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 سرطان به راجع دییایب پروژه ازی بخش ثیح به( کتابک) هینشر نیا

. است شده هیته( Let’s Talk about Cancer Project) میکن صحبت

 Cancer Council) ولز وساوتین سرطانی شورا توسط  پروژه نیا

NSW )ولز وساوتین سرطانی  مؤسسه تیحما مورد و لیتمو 

(Cancer Institute of NSW )به راجع دییایب. است شده واقع 

 در پناهنده صحت خدمات نیبی اریهم حاصل میکن صحبت سرطان

 به کمک مرکز و( NSW Refugee Health Service) ولز وساوتین

  .باشدی م( Fairfield Migrant Resource Centre) لدیفرف مهاجر

 

ی چگونگ و سرطان به راجع معلومات کردن ارائه هینشر نیا از هدف

 شده کوششی منتها. باشدی م مرض نیا بهی ابتالی احتمال خطر لیتقل

 دیجد ح،یصح هینشر نیا در شده ارائه معلومات شود حاصل نیقی تا

 .باشد فهم آسان و نیتر

 

ی در ،یعربی ها لسان به کهیی ها خانوادهی برا هینشر نیا میدواریام

 به که است نیا ما دیام نیهمچن. باشد دیمف ندیگوی م سخنی فارس و

 شیپ در رای خوش و صحتمندی زندگ تا میکن مساعدت خود جوامع

  .رندیبگ



2 
 

 میکن صحبت سرطان به راجع دییایب

(Let’s Talk about Cancer) 
 

  .باشدی م مرض نیچند بلکه ستین مرض کی تنها سرطان

 

 ریتکث شدن مهار بدون بدنی ها حجره که دیآی م شیپی وقت سرطان

 ازی برخ رای سرطانی ها غده.  دینما( tumour) