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 سزطاى ٍ اّویت آى
 



 وداشته فعالیت بدوی

 رژیم غذایی
واسالم   

  دخاویات

 بیماری های 
 تىفسی مزمه

 مصزف الکل

 بیماری های 
 قلبی ي عزيقی

 دیابت

 سزطان

 آسیب ها

 اختالالت رياوی

 ٍضعیت بیواری ّای غیزٍاگیز در جْاى

علت : بیواری غیزٍاگیز 4
هزگ ّا در جْاى % 60

 (هیلیَى ًفز 35)
 

هزگ ًاضی اس بیواری  % 80
ّای غیزٍاگیز در کطَرّای 

رخ با درآهذ پايیي ٍ هتَسط 
 . دّذهی

 



 ٍضعیت بیواری ّای غیزٍاگیز در ايزاى

 

 

ػلل هطي، %  72زض ایطاى   
تیواضی ّای غیطٍاگیط  

 ّؿسٌس

بیواريْای قلبی  % 80
 سزطاى ّا % 40ٍعزٍقی ٍ 

 با حذف عَاهل خطز  
 .ّستٌذقابل پیطگیزی 



 سزطاى در ايزاى

 هَرد جذيذّشار  85سالیاًِ 

 سال  5بیوار بْبَد يافتِ در طی ّشار  300

زلیل هطي ٍ هیط ؾَهیي  



 هزداى سًاى

13% 
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 ؾططاى ّای تا تطٍظ تاال زض ایطاى
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 جْاى ایزاى

 جوؼیت تزٍس
 

 هطزاى 134
 

 ظًاى 128
 

 جوؼیت هتَسط تزٍس جْاًی
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 هطزاى
 

165 
 

 ظًاى
 

 آیا تطٍظ ؾططاى زض ایطاى تاالزط اظ ؾطح خْاًی اؾر؟

 هیعاى تطٍظ ؾالیاًِ ؾططاى زض ایطاى ووسط اظ هسَؾط خْاًی اؾر
 ...اها



ایزاىدر ٍ هزگ ٍ هیز سزطاى تزٍس   
(ًفزّشار )  

  جْاىتزٍس ٍ هزگ ٍ هیز سزطاى در 
(هیلیَى ًفز)  
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 مرگ و میر بروز

10 
12.4 

14.1 

25 

6 

6.7 

8.2 

13 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2008 2012 2030

 مرگ و میر بروز

 سرطاى در ایراى ٍ جهاىٍضعیت 
 (تعذاد بزٍس هَارد جذيذ ٍ هزگ ٍ هیز سالیاًِ)

ٍ هیط زض وكَضّای زض حال زَؾؼِ ضخ هی زّس% 70تیف اظ  ٍ هطي  اظ ایي افعایف تطٍظ   



 چرا سرطاى رٍ به افسایص است؟

 

 

 

 

 

 



 جْاى ایزاى

 افعایف ؾي خوؼیر

 ؾططاى اضزثاط هؿسمین تا افعایف ؾي خوؼیر زاضز

 هتَسط اهیذ تِ سًذگی
سال 71   

 سال 58: 1979در سال 
 سال 74: 2012در سال 



ُ سًذگی ػَاهل هحیطی  شیَ

%90ٍػسُ هیَُ؛  5ػسم ههطف   

%40فؼالیر تسًی ون؛   

%50افعایف ٍظى؛   

%50ولؿسطٍل تاال؛   

 قطایط قیَُ ظًسگی ٍ ػَاهل هحیطی زض ایطاى

Iran STEPS Survey 2009  , WHO 2010 , World Bank 

 ؛   هیعاى ههطف اًطغی

 (1900زض تطاتط ) ویلَگطم 2800

 ؛ Co2ؾطاًِ زَلیس گاظ 

 (4/6زض تطاتط )زي  7

 شضاذ هؼلك؛

( 60زض تطاتط )هیىطٍگطم  115  



 چِ بايذ کزد؟

 افسایص برٍز ٍ هرگ ٍ هیر هحذٍدیت هٌابع 

 
 تعییي اٍلَیت های هلی
 هوکاری هوه ریٌفعاى



 برای کٌترل سرطاى چه بایذ کرد؟
 (بزًاهِ هلی کٌتزل سزطاى)

 پیطگیزی
تطخیص 
 سٍدٌّگاکن

تطخیص ٍ 
 درهاى

هزاقبت ّای 
 تسکیٌی

 ثبت سزطاى

 پژٍّص در سزطاى

ى
طا

سر
ل 

تر
کٌ

 



 ؾطَح گًَاگَى خیكگیطی

سطح صفز؛  
اظ تیي تطزى      

 هٌثغ ذطط

؛  1سطح 
زٍضی اظ 
 هَاخِْ

؛ 2سطح 
زكریم 
 ظٍزٌّگام

؛       3سطح 
زضهاى ٍ       

 تاظزَاًی
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 ؾطَح گًَاگَى خیكگیطی

D2 Disability 

D3 Death 

Pre-clinical phase Clinical phase 
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Onset of 
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Onset of 

symptoms 

and/or signs 

D1 Cure 

A B C 

Primary 
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Secondary 
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 تشخیص سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی سزطاى

 



سرطاىتشخیص زٍدهٌگام   
(اجشا ٍ الشاهات بزًاهِ)  

17 

 

       آهوَظـ ػووَهی زض هوَضز ػ یون ٍ ًكواًِ ّوای
 ؾططاى

 زض هوَضز  اضائِ زٌّسگاى ذسهاذ ؾو هر  آهَظـ
 ؾططاىػ ین ٍ ًكاًِ ّای 

 تِ هَلغ زكریم ٍ اضخاع 

زض اذسیاض زاقسي زؿر ّای زكریهی 

 اهىاًاذ زضهاًی هٌاؾةزض اذسیاض زاقسي 

اًدام ّوِ هطاحل زض ظهاى هٌاؾة ٍ ػسم زاذیط 

 

 

 

 



سرطاىتشخیص زٍدهٌگام   
(هْوتزيي راّبزدّا)  

18 

 ،ُلاتول خیكوگیطی زوطیي    ؾِ ؾططاى اًسراب قس
 .ّؿسٌس ؾططاى ّا

    ِخیكٌْاز ؾاظهاى خْاًی تْساقور توطای هساذلو
 .ّؿسٌس

 انلی تطًاهِ زض ؾطح تاضPHC  ُهاهاّای تط ػْس
 .اؾر( هطالثاى ؾ هر)ٍ تَْضظاى آهَظـ زیسُ  

 وووه  اط ػاذ تیواضاى زض ؾاهاًِ ؾویة  ثثر ٍ
تطًاهِ ًطم افعاضی زض زهوین گیطی اّویر ظیازی 

 .زاضز

  زوطوووع انوولی تطًاهووِ تووط آهووازگیPHC  تووطای
ؾاتمِ هثثر ذاًَازگی )تیواضاى خطذطط قٌاؾایی 

ٍ اضخاع تِ هَلغ آى  زاضای ػ ین هكىَنٍ ...( ٍ 
 .ّا تِ ؾطح زٍ اؾر

 

 



سرطاىتشخیص زٍدهٌگام   
(هْوتزيي راّبزدّا)  

19 

 ضٍیىطز زٍ اضظیاتی ّای افطاز تطای ؾِ ؾططاى، تا
هطحلِ ای توِ زطزیوة قواهل الوساهاذ زكوریم      

 .اًدام هی قَز ظٍزٌّگام ٍ غطتالگطی

  تطضؾی ّای اتسسایی وِ زض طی خایلَذ ًیع زاییوس
خوؼیور   زضنس 10قس، ًكاى هی زّس وِ حسٍز 

اضظیاتی قوسُ توطای ؾوِ ؾوططاى، هوىوي اؾور       
 .تاقٌسًیاظهٌس اضظیاتی ّای واهل زط زض ؾطح زٍ 

 ؾطح زٍ ذسهر زض لالة هطاوع زیح یه ؾططاى
 .زض حال ؾاذر ٍ زدْیع ّؿسٌس

    زؾوسَضالؼول  هطالثر ّای ؾوطح زٍ ًیوع، طثوك
 .اضائِ هی قَز هكرم زض هطاوع زیح یه ؾططاى



 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى
(رٍيکزدّای اصلی)  

20 

 آیا ػالین هشکَک سزطاى ٍجَد دارد؟

( ضٍزُ تعضي/ زّاًِ ضحن / خؿساى  ) 

 خیز

 :رٍدُ تشرگ

FIT 

:پستاى  

 هؼایٌِ تالیٌی پستاى

 :دّاًِ رحن

 HPVپاج اسویز ٍ 

 تلِ

 اضخاع تِ ؾطح زٍ



 زكریم ظٍزٌّگام ٍ غطتالگطی

تشخیص 
سٍدٌّگام؛ 

اقذام تزای تشخیص 
سٍدتز تیواری در  

 افزاد ػالهتذار

غزتالگزی؛ 
اقذام تزای تشخیص 

سٍدتز تیواری در  
 تی ػالهتافزاد 



 ًظام هطالثر؛ ظًدیط تِ ّن خیَؾسِ

  ًِیاظ تِ ّوىاضی ّو
 ؾطَح

 
  ًیاظ تِ تطًاهِ ضیعی

ظًدیطُ ذسهر زض  
 یه زتیطذاًِ



 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى پستاى



اصَل خَد هزاقثتی  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى پستاى



 راُ ّای پیشگیزی اس سزطاى راُ ّای تشخیص سٍدٌّگام سزطاى

خؿساى ؾططاى ّكساضزٌّسُ ػ ین قٌاذر تا  
  ّای خایگاُ ٍ ّا ذاًِ تِ هَلغ تِ هطاخؼِ ٍ

  ضا ؾططاًی خیف ضایؼاذ زَاى هی تْساقسی
  ظٍززط ؾططاى، تِ قسى زثسیل اظ خیف

 .زاز زكریم

غطتالگطی ّای تطًاهِ زض هكاضور تِ تایس ٍ 
  زطغیة خؿساى ؾططاى ظٍزٌّگام زكریم
 .وٌٌس هطاخؼِ تْساقسی قثىِ تِ ٍ قًَس

َُخؿساى ذَزآظهایی اًدام ًح (SBE) ِآًْا ت  
 .قَز زازُ آهَظـ

 

 

ِوِ قَز زازُ آهَظـ افطاز تِ تایس ولی طَض ت  
  لاتل تیواضی یه ػام، زهَض ذ ف تط ؾططاى

  40 اظ تیف وِ طَضی تِ اؾر خیكگیطی
 .اًس خیكگیطی لاتل ّا ؾططاى زضنس

تساًین تایس خؿساى ؾططاى اظ خیكگیطی تطای  
  زٍضی ّای ضاُ ٍ ؾططاى وٌٌسُ ایداز ػلل وِ

  اثط ػَاهلی چِ ّوچٌیي وساهٌس آى اظ وطزى
 .زاضًس ؾططاى ایي تطاتط زض هحافظسی

 

پستاىتشخیص زٍدهٌگام سرطاى   
(آهَسش اصَل خَد هزاقبتی)  



اصالح سزطاىقاتل ػلل   ػلل غیز قاتل اصالح سزطاى 

 ًوایِ زَزُ تسًی(BMI ) 30تاالی 

الىل 

  ؾي تاالی هازض زض ظهاى اٍلیي زَلس 

 ِهَاخِْ تا اقؼ 

ّای ضستاضزاضی ذَضاویلطل 

 َّضهَى زضهاًی خایگعیيHRT   خؽ اظ
 یائؿگی

ُههطف تاالی چطتی ّای اقثاع قس 

 

ؾي تاال 

ّای غًیؾاتمِ ذاًَازگی ٍ خْف 

 ؾال 11ؾي لاػسگی ووسط اظ 

 ؾال  54ؾي یائؿگی تاالی 

ٌِی ًػازی ٍ لَهیظهی 

ٍضؼیر السهازی ٍ اخسواػی تْسط 

 (  ضقس تیف اظ حس ؾلَل ّا)ؾاتمِ ّیدطخ ظی
 زض خؿساى

 اصَل خَدهراقبتی سرطاى پستاى
(علل سزطاى رٍدُ بشرگ ٍ راُ ّای پیطگیزی)  



 ػالین ػالین

  زطقح ًَن خؿساى وِ زاضای ّط یه اظ
 :ذهَنیاذ ظیط تاقس

 (ٍ ًِ ّط زٍ خؿساى)اظ یه خؿساى تاقس 

 (ٍ ًِ اظ چٌس هدطا)اظ یه هدطا تاقس 

زطقح ذَز تِ ذَزی ٍ ازاهِ زاض تاقس 

 زض ٌّگام هؼایٌِ زطقح ٍخَز زاقسِ تاقس 

ؾطٍظی یا ذًَی تاقس 

 

زَزُ خؿساى یا ظیط تغل 

 (  ؾفسی)یا لَام ( ػسم لطیٌگی)زغییط زض قىل
 خؿساى

 زغییطاذ خَؾسی خؿساى قاهل ّط یه اظ هَاضز
 :ظیط

خَؾر خطزغالی 

اضیسن یا لطهعی خَؾر 

ظذن خَؾر 

خَؾسِ خَؾسِ قسى ٍ اگعهای خَؾر 

 (فطٍضفسگی یا ذطاقیسگی)زغییطاذ ًَن خؿساى 

 

 اصَل خَدهراقبتی سرطاى پستاى
(عالين سزطاى رٍدُ بشرگ ٍ راُ ّای تطخیص سٍدٌّگام)  



 اصَل تشخیص سٍدٌّگام سزطاى اصَل تشخیص سٍدٌّگام سزطاى

خؿساى ؾططاى اظ لَی ذاًَازگی یؾاتمِ اگط  
 تْساقسی هطوع یا ذاًِ تا ،زاضیس زروساى یا

  اًدام ذال، غطتالگطی ّایگعیٌِ یزضتاضُ
  نحثر خیكگیطاًِ زضهاى یا غًسیه زؿر ّای

   .وٌیس

ًِلاػسگی، ازوام اظ تؼس ت فانلِ هاّا 
 .زّیس اًدام ضا خؿساى ذَزآظهایی

 

زا یه ّط ون زؾر قًَس زكَیك افطاز تایس 
 ٍ ظٍزٌّگام زكریم تطًاهِ زض ؾال زٍ

 وٌٌس هی قطور غطتالگطی

 ّكساضزٌّسُ ػ ین زاز آهَظـ افطاز تِ تایس  
 تكٌاؾٌس ضا خؿساى ؾططاى

فَانل زض اگط وِ زاز آهَظـ افطاز تِ ایست 
 غطتالگطی ٍ ظٍزٌّگام زكریم ّای تطًاهِ
 هطاخؼِ ظٍززط زاقسٌس ضا ػ ین ایي ًیع،
   .وٌٌس

 

 اصَل خَدهراقبتی سرطاى پستاى
(عالين سزطاى رٍدُ بشرگ ٍ راُ ّای تطخیص سٍدٌّگام)  



خذهات سطح یک  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى پستاى



 تشخیص سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی 
 سزطاى پستاى

قطح حال: هاها اٍلگام   

آهَظـ هؼایٌِ قرهی  
خؿساى ٍ زىطاض هؼایٌِ  

 تالیٌی ّط زٍ ؾال

  

   :تگیطیس حال شزح

زاضیس؟ (زروساى یا خؿساى ٍیػُ ِت) ؾططاى ذاًَازگی ؾاتمِ آیا   
زاضیس؟ زروساى یا خؿساى ؾططاى فطزی ؾاتمِ آیا 

زاضیس؟ خؿساى تیَخؿی ؾاتمِ آیا 

زاضیس؟ ؾیٌِ لفؿِ ضازیَزطاخی ؾاتمِ آیا   

 :  وٌیس هؼایٌِّط زٍ خؿساى ٍ ظیط تغل ضا اظ ًظط هَاضز ظیط 

     زَزُ خؿساى یا ظیط تغل 
  زغییط زض قىل یا لَام خؿساى 
     زغییطاذ خَؾسی خؿساى 
زطقح ًَن خؿساى 

قطح حال غیططثیؼی ِ غیططثیؼی  هؼایٌ ٍ هؼایٌِ    قطح حال 
طثیؼی  

ؾال 40ؾي تاالی   ؾال  40زا  30ؾي  

2اضخاع ِت ؾطح زٍ  

آهَظـ هؼایٌِ قرهی  
خؿساى ٍ  زىطاض هؼایٌِ  

 تالیٌی ّط ؾال

  

3اضخاع ِت ؾطح زٍ  

  69زا  30زض فانلِ  تَْرسزَؾط  ظًاى اضخاع قسُ هاها 
ضا  اظ ًظط زاضا تَزى ػ ین ٍ ًكاًِ ّای ظیط، تا   1ؾال

 .قطح حال ٍ هؼایٌِ تطضؾی هی وٌس

  

هؼایٌِ: هاها زٍمگام   

زهوین: هاها ؾَمگام   



 ساتقِ فزدی یا خاًَادگی شزح حال در هَرد ػالین

oخیگیطی ضا اضخاع خصیطًسُ ؾطَح اظ تاظذَضز زضیافر  
 .ًواییس تطضؾی آى ّا خؿرَضاًس ٍ

oزطی واهل ّای اضظیاتی ٍ اضخاع هاها تِ وِ افطازی  
  هطاتك تایس ای زٍضُ ّای خیگیطی تطای قًَس هی

  تِ تٌا اگط .قًَس اضظیاتی ای زٍضُ نَضذ تِ قطایط
  اؾر، تَزُ طثیؼی هؼایٌِ ٍ حال قطح هاها، گعاضـ
 :تؼسی اضخاع ظهاى

 یه تاض فطذَاى  ؾال، ّط زٍ ؾال  40ظیط زض ظًاى
 قًَس

 فطذَاى قًَس ؾال، ؾالی یه تاض 40تاالی زض ظًاى 

oِزواهی هكرهاذ ؾ هر هطالة یا تَْضظ ػٌَاى ت  
  قسُ اًس فطاذَاى اضظیاتی تطای وِ ؾال 69 زا 30 ظًاى
  اضخاع فطم زىویل اظ خؽ ٍ ثثر اٍلیِ اضظیاتی فطم زض ضا

 زّیس اضخاع هاها تِ غیطفَضی

oیا ؾال 69 تاالی یا 30 ظیط ؾي تا فطزی وِ نَضزی زض  
  هكى ذ زلیل تِ ٍ ای زٍضُ ّای اضظیاتی فَانل زض

 تِ ٍ وطزُ ثثر ًیع ضا اٍ هكرهاذ وٌس، هطاخؼِ خؿساى
 .زّیس اضخاع هاها

oذطط ػَاهل ذهَل زض الظم هطالثسی ذَز آهَظـ  
  ّوچٌیي آى اظ خیكگیطی ّای ضاُ ٍ خؿساى ؾططاى
  قرهی هؼایٌِ اًدام ٍ خؿساى ؾططاى هكىَن ػ ین

 .زّیس اضائِ آهَظقی تؿسِ هطاتك ضا

 

 

 سرطاى پستاىتشخیص زٍدهٌگام 
 (گام ّای بَْرس)



 شزح حال

o سزطاى پستتاى یتا تخوتذاى    ساتقِ خاًَادگی آیا
 داریذ؟

ّط تا فاهیل ؾور یه زض خؿساى ؾططاى تا فاهیل زٍ ون زؾر 
 ؾٌی

وِ ؾٌی ّط تا فاهیل ؾور یه زض ؾططاى تا فاهیل زٍ ون زؾر 
 تاقس خؿساى ؾططاى آًْا اظ یىی

ّط تا فاهیل ؾور یه زض زروساى ؾططاى تا فاهیل یه ون زؾر 
 ؾٌی

ؾططاى ّط یا خؿساى ؾططاى تا ؾِ یا زٍ یه، زضخِ فاهیل یه 
 ؾال 50  ظیط ؾي زض زیگطی

o  ؟سزطاى پستاى داریذساتقِ فزدی آیا 
o ؟پستاى داریذساتقِ تیَپسی آیا 
o  داریذ؟ساتقِ رادیَتزاپی قفسِ سیٌِ آیا 

 
 

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى پستاى
 (گام اٍل هاها)



 هؼایٌِ

oتَدُ پستاى 

o در شکل، کشیذگی ٍ ػذم قزیٌگتی  تغییز
 (هاًٌس تعضگی خؿساى)پستاى ّا 

o هاًٌوس خَؾور خطزموالی، لطهوعی،     )پَستی تغییزات

، ثاتور خَؾسِ خَؾسِ قسى، ظذون ّوای ؾوفر، ًواهٌظن ٍ     
خَؾسِ خَؾسِ قسى یا فطٍضفسگی هاًٌس ًَن خؿساى زغییطاذ 

 (ًَن خؿساى

o تِ ٍیػُ اگط اظ یه خؿساى تاقس، )ًَک پستاى تزشح
زض آى خؿساى اظ یه هدطا تاقس، ذَز تِ ذَزی ٍ ازاهِ زاض 
تاقس، زض ٌّگام هؼایٌِ زطقح ٍخَز زاقسِ تاقوس ٍ اظ ًوَع   

 (ؾطٍظی یا ذًَی تاقس

 

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى پستاى
 (هاهادٍم گام )



 ارجاع ارسیاتی دٍرُ ای

o صَرتی کِ پاسخ ّز یک اس هَارد شزح حال هثثت در
یا هؼایٌِ اس ّز ًظز غیزطثیؼی تاشذ، پس اس تکویتل  

 فزم، تِ سطح دٍ ارجاع دّیذ

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى پستاى
 (هاهاسَم گام )

o در صَرتی کِ ّوِ هَارد شزح حال هٌفی ٍ هؼایٌِ اس
 2سال تتزای   40تا  30ّوِ ًظز طثیؼی تَد، در افزاد 

سال تزای سال تؼذ ًَتت  40سال تؼذ ٍ در افزاد تاالی 
هزاقتة ستالهت   / ٍیشیت هجذد تذّیذ ٍ تتِ تْتَرس   

 .ارجاع دّیذ



خذهات سطح دٍ  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى پستاى



 چِ افزادی ارجاع هی شًَذ اقذاهات سطح دٍ

فطزی ؾاتمِ) غیططثیؼی حال قطح وِ افطازی  
  یا ٍ خؿساى تیَخؿی ؾاتمِ ذاًَازگی، یا ٍ

 .زاضًس (ؾیٌِ لفؿِ ضازیَزطاخی
زاضًس طثیؼی غیط هؼایٌِ وِ افطازی. 

 پستاىتشخیص زٍدهٌگام سرطاى 
 (سطح دٍ)

ذاًَازگی ؾاتمِ زاضای افطاز تطای ًاهِ قدطُ زطؾین 

 هسرهم ٍیعیر 

تیَخؿی ٍ هاهَگطافی اًدام 



 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى دّاًِ رحن



اصَل خَد هزاقثتی  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى دّاًِ رحن



 راُ ّای پیشگیزی اس سزطاى راُ ّای تشخیص سٍدٌّگام سزطاى

زّاًِ ؾططاى ّكساضزٌّسُ ػ ین قٌاذر تا  
  خایگاُ ٍ ّا ذاًِ تِ هَلغ تِ هطاخؼِ ٍ ضحن
  ؾططاًی خیف ضایؼاذ زَاى هی تْساقسی ّای
  ظٍززط ؾططاى، تِ قسى زثسیل اظ خیف ضا

 .زاز زكریم

غطتالگطی ّای تطًاهِ زض هكاضور تِ تایس ٍ 
  زطغیة ضحن زّاًِ ؾططاى ظٍزٌّگام زكریم
 .وٌٌس هطاخؼِ تْساقسی قثىِ تِ ٍ قًَس

 

 

ِوِ قَز زازُ آهَظـ افطاز تِ تایس ولی طَض ت  
  لاتل تیواضی یه ػام، زهَض ذ ف تط ؾططاى

  40 اظ تیف وِ طَضی تِ اؾر خیكگیطی
 .اًس خیكگیطی لاتل ّا ؾططاى زضنس

تساًین تایس خؿساى ؾططاى اظ خیكگیطی تطای  
  زٍضی ّای ضاُ ٍ ؾططاى وٌٌسُ ایداز ػلل وِ

  اثط ػَاهلی چِ ّوچٌیي وساهٌس آى اظ وطزى
 .زاضًس ؾططاى ایي تطاتط زض هحافظسی

 

دهاًه رحنتشخیص زٍدهٌگام سرطاى   
(آهَسش اصَل خَد هزاقبتی)  



 ػلل سزطاى را ّای پیشگیزی

خٌؿی قطیه یه فمط زاقسي 

تاالزط ؾٌیي زا خٌؿی ًعزیىی ًرؿسیي زاذیط 

آهیعقی تیواضی ّای تِ اتس  اظ خلَگیطی 

زذاًیاذ ٍ ؾیگاض اؾسؼوال ػسم 

خٌؿی تْساقر ضػایر 

ًُعزیىی حیي واًسٍم اظ اؾسفاز 

ضحوی ػفًَر ّای زضهاى 

الىلی هكطٍتاذ اظ اؾسفازُ ػسم 

ؾثعیداذ ٍ هیَُ ظیاز ههطف 

هٌظن تسًی فؼالیر زاقسي 

 

 ٍیطٍؼ ظگیل اًؿاًی(HPV) 

خاییي ؾٌیي زض خٌؿی فؼالیر قطٍع 

خاییي السهازی ٍ اخسواػی ؾطح 

ظایواى 

ؾیگاض ههطف   

هسؼسز خٌؿی قطوای 

اًؿاًی ایوٌی ًمم ٍیطٍؼ (HIV) 

ُایوٌی یوٌٌسُ ؾطوَب زاضٍّای اظ اؾسفاز 

ای ػَاهل ِ   زغصی

ذَضاوی تاضزاضی ضس ّایلطل   

 اصَل خَدهراقبتی سرطاى دهاًه رحن
(علل سزطاى رٍدُ بشرگ ٍ راُ ّای پیطگیزی)  



 ػالین شایغ ػالین کوتز شایغ

وِ ظهاًی زا ضحن زّاًِ ؾططاى :ػ هر تسٍى  
  فؼالیر تسٍى ظًاى زضاغلة ًىطزُ خیكطفر
   .اؾر ػ هر تسٍى واه ً خٌؿی

خیكطفسِ تؿیاض هَاضز زض :لگٌی زضزّای  
  اًسام ّای تِ زَهَض فكاض اثط زض لگٌی زضزّای
 ایداز ضحن خاضاهسطّای زضگیطی یا ٍ هداٍض
   .قًَس

اظ هسفَع یا ازضاض ذطٍج ًسضزاً :فیؿسَل ػ ئن  
  زض زَهَض ضقس اظ ًاقی فیؿسَل ؾثة تِ ٍاغى
   .اؾر تیواضی ػ ئن اظ خیكطفسِ هَاضز

 

اظ خؽ خولِ اظ) ٍاغیٌال طثیؼی غیط ذًَطیعی  
  لاػسگی ّای زٍضُ فَانل زض خٌؿی، ًعزیىی

