
 دستورالعمل ها

� �ست ق�ل از گرف��  در موارد ز�ر این �ست را انجام ند ه�د

این دستورالعمل ها را �امل �خو ان�د هن�ا� که در زمان عادت ماهانه خود هس��د. ص�� کن�د تا �ازە عادت ماهانه شما تمام شود

 ا�ر �اردار هس��د. �ا مراقبتگر بهداش�� خود در مورد �ست �اپ صح�ت کن�د

 ا�ر �ه و�روس اچ آی وی مبتال هس��د �ا پیوند عضو جامد داشته ا�د. سا� �ک �ار برای
گذراندن �ست �اپ �ه مراقبتگر بهداش�� خود مراجعه کن�د

 دست های خود را �ش���د. ل�اس ها 
� را در��اور�د خود از �مر �ه �ای��

 نمونه خود را جمع آوری کن�د:
 در�وش قرمز را نگه دار�د تا سواب
 را از استوانه خارج کن�د. استوانه را

� قرار دهدی.  بر روی �ک سطح تم��
انتهای نرم سواب را لمس نکن�د

سواب را در خط قرمز نگه دار�د

 سواب را در داخل استوانه �الس���
قرار دادە و در آن را مح�م ب�ند�د

ی خود را �ه صورت �امً� واضح  تار�ــــخ نمونه گ��
 بر روی برچسب استوانه و فرم درخواست

 آزما�ش�اە بن��س�د. استوانه را در داخل ک�سه
�الس��� قرار ده�د. در ک�سه را ب�ند�د

 برر� کن�د تا اطمینان �اب�د که مراقبتگر بهداش�� شما تار�ــــخ
 جمع آوری نمونه را بر روی استوانه شما زدە �شد. استوانه را

در ک�سه �الس��� قرار ده�د. در ک�سه را ب�ند�د
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 ک�سه در�سته که حاوی نمونه گرفته شدە از شما � �اشد را
 �ه ارائه کنندە خدمات بهداش��ان �ازگردان�د

 ک�سه در�سته و فرم درخواست آزما�ش�اە خود
را در �ا�ت برگشت قرار ده�د

 �ا�ت را همان روز �ه �ک ادارە �ست �انادا
.تح��ل دادە �ا در صندوق �ست ب�انداز�د

 ارائه دهندە مراق�ت های بهداش�� شما فرم درخواست
 آزما�ش�اە شما را ت�م�ل � کند و نمونه شما را از طرف شما

�ه آزما�ش�اە ارسال � کند

 

 سواب را �ه آرا� وارد واژن کن�د تا
 جا�� که انگشتانتان �ه اندام تناس�

 خارجیتان (ف�ج) برخورد کند. سواب
 را �ه مدت 20 ثان�ه �چرخان�د و

 س�س آن را خارج کن�د

در صورت انجام �ست در �لی��ک در صورت انجام �ست در خانه

�ا

 �ا�س��د       �ا ب�ش�ن�د       �ه گونه ای
 که زانوهایتان از هم فاصله داشته

�  �اشد. �ا استفادە از دست د�گر، چ��
های پوست را نگه دار�د
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�د ا�ر سوا� داش��د، �ا �خش غ��ال�ری �طان دهانه رحم ب��ت�ش �لمب�ا تماس �گ��
1-877-702-6566

www.screeningbc.ca/cervix-pilot

  �ه جز در موارد اجازە دادە شدە توسط سازمان �طان �� �                    ، هرگونه چاپ مجدد، تصحیح �ا توز�ــــع تمام �ا �خ�� از این دستورالعمل ها، ا��دا ممن�ع است
Version: May 2022

ی را �ه درس�� انجام دهم؟ آ�ا این �ار درد دارد؟  آ�ا خواهم توا�ست نمونه گ��
وی از این دستورالعمل ها، شما قادر خواه�د بود که آن را �ه ش�ل  غ��ال�ری دهانه رحم در خانه �س�ار آسان است و ن�ا�د درد داشته �اشد. �ا پ��

صحیح انجام ده�د. �فا �ک نمونه کوچک مورد ن�از است

� نمونه خودم مش�ل داشتم چه �اری �ا�د انجام دهم؟ ا�ر در گرف��
ی از خود را توضیح دهد و � �سته ی خود �ه مراقبتگر بهداش�� خود مراجعه کن�د تا �ه شما نحوە نمونه گ��  شما � توان�د �ا �ه همراە داش��

