 .2رٍابط تک ّوسری :رابطِ جٌسی فقط با یک فرد کهِ اٍ
ًیس ضریک جٌسی دیگری ًدارد خطر ابتال را کهاّهص ههی

هش
مرکزآموزشی ژپو ی و ردمانی اقئم(ع(

دّد.
 .3غربالگری طبق برًاهِ ٍ بصَرت هٌظهن بهرای سهرطهاى
دّاًِ رحن بایستی در دٍراى بارداری ًیس اداهِ یابد

تا آسصٍی سالهتی ٍتْثَدی ضوا عضیضاى

 .4ایي ٍیرٍس از آرایطگاّهْها ٍ سهالهي ّهای زیهبهایهی
اپیالسیَى ٍ لیسر هٌتقل هی ضَد .پس دقت در اًهتهبها
هراکس از ًظر بْداضتی داضتِ باضید.

تلفي تواس :

..........................................

.5هراجعِ هرتب بِ هتبصص زًاى ٍ اًجام تست غربالگری

کلیٌیک پشستاسی آهَصش سالهت ٍاقع دس دسهاًگاُ هشکضی

دٍرُ ای پاپ اسویر.

تیواسستاى قائن (عج) اتاق  41تا کادسی هجشب سٍصّای صٍج

.6استفادُ از کاًدٍم التکس :استفادُ از کاًدٍم ّای التکس

اص ساعت  03:8تا  443:8تصَست سایگاى آهادُ پاسخگَیی تِ

ضاًس ابتال بِ HPVرا کاّص هی دّد اها ٍیرٍس از طریق

سَاالت ضوا هی تاضذ.

واحدآموزش هب بیمار و خانواده

ٍیشٍس پاپیلَهای اًساًی () HPV
اچ-پی ٍ-ی ) چیست؟

ًَاحی آلَدُ کِ با کاًدٍم پَضاًدُ ًوی ضًَد قابل اًهتهقها
است.
هٌثع3

https://medlineplus.gov/ency/patientinstru
ctions/000275.htm
-2بارداری ٍ زایواى ٍیلیاهس ٍ،یراست بیست ٍ چْارم ترجوِ

تست پاج اسویش تصَست سایگاى دس تواهی هرشاکرض

هْرًاز ٍلداى اًتطارات ارجوٌد1393

تا سٍیكشد آهَصش خَد هشاقثتی تِ هذدجَ ٍ خاًَادُ

تْذاضتی سطح ضْش تَسط هاهای هجشب اًجام هی
ضَد.

تاریخ ٍیرایص :دی 99
تاریخ بازًگری :دی1441
کد بازًگری441 :
1
4

5

هذدجَی گشاهی ایي تشگِ آهَصضی،حاٍی ًكاتی جْت

عالئن اتتال تِ ٍیشٍس  HPVچیست؟

پاج اسویش چیست؟

افضایص آگاّی ضوا دس ساتطِ تا ٍیشٍس پاپیلَهای

 تشآهذگی کَچک یا گشٍّی اص تشآهذگی ّا دس ًراحریرِ

تست پاپ اسویرًَ ،عی غربالگری برای سرطاى دّاًِی رحن

اًساًی ( ) HPVاچ-پیٍ-ی ) هی تاضذ .اهیذٍاسین تا

تٌاسلی 3ایي زگیلْا هی تَاًٌد کَچک یا بسرگ،برجسهتهِ

است.ایي رٍش هی تَاًد عالئن زٍد ٌّگام بیواری هطبص ٍ

سعایت ًكات رکش ضذُ ّ،ش چِ سشیعتش سالهت خَد سا

یا تبت ٍ یا بِ ضکل گل کلن باضد.

سریعتر درهاى ضرٍ ضَد.

تاصیاتیذ.

 زگیل چٌد ّفتِ یا چٌد هاُ پس از تواس جٌسی بها فهرد

برای اًجام ایي آزهایصً ،وًَِ ای از دّاًِ رحهن بهِ آراههی

آلَدُ( حتی اگر فرد ّیچ ًطاًِ ای ًداضتِ باضهد) ایهجهاد

برداضتِ ٍ بِ آزهایطگاُ جْت بررسهی ارسها

ههی گهردد

هی ضَد

ّ.یچگًَِ دردی در بلٌدهدت هتَجِ فرد ًبَاّد بَد.

در صَرت عدم درهاى  ،زگیل ّا هوکي است برطرف ضهَد ٍ

اص آًجایی کِ تذخیوی دّاًِ سحن تا هشحلِ پیطشفتِ عالهرتری

یا بدٍى تغییر باقی بواًد ،یا بسرگ ٍ زیاد ضَد.

ًذاسد،هْن است خاًوْا تطَس هشتة تا اًجام تست پاج اسوریرش
غشتالگشی ضًَذ.

ساّْای اًتقال ٍیشٍس  HPVچیست؟
تواس جٌسی (ٍاشى-هقعدی-دّاًی)
ًكات هْن دس ٍیشٍس  HPVچیست؟

ٍیشٍس پاپیلَهای اًساًی ( )HPVاچ-پیٍ-ی3
ٍیرٍس ٍHPVیرٍسی است کِ عاهل ایجاد زگیل است.
زگیل ًام آضٌا برای

ّوِ است ٍ اگش هستقیوا تش سٍی اًرذام

جٌسی اثش تگزاسد تِ ضذت سالهت اًساى سا تْذیذ هی کٌذ.

ٍیرٍس  HPVرا ًَعی بیواری جٌسی هی ًاهٌد.
زگیل ّای تٌاسلی ًَاحی هرطَ

چگًَِ هی تَاى اتتال تِ HPVسا تطخیص داد؟

تست ّای غربالگری  HPVبا ضٌاسهایهی ضهایهعهات پهیهص

سرطاًی ٍ ٍیرٍس HPVاز ٍقهَ

سشطاى دّاًرِ سحرن

جلَگیری هی کٌٌد .اغلب افراد هبتال اطال ًدارًد .بهرخهی بها

دستگاُ تهٌهاسهلهی را

ظَْر زگیل ّای تٌاسلی ،برخی با هطاّدُ ًتایج غیرطهبهیهعهی

گرفتارهی کٌد .باید داًست تواهی افراد آلَدُ بِ ٍیرٍس

پاپ اسویر ٍ برخی دیگر پس از ابتال بِ سرطاى ّای هرتهبهط

است .دختراى ٍ خاًوْا در هعرض ابتال بِ ٍیرٍس HPV

در حا حاضر در بسیاری از کطَرّا  ،غشتالگشی سرشطراى

 HPVدارای ضایعات زگیلی ًیست ٍ آلَدگی آًْا هبفی
ّستٌد.

با HPVهتَجِ ابتال خَد هی ضًَد.

دّاًِ سحن ،تا سٍش هشسَم پاج اسویش اًجام هی ضَد.

 .1از آى جا کِ ایي ٍیهرٍس اغهلهب افهراد را در دٍراى
ًَجَاًی ٍ اٍایل دِّ  24زًدگی هبتال هی کهٌهد ،یهکهی از
راّْای پیطگیری از آى اًجام ٍاکسیٌاسیَى قبل از هَاجِْ
با ٍیرٍس است .تَجِ بِ ایي ًكتِ هْن است کِ ٍاکسري
عفًَت ٍ یا هطكالت تْذاضتی ًاضی اص ٍیشٍس سا دسهاى
ًوی کٌذ.
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