 (یائؿگی اظ خؽ ٍ
تعضي زَهَضّای) ٍاغیٌال تستَی زطقحاذ  

  زطقحاذ ٍ قسُ ػفًَر زچاض هی زَاًٌس
  ّؿسٌس تستَ گاّی وِ ٍاغیٌال غیططثیؼی

  زطقحاذ ایي اؾر هوىي گاّی .وٌٌس ایداز
 (ًوایٌس تطٍظ غیططثیؼی ذًَطیعی تطٍظ اظ لثل

خٌؿی ًعزیىی ٌّگام زضز 

 

 اصَل خَدهراقبتی سرطاى دهاًه رحن
(عالين سزطاى رٍدُ بشرگ ٍ راُ ّای تطخیص سٍدٌّگام)  



خذهات سطح یک  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى دّاًِ رحن



 تشخیص سٍدٌّگام
 سزطاى دّاًِ رحن

اضظیاتی: تَْضظ اٍلگام   

زهوین: تَْضظ زٍمگام   

ظط   59زا  30ظًاى اضخاع قسُ  زض فانِل تَْرس  ؾال ضا  اظً 
كاًِ ّای هكىَن ؾططاى زّاًِ ضحن  ِت نَضذ   ػ ین ًٍ 

س  1.ظیط تطضؾی هی ٌو

  دارد؟ را 3 یا 2 ،1 تٌذّای ػالین اس یک ّز فزد آیا

ًَطیعی 1    ال طثیؼی غیط ذ  (یائؿگی اظ خؽ ٍ لاػسگی ّای زٍضُ فَانل زض خٌؿی، ًعزیىی اظ خؽ خوِل اظ) ٍاغٌی

ال تستَی زطقحاذ 2     ٍاغٌی

 خٌؿی ًعزیىی ٌّگام زضز 3  

ذیط  

َاضظز ظیط  :اضظیاتی ه

ٍلیي زواؼ خٌؿی  فانِل اظ ا

 فانِل اظ غطتالگطی خیكیي

ٍلیي زواؼ خٌؿی   3تیف اظ  ؾال اظ ا

 ؾال اظ غطتالگطی 10ووسط اظ  ٍ

آهَظـ ذَز هطالثسی ٍ 
 ؾال 5اضظیاتی طی  

ٍلیي زواؼ خٌؿی    3تیف اظ  ؾال اظ ا

 ؾال اظ غطتالگطی 10تیف اظ  ٍ

اضخاع ِت هاها  

اضظیاتی هطاتك 
 فلَچاضذ غطتالگطی

ٍلیي زواؼ خٌؿی 3ووسط اظ   ؾال اظ ا

آهَظـ ذَز هطالثسی ٍ 
ؾال 3اضظیاتی طی   

تِل  

جام را سیز ّای تزرسی هاها     :دّذ هی ًا

، اظ) ػ ین -الف     ًوایس تطضؾی ضا ّا ًكاًِ ٍ (ػ ین خیكطفر ٍ هسذ قسذ، زاضیرچِ، خوِل

سٍم اظ اؾسفازُ ػسم هسؼسز، افطاز تا خٌؿی اضزثاط زاقسي خوِل اظ) هطزثط ذطط ػَاهل -ب     ًوایس تطضؾی ضا (... ٍ وًا

   گصقسِ زض (HSIL هاًٌس) ضحن زّاًِ تسذین خیف ضایؼاذ یا ؾططاى ؾاتمِ  -ج   

طالی ّای زكریم -ز    طز ًظط زض ضا افس ًَر یائؿگی، اظ خیف ظًاى زض ؾمط) تگی َوَن، ٍ و هیسیا هثل ّا ػف  ظذن ٌگ
اؾلی، ًاحیِ ّای َلیح ؾطٍیىؽ، السْاب ٌز ًَطیعی ضحن، خ  (ضحن یا ٍاغى ؾططاى ضحوی، ػولىطزی ذ

َلَم تا ضا ؾطٍیىؽ -ُ    ِ اؾدى س هؼاٌی  ٌو

3یا  2، 1ٍجَد صزفا ػالین تٌذ   

تا هؼایٌِ ٍ شزح حال طثیؼی   

زضهاى زاضٍیی زض نَضذ ًیاظ ٍ 
ٍتاضُ زض ػطو  ّفسِ 2اضظیاتی ز  

ْثَز ػ ین ت  

اضظیاتی هطاتك 
فلَچاضذ غطتالگطی  

تسزط قسى ػ ین  

اضخاع ِت ؾطح زٍ  

 :سیز هَارد اس یکی تا ّوزاُ 3 یا 2 ،1 تٌذ ػالین ٍجَد  

 تسذین خیف ضایؼاذ یا ؾططاى ؾاتمِ  

ِ زض قىوی زَزُ    هؼاٌی

ِ زض تطخؿسگی یا ظذن    ؾطٍیىؽ هؼاٌی

 

اضخاع ِت ؾطح  
زٍ  



 ارسیاتی ػالین ارسیاتی سَاتق

oگصقسِ (خٌؿی زواؼ اٍلیي) اظزٍاج اظ ؾال چٌس 
 اؾر؟

oزؿر یا اؾویط خاج) غطتالگطی ّای زؿر فطز اگط  
HPV آى اظ ؾال چٌس اؾر زازُ اًدام (زٍ ّط یا 
 اؾر؟ گصقسِ

oزض ٍ تطضؾی ظیط ػ ین تَزى زاضا ًظط اظ ضا فطز  
 :وٌیس ثثر (اٍلیِ اضظیاتی فطم) ؾاهاًِ

 اظ خولِ خؽ اظ  )ذًَطیعی غیط طثیؼی ٍاغیٌال
ًعزیىی خٌؿی، زض فَانل زٍضُ ّای لاػسگی  

 (ٍ خؽ اظ یائؿگی
زطقحاذ تستَی ٍاغیٌال 

 خٌؿیزضز ٌّگام ًعزیىی 

 سرطاى دهاًه رحنتشخیص زٍدهٌگام 
 (گام اٍل بَْرس)



 تصوین تصوین

گصقسِ خٌؿی زواؼ اٍلیي اظ ؾال ؾِ اظ تیف ٍ  
 :تاقس زاقسِ ٍخَز اؾر هوىي ظیط ّای حالر

 تطای اؾر؛ ًكسُ غطتالگطی ضٍقی ّیچ تا وٌَى زا فطز 
 .زّیس اضخاع هاها تِ غطتالگطی

غطتالگطی اؾویط خاج تا گصقسِ ؾال یه اظ ووسط فطز 
  ظهاًی تؼسی اضظیاتی ٍ ذَزهطالثسی آهَظـ :اؾر قسُ
   .تاقس گصقسِ اؾویط خاج تا غطتالگطی اظ ؾال یه وِ

غطتالگطی اؾویط خاج تا گصقسِ ؾال یه اظ تیف فطز 
 .زّیس اضخاع هاها تِ غطتالگطی تطای :اؾر قسُ