ی از شما �کند  �امراقبتگر بهداش�� � تواند �ا آن �سته اقدام �ه نمونه گ��

� داشته �اشم؟ � جواب �ست من چقدر طول � کشد و چگونه � توانم �ه نتایج �ست خود دس��  گرف��
� ا�ر از ط��ق و�سا�ت � چهار تا شش هفته �س از ارسال نمونه تان، جواب را در�افت خواه�د کرد. همچن��      شما و مراقبتگر بهداش�� شما ب��

ون�� من                         و نتایج من                       را خواهد داشت ب                               �ا نام سابق سالمت ال���

) ر�سک �اال �اشد، چ�ار �ا�د انجام دهم؟  ا�ر نمونه من حاوی ن�ع          (و�روس �اپ�لوم ا�سا��
� االن �ه �طان مبتال هس��د �ا در آیندە �ه     این حق�قت که شما دارای گونه ای از         �ا ر�سک �اال هس��د، �ه این مع�� ن�ست که شما هم��
� نتایج شما این م��ت را دارد که �ه شما �مک � کند که �ا همرا� مراقبتگر بهداش�� خود، اقدامات �عدی را  آن مبتال خواه�د شد. و� دا�س��

� �ست �اپ �ا کولپوسک�� داشته �اش�د   .مشخص کن�د. �سته �ه نتا�جتان، ممکن است که ن�از �ه گرف��

ی را انجام دادە ام، چه اتفا�� � افتد؟  ا�ر نتوانم �سته خود را دق�قا در روزی برگردانم که نمونه گ��
� آن �ه ی و ت�م�ل �سته خود را در روزی انجام ده�د که ام�ان دادن آن �ه ادارە �ست �انادا �ا انداخ��  پ�شنهاد � شود که منتظر �مان�د تا نمونه گ��
� ش��د که نمونه خود را حدا��� در ی داشته �اش�د. �ا این حال ا�ر این �ار مقدور ن�اشد، لطفا مطم��  صندوق �س�� را، دق�قا در همان روز نمونه گ��

ی تح��ل ده�د  مدت 7 روز �س از نمونه گ��

 من �سته ی خودم را کردە �ا آس�ب زدە ام؛ آ�ا � توانم �سته ی جد�دی درخواست کنم؟
 ا�ر �سته خود را �م کرد�د �ا �ه آن آس�ب زد�د، لطفا �ا �خش غ��ال�ری �طان دهانه رحم ب��ت�ش �لمب�ا �ه شمارە تلفن: 6656-207-778-1

�د تا درخواست �� د�گر را �ده�د  تماس �گ��

 آ�ا �ا�د نمونه خود را در دمای خا� نگه دارم؟
ی تح��ل ادارە  نه، �ا�� است که نمونه خود را در دمای اتاق نگه دار�د. لطفا �ه �اد داشته �اشد که نمونه خود را در عرض 7 روز �س از نمونه گ��

�ست �انادا �ده�د �ا در صندوق �س�� ب�انداز�د

� �ست � کند؟ آ�ا این �سته �ه غ�� از         مورد د�گری را ن��
 این �سته تنها موارد �ا ر�سک �االی         را �ست م�کند. ا�ر تما�ل داشته �اش�د که د�گر ب�ماری های عفو�� مقار��� (       ها) را �ست کن�د،

 .لطفا �ا مراقبتگر بهداش�� خود صح�ت کن�د

 آ�ا عالئم �طان دهانه رحم را دار�د؟
ان آن ها افزا�ش �افت، �  دچار خون��زی � ش��د، ترشحات واژن غ�� طب�� داش��د �ا م��

�
� عادات ماهانه �ا �س از �ا�س�  ا�ر �س از را�طه ج��، ب��

 و �ا در طول را�طه ج�� دچار درد �� دل�ل در ناح�ه ل��� �ا جاهای د�گر شد�د، �ا ارائه کنندە خدمات بهداش�� درما�� خود صح�ت کن�د. برر�

   این عالئم دارای اهم�ت �اال�� است- ح�� ا�ر نتایج غ��ال�ری شما نرمال �اشد

متداول پرسشهای 

(my ehealth)(my results) (MyCareCompass)
� از ط��ق www.bc.mycarecompass.lifelabs.com.برای در�افت این خدمات ث�ت نام کردە �اش�د، نتایج آزما�ش�اە شما قا�ل�ت دس��
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