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سال را  از نظر  59تا  30زنان ارجاع شده  در فاصله بهورز 

 عالیم و نشانه هاي مشکوك سرطان دهانه رحم  به صورت

1.زیر بررسی می کند

  دارد؟ را 3 یا 2 ،1 بندهاي عالیم از یک هر فرد آیا

 از پس و قاعدگی هاي دوره فواصل در جنسی، نزدیکی از پس جمله از( واژینال طبیعی غیر خونریزي 1   

)یائسگی

واژینال بدبوي ترشحات 2   

جنسی نزدیکی هنگام درد 3  

خیر

:ارزیابی موارزد زیر

فاصله از اولین تماس جنسی

فاصله از غربالگري پیشین

سال از اولین تماس   3بیش از 

سال از  10کمتر از  وجنسی 

غربالگري

آموزش خود مراقبتی و 

سال 5ارزیابی طی  

سال از اولین تماس   3بیش از 

سال از  10بیش از  وجنسی  

غربالگري

ارجاع به ماما

ارزیابی مطابق 

فلوچارت غربالگري

سال از اولین تماس   3کمتر از 

جنسی

آموزش خود مراقبتی  

سال 3و ارزیابی طی 

بله

:دهد می انجام را زیر هاي بررسی ماما   

نماید بررسی را ها نشانه و )عالیم پیشرفت و مدت شدت، تاریخچه، جمله، از( عالیم -الف   

نماید بررسی را )... و کاندوم از استفاده عدم متعدد، افراد با جنسی ارتباط داشتن جمله از( مرتبط خطر عوامل -ب   

  گذشته در )HSIL مانند( رحم دهانه بدخیم پیش ضایعات یا سرطان سابقه  -ج   

 نوکوك،گ و کالمیدیا مثل ها عفونت یائسگی، از پیش زنان در سقط( بگیرد نظر در را افتراقی هاي تشخیص -د   

)رحم یا واژن سرطان رحمی، عملکردي خونریزي رحم، پولیپ سرویکس، التهاب تناسلی، ناحیه هاي زخم

کند معاینه اسپکولوم با را سرویکس -ه   

3یا  2، 1وجود صرفا عالیم بند 

با معاینه و شرح حال طبیعی 

درمان دارویی در صورت نیاز و 

هفته 2ارزیابی دوباره در عرض 

بهبود عالیم

ارزیابی مطابق 

فلوچارت غربالگري

بدتر شدن 

عالیم

ارجاع به سطح دو

:زیر موارد از یکی با همراه 3 یا 2 ،1 بند عالیم وجود  

بدخیم پیش ضایعات یا سرطان سابقه  

معاینه در شکمی توده  

سرویکس معاینه در برجستگی یا زخم  

ارجاع به سطح 

دو