اؾویط خاج تا گصقسِ ؾال زُ اظ ووسط فطز ٍ HPV 
 اضظیاتی ٍ هطالثسی ذَز آهَظـ :اؾر قسُ غطتالگطی

 گصقسِ وًٌَی اضظیاتی اظ ؾال خٌح وِ ظهاًی تؼسی
   .تاقس

اؾویط خاج تا گصقسِ ؾال زُ اظ تیف فطز ٍ HPV 
 اضخاع هاها تِ غطتالگطی تطای :اؾر قسُ غطتالگطی

 .زّیس

oگاًِ ؾِ ػ ین اظ وسام ّط ظًی وِ نَضزی زض  
  زكریم الساهاذ تطای تاقس، زاقسِ ضا تاال

 .زّیس اضخاع هاها تِ ظٍزٌّگام

oگاًِ ؾِ ػ ین اظ وسام ّیچ ظًی وِ نَضزی زض  
  اؾر هوىي ظیط ّای حالر تاقس، ًساقسِ ضا

   :تیفسس ازفاق

گصقسِ خٌؿی زواؼ اٍلیي اظ ؾال ؾِ اظ ووسط  
  ظهاًی تؼسی اضظیاتی ٍ ذَزهطالثسی آهَظـ :اؾر
  .تاقس گصقسِ خٌؿی زواؼ اٍلیي اظ ؾال ؾِ وِ

 سرطاى دهاًه رحنتشخیص زٍدهٌگام 
 (گام دٍم بَْرس)



 تشخیص سٍدٌّگام
 سزطاى دّاًِ رحن

اضظیاتی: هاها اٍلگام   

هؼایٌِ: هاها  زٍمگام   

ظط   59زا  30ظًاى اضخاع قسُ  زض فانِل تَْرس  ؾال ضا  اظً 
كاًِ ّای هكىَن ؾططاى زّاًِ ضحن  ِت نَضذ   ػ ین ًٍ 

س  1.ظیط تطضؾی هی ٌو

  دارد؟ را 3 یا 2 ،1 تٌذّای ػالین اس یک ّز فزد آیا

ًَطیعی 1    ال طثیؼی غیط ذ  (یائؿگی اظ خؽ ٍ لاػسگی ّای زٍضُ فَانل زض خٌؿی، ًعزیىی اظ خؽ خوِل اظ) ٍاغٌی

ال تستَی زطقحاذ 2     ٍاغٌی

 خٌؿی ًعزیىی ٌّگام زضز 3  

ذیط  

َاضظز ظیط  :اضظیاتی ه

ٍلیي زواؼ خٌؿی  فانِل اظ ا

 فانِل اظ غطتالگطی خیكیي

ٍلیي زواؼ خٌؿی   3تیف اظ  ؾال اظ ا

 ؾال اظ غطتالگطی 10ووسط اظ  ٍ

آهَظـ ذَز هطالثسی ٍ 
 ؾال 5اضظیاتی طی  

ٍلیي زواؼ خٌؿی    3تیف اظ  ؾال اظ ا

 ؾال اظ غطتالگطی 10تیف اظ  ٍ

اضخاع ِت هاها  

اضظیاتی هطاتك 
 فلَچاضذ غطتالگطی

ٍلیي زواؼ خٌؿی 3ووسط اظ   ؾال اظ ا

آهَظـ ذَز هطالثسی ٍ 
ؾال 3اضظیاتی طی   

تِل  

جام را سیز ّای تزرسی هاها     :دّذ هی ًا

، اظ) ػ ین -الف     ًوایس تطضؾی ضا ّا ًكاًِ ٍ (ػ ین خیكطفر ٍ هسذ قسذ، زاضیرچِ، خوِل

سٍم اظ اؾسفازُ ػسم هسؼسز، افطاز تا خٌؿی اضزثاط زاقسي خوِل اظ) هطزثط ذطط ػَاهل -ب     ًوایس تطضؾی ضا (... ٍ وًا

   گصقسِ زض (HSIL هاًٌس) ضحن زّاًِ تسذین خیف ضایؼاذ یا ؾططاى ؾاتمِ  -ج   

طالی ّای زكریم -ز    طز ًظط زض ضا افس ًَر یائؿگی، اظ خیف ظًاى زض ؾمط) تگی َوَن، ٍ و هیسیا هثل ّا ػف  ظذن ٌگ
اؾلی، ًاحیِ ّای َلیح ؾطٍیىؽ، السْاب ٌز ًَطیعی ضحن، خ  (ضحن یا ٍاغى ؾططاى ضحوی، ػولىطزی ذ

َلَم تا ضا ؾطٍیىؽ -ُ    ِ اؾدى س هؼاٌی  ٌو

3یا  2، 1ٍجَد صزفا ػالین تٌذ   

تا هؼایٌِ ٍ شزح حال طثیؼی   

زضهاى زاضٍیی زض نَضذ ًیاظ ٍ 
ٍتاضُ زض ػطو  ّفسِ 2اضظیاتی ز  

ْثَز ػ ین ت  

اضظیاتی هطاتك 
فلَچاضذ غطتالگطی  

تسزط قسى ػ ین  

اضخاع ِت ؾطح زٍ  

 :سیز هَارد اس یکی تا ّوزاُ 3 یا 2 ،1 تٌذ ػالین ٍجَد  

 تسذین خیف ضایؼاذ یا ؾططاى ؾاتمِ  

ِ زض قىوی زَزُ    هؼاٌی

ِ زض تطخؿسگی یا ظذن    ؾطٍیىؽ هؼاٌی

 

اضخاع ِت ؾطح  
زٍ زهوین: هاها ؾَمگام    



 شزح حال

o(جٌسی تواس اٍلیي) اسدٍاج اس سال چٌذ  
 است؟ گذشتِ

oپتاج استویز یتا    ) اگز فزد تست ّای غزتالگزی
اًجتام دادُ استت چٌتذ    ( یا ّز دٍ HPVتست 

 ؟سال اس آى گذشتِ است

o سیتز در  ن سِ گاًتِ  ػالیاس فزد در هَرد داشتي
 :  طی یک هاُ گذشتِ سَال کٌیذ

  اظ خولوِ خوؽ اظ ًعزیىوی    )ذًَطیعی غیط طثیؼی ٍاغیٌوال
 (خٌؿی، زض فَانل زٍضُ ّای لاػسگی ٍ خؽ اظ یائؿگی

زطقحاذ تستَی ٍاغیٌال 

زضز ٌّگام ًعزیىی خٌؿی 

 

 

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى دهاًه رحن
 (اٍل هاهاگام )



