص عنق الرحم
النتائج السلبية الخاطئة
قد يتم اإلبالغ عن نتيجة سلبية (خاليا طبيعية) على الرغم من وجود خاليا
غير طبيعية في عنق الرحم.النتيجة "السلبية الخاطئة" قد تعنى انكي لن
تجرين المزيد من الفحوصات في حين يكون هناك خطر اإلصابة بالسرطان
في ذلك الوقت.
لذلك  ،حتى إذا كانت نتيجة الفحص طبيعية  ،فقد تظلين عرضة لخطر
اإلصابة بسرطان عنق الرحم في المستقبل.
ولهذا السبب  ،من المهم أن تحضري فحوصات عنق الرحم في كل مرة
يأتيكي الموعد وانتبهي دائما ً إلى وجود اي أعراض محتملة .يمكنكي التعرف
على هذه األعراض عن طريق الكتيب الذى ارسلناه إليكي وكذلك من خالل
الموقع اإللكتروني التالي:
hse.ie/cervicalcheck

إعطاء موافقتك
في كل مرة يجرى فيها اختبار فحص عنق الرحم  ،سنطلب منك إعطاء
موافقتك من خالل التوقيع على "نموذج فحص سرطان عنق الرحم" .إذا
لم تتمكني من توقيع النموذج  ،سيُطلب منك إعطاء موافقتك إما شفهيًا أو
عن طريق وضع عالمة على النموذج أمام الطبيب أو الممرضة.
سبب هذا هو للتأكد من أنه:
• تم إخباركي حول فحص عنق الرحم وفوائده و قيوده
• انكي تفهمين هذه المعلومات
• التأكد من صحة اسمك وعنوانك والتفاصيل األخرى – حتى
نتأكد من أن لدينا عنوانك الحالي للتواصل معك
• السماح لنا بتلقي وحفظ وتبادل المعلومات الشخصية الخاصة
بك و تفاصيل الفحص مع أولئك الذين يشرفون على البرنامج
تذكري :أنتي فقط يمكن أن تعطي موافقتك على أن تكوني جزءا من
البرنامج .يجب عليك إعطاء الموافقة قبل إجراء اختبار الفحص.
يمكنك سحب موافقتك في أي وقت عن طريق االتصال بنا على الرقم
المجاني  1800 45 45 55أو عبر البريد اإللكتروني التالي:
info@cervicalcheck.ie
هذا يعني أننا لن نتصل بك بشأن برنامج فحص عنق الرحم في المستقبل.

استخدام المعلومات الشخصية الخاصة بك
برنامج فحص عنق الرحم يقوم بأخذ وحفظ معلوماتك الشخصية (اإلسم ،
العنوان  ،رقم الهاتف  ،تاريخ الميالد ورقم البي بي أس  (PPSNوسجل
تفاصيل فحص عنق الرحم .يرتبط سجل فحص عنق الرحم بمشاركتك فى
اختبار فحص عنق الرحم  .ويمكن ان تشمل نتائج اختبار عينة من عنق الرحم
وفيروس الورم الحليمي البشري إجراء التنظير المهبلي والعالج ونتائج فحص
نسيج من الجسم (عينة مستأصلة).
للحصول على التفاصيل الكاملة  ،اذهب الى الموقع التالي:
hse.ie/cervicalcheck

سنستخدم معلوماتك لالتصال بك عند موعد االختبار التالي أو عند توفر نتائجك.
كما نقوم بتبادل معلوماتك مع الخدمات الصحية األخرى التي تقدم البرنامج .هذه
تشمل الطبيب أو الممرضة التي تأخذ اختبار الفحص والمختبر وعيادات التنظير
المهبلي والسجل الوطني للسرطان في أيرلندا .هذا للتأكد من أن لدينا سجل دقيق
لتاريخ ونتائج الفحص الخاص بك.
قد نستخدم عينة اختبارك في التدريس والمراجعات والتدقيق والتحقق من جودة
وفعالية برنامج فحص عنق الرحم .يجوز لنا أيضًا استخدام معلوماتك لدعوتك
للمشاركة في مجال البحوث.
اإلختيار تابع لك إذا رغبتي فى المشاركة أم ال .لن نبوح عن اسمك أب ًدا في أي
تقارير  ،عند التدريس أو في المراجعات .سنحافظ على سرية معلوماتك الشخصية
وف ًقا للوائح والقوانين الحالية لحماية البيانات الشخصية.
سيكون لديك أحقية الوصول بشكل مطلق ومفتوح إلى معلوماتك الشخصية
المحفوظة لدى برنامج فحص عنق الرحم عند الطلب.
من المهم إخبار برناج فحص عنق الرحم إذا تغير عنوانك.
لمعرفة كيفية الوصول إلى السجالت الخاصة بك  ،راجعي:
hse.ie/cervicalcheck

كيف يمكننى معرفة نتائج اإلختبار الخاصة بي؟
سيتم إرسال نتائج الفحص إلى طبيبك أو العيادة .كما سنكتب إليك لنخبرك
عندما تكون نتائجك متاحة .ستنصحك الرسالة التي نرسلها إليك بما يجب
عليك فعله بعد ذلك.

التواصل معك
سوف نتواصل معك بطريقة مفتوحة وصريحة  ،بدون تأخير وبكل
شفافية فى حال:
• حدوث خطأ ما أثناء العناية بك
• تعرضك ألذى كنتيجة للرعاية بك
• اعتقادنا أنه ربما حدث ضرر ما
هذا يعني أننا سنبقيك على علم تام بالوقائع والتفاصيل المتعلقة بمشاركتك في
برنامج فحص عنق الرحم.
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