 ارسیاتی ٍ هؼایٌِ

oاظ خولوِ، زاضیرچوِ،   )ػالین ٍ ًشتاًِ ّتا    -الف
 (قسذ، هسذ ٍ خیكطفر ػ ین

oاظ خولِ زاقسي اضزثواط  )ػَاهل خطز هزتثط  -ب
 ...(خٌؿی تا افطاز هسؼسز، ػسم اؾسفازُ اظ واًسٍم ٍ 

oضایؼات پیش تتذخین  یا سزطاى ساتقِ تزرسی -ج
  در گذشتِ  (سزٍیکس)دّاًِ رحن 

oؾومط زض  : تزرسی تشخیص ّای افتزاقتی  -د
هثول و هیوسیا ٍ   )ظًاى خیف اظ یائؿگی، ػفًَور ّوا   

، ظذوون ّووای ًاحیووِ زٌاؾوولی، السْوواب    (گٌَوووَن
ؾطٍیىؽ، خَلیح ضحن، ذًَطیعی ػولىوطزی ضحووی،   

 (ضحنؾططاى ٍاغى یا 

oُ- هؼایٌِ تا اسپکَلَم 

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى دهاًه رحن
 (هاهادٍم گام )



 تصوین گیزی ارسیاتی دٍرُ ای

o  یکتی اس  یکی اس ػالین سِ گاًِ ّوتزاُ تتا   فزد
هَارد سیز را دارد کِ در ایي صَرت تِ ستطح دٍ  

 :ارجاع هی شَد
ؾاتمِ ؾططاى یا ضایؼاذ خیف تسذین 

 ُزض هؼایٌِی وقىزَز 

 ؾطٍیىؽیا تطخؿسگی زض هؼایٌِ ظذن 

 

o را دارد اهتا  صزفا یکی اس ػالین ستِ گاًتِ   فزد
 سایز هَارد شزح حال ٍ هؼایٌِ طثیؼی ّستٌذ  

 زض نوَضذ  . ػطو زٍ ّفسِ تیواض زٍتواضُ ٍیعیور هوی قوَز    زض
زاقسي ػ ین هطزثط تا ػفًَر زضهاى زاضٍیی هَضز ًیاظ نوَضذ  

ٍ اگط ػ ین ٍی ّوچٌاى ٍخَز زاقر، خؽ اظ زىویل  هی گیطز
 .فطم اضخاع غیطفَضی، تِ ؾطح زٍ اضخاع هی قَز

 

 تشخیص زٍدهٌگام سرطاى دهاًه رحن
 (هاهاسَم گام )

 

o ستال   59تتا   30اگز خاًوی در فاصلِ سٌی
 :تاشذ

 قطور زكریم ظٍزٌّگام ؾال یه تاض زض تطًاهِ  5ّط

 وٌسهی 



هاها اٍلگام   
 ٍ خاج اؾویط HPVزؿر 

 غزتالگزی
 سزطاى دّاًِ رحن

هاها زٍمگام   
 زهوین گیطی



 اًجام پاج اسویز

  ُاتسسا تیواض تطضٍی زرر هؼایٌِ خْر هؼایٌِ ذَاتاًوس
 .  قسُ ٍ آهازُ ًوًَِ تطزاضی هی قَز

  ِاظ یه اؾدیىَلَم یه تاض ههطف تطای هكاّسُ زّاًو

 . ضحن اؾسفازُ هی قَز
     تطای آظهَى خاج اظ یه اؾوداچَال اؾوسفازُ هوی قوَز

خؽ اظ گصاقسي اؾدىَلَم ٍ هكواّسُ زّاًوِ ضحون اظ    
زَؾوط اؾوداچَال    Transformation zoneهحل 

زضخوِ، ًوًَوِ تطزاقوسِ هوی      360تا حطور چطذكی 
 .  قَز

  ًَِگطفسِ قوسُ توط ضٍی الم قیكوِ ای وكویسُ ٍ     ًو
 .زَؾط فیىؿازَض ثاتر هی گطزز

 

 دهاًه رحنغربالگری سرطاى 
 (هاهااٍل گام )



 HPVاًجام تست 

آظهَى تطای HPV DNA Testing  تطؼ اظ  
  اططاف زض تطؼ چطذاًسى تا ٍ قَز هی اؾسفازُ
 ؾسًَی-ؾٌگفطقی ازهال ًاحیِ

Transformation zone ِزٍضاًی نَضذ ت  
   .هیكَز ذطاقیسُ

زضٍى زض ؾطػر تِ ٍ وطزُ ذاضج ضا قاًِ ؾدؽ  
  تِ چطذكی حطور تا ®ThinPrep ٍیال هایغ
  .هیسّین قؿسكَ زلیمِ 10 هسذ

قىؿسِ هحافظ هازُ حاٍی ٍیال زاذل زض تطؼ ؾط  
    .قَز هی گصاقسِ ٍیال زض ٍ

 غربالگری سرطاى دهاًه رحن
 (گام دٍم هاها)



 تصوین گیزی تصوین گیزی

o ًتیجِ تستHPV  استطثیؼی : 

5خوؽ اظ  هطالة ؾ هر هؼطفی هوی قوَز زوا    / تِ تَْضظ 

ؾال تطای تطًاهِ زكریم ظٍزٌّگام ٍ خوؽ اظ زُ ؾوال   

 .اضخاع قَزٍ خاج اؾویط  HPVزٍتاضُ تطای زؿر 

 

o ًتیجِ تستHPV  هثثت ٍ ًتیجِ پاج اسویز
HSIL  یاLSIL  یاASGUS  یاASCUS: 

 تِ ؾوطح زٍ اضخواع   اضخاع غیطفَضی، خؽ اظ زىویل فطم

 . قَز

 غربالگری سرطاى دهاًه رحن
 (هاهاسَم گام )

o  ًتیجِ تستHPV    هثثت ٍ ًتیجِ پتاج استویز
یا ًاکافی  (Unsatisfactory)طثیؼی، ًاهٌاسة 

(Insufficient)  است : 

 زض ػوطو  هطالة ؾ هر هؼطفی هی قَز زوا  / تِ تَْضظ
ٍ خواج اؾوویط اضخواع     HPVزٍتاضُ تطای زؿر یه ؾال 

 قَز 
ِزؿر ًسید HPV اؾویط خاج ًسیدِ یا هثثر ASCUS 

  یِ غیطفَضی، اضخاع فطم زىویل اظ خؽ نَضذ ایي زض وِ اؾر
 .قَز اضخاع زٍ ؾطح

ِزؿر ًسید HPV تَْضظ تِ نَضذ ایي زض وِ اؾر هٌفی/  
 اضظیاتی تطای ؾال 5 اظ خؽ زا قَز هی هؼطفی ؾ هر هطالة

 .قَز اضخاع اؾویط خاج ٍ HPV زؿر تطای ؾال زُ اظ خؽ ٍ

 



 تصوین گیزی ارسیاتی دٍرُ ای

o در صَرتی کِ فزدی طی یکسال گذشتِ پاج
استتویز اًجتتام دادُ تاشتتذ ٍ ًتیجتتِ آى    

 :غیزطثیؼی تاشذ

ِؾطح زٍ اضخاع زازُ هی قَز ت . 

 

o در صَرتی کِ فزدی طی یکسال گذشتِ پاج
اسویز اًجام دادُ تاشذ ٍ ًتیجِ آى طثیؼتی  

 :تاشذ
 زؿر لثلی، اؾویط خاج اظ ؾال یه طی HPV ٍ خاج  

  هطلثك آًْا، ًسیدِ تطاؾاؼ ٍ قَز هی اًدام اؾویط
 .قَز هی السام فلَچاضذ

 غربالگری سرطاى دهاًه رحن
 (هاهاسَم گام )

o  ستال   49تتا   30اگز خاًوی در فاصلِ سٌی
 :تاشذ

 ًوًَوِ گیوطی   )ؾال یه تاض زض تطًاهِ غطتالگطی  10ّط

قوطور هوی وٌوس ٍ هطواتك     ( ٍ خاج اؾویط  HPVزؿر 

ٍ خاج اؾویط توطای ٍی اًدوام    HPVزؾسَضالؼول، زؿر 

 . هی قَز

 



خذهات سطح دٍ  

 
 سٍدٌّگام ٍ غزتالگزی  تزًاهِ پیشگیزی،تشخیص 

 سزطاى دّاًِ رحن



 چِ افزادی ارجاع هی شًَذ اقذاهات سطح دٍ

ظٍزٌّگام زكریم تطًاهِ زض وِ افطازی،  
  ًیع ضا ظیط قطایط اظ یىی ٍ ّؿسٌس ػ هسساض
 :زاضًس

ِزاضًس ضحن زّاًِ تسذین خیف ضایؼِ یا ؾططاى ؾاتم. 
زاضًس زَزُ قىن، هؼایٌِ زض. 
زاضًس ضایؼِ اؾدىَلَم تا هاها هؼایٌِ زض. 

 

غطتالگطی، تطًاهِ زض وِ افطازی HPV هثثر  
 .ًیؿر طثؼی ًیع آًْا اؾویط خاج ٍ ّؿسٌس

 دهاًه رحنتشخیص زٍدهٌگام سرطاى 
 (سطح دٍ)

هسرهم ٍیعیر 

تیَخؿی ٍ وَلدَؾىَخی اًدام 



 
 ثثت افزاد هثتال تِ سزطاىتزًاهِ 

 



 ارسیاتی ارسیاتی

oگعاضـ قاهل :قٌاؾی آؾیة غیط ّای گعاضـ  
  یا ؾططاى تِ فطز اتس ی زٌّسُ ًكاى وِ ّایی

 :هاًٌس اؾر ؾططاًی خیف ضایؼاذ

ام اؾىي، زی ؾی هاًٌس) تالیٌی ّای اضظیاتی گعاضـ  
  آظهایف وَلًََؾىَخی اًسٍؾىَخی، آی، آض

 (غیطُ ٍ ؾططاى زَهَضهاضوطّای
یا ضازیَزطاخی خطاحی، هاًٌس) ّا زضهاى گعاضـ  

 (غیطُ ٍ زضهاًی قیوی خطزَزضهاًی،

o(خازَلَغی یا) قٌاؾی آؾیة ّای گعاضـ:  
  تاالزطیي زاضای قٌاؾی آؾیة ّای گعاضـ
  ضایؼاذ یا ؾططاى زكریم تطای اػسثاض زضخِ
  اؾر هوىي هثس  فطز ٍ اؾر ؾططاًی خیف
  زاقسِ ضا ًَع ایي اظ گعاضـ چٌسیي یا یه
  خطاحی ٍ تطزاضی ًوًَِ تِ هطتَط وِ تاقس
 .اؾر هرسلف ّای

 ثبت سرطاى
 (ارسيابی)



 ثثت ثثت

هطی، ؾططاى هغع، ؾططاى هث  :تیواری ًَع  
 غیطُ ٍ تعضي ضٍزُ ؾططاى خؿساى، ؾططاى

زكریم وِ زاضیری اٍلیي :تشخیص تاریخ  
 :اؾر قسُ هططح ٍی تطای تیواضی

زكریم، زاضید زاضز، قٌاؾی آؾیة گعاضـ فطزی اگط 
  گعاضـ اٍلیي ضٍی تط وِ اؾر زاضیری زطیي لسیوی
 ّای زاضید تیي زض .اؾر قسُ ثثر فطز قٌاؾی آؾیة
 زاضید قٌاؾی، آؾیة گعاضـ تاالی زض قسُ زضج

 .زّیس لطاض هثٌا ضا ًوًَِ خصیطـ
زاضید ًساضز، قٌاؾی آؾیة گعاضـ فطزی اگط 

 یا تیواضؾساى زض تیواض خصیطـ اٍلیي زاضید زكریم،
 غیطُ ٍ آظهایف زهَیطتطزاضی، خطاحی، اٍلیي زاضید
 .زاضز ٍخَز ّا گعاضـ ایي ؾطتطي ضٍی تط وِ اؾر

ذاًَازگی، ًام ٍ ًام قاهل :فزد هشخصات  
  زاضید ٍ (هطز ظى،) خٌؿیر هلی، وس خسض، ًام
 زَلس

وِ اؾر هحلی ًكاًی، اظ هٌظَض :تیوار ًشاًی  
 ٍ وٌس هی ظًسگی آى زض ّا ظهاى تیكسط فطز
  ًام قْطؾساى، ًام اؾساى، ًام قاهل ذَاتس هی
  قواضُ وَچِ، ًام ذیاتاى، ًام ،(ضٍؾسا یا) قْط
  زض هَخَز الگَی هطاتك غیطُ ٍ ذاًِ (خ ن)

 ؾاهاًِ

 ثبت سرطاى
 (تصوین)



 ثثت ثثت

فَت فطز زٍضّای ّای اضظیاتی طی زض اگط  
  اظ ًاقی هطي تط زال فَذ گَاّی ٍ تاقس وطزُ

  تا ّوطاُ ؾاهاًِ زض ٍ تگیطیس ودی زاضز ؾططاى
  ثثر (ؾال ٍ هاُ قاهل ون زؾر) فَذ زاضید
 ؾاهاًِ زض ثثر ٍ زاییس تطای ّوچٌیي ًواییس

 .زّیس لطاض ًیع خعقه اذسیاض زض

 زچاض فطز زٍضّای ّای اضظیاتی طی زض اگط  
  زض خسیسی هساضن ٍ تاقس قسُ تیواضی ػَد
  قس گفسِ تاال زض وِ زطزیثی تِ اؾر ٍی اذسیاض

  ػٌَاى تِ ؾاهاًِ زض ٍ تگیطیس ودی ًیع آًْا اظ
  .وٌیس ثثر آى زاضید تا ّوطاُ خسیس ضذساز

  زض ؾاهاًِ زض ثثر ٍ زاییس تطای ّوچٌیي
 .زّیس لطاض ًیع خعقه اذسیاض

 ثبت سرطاى
 (تصوین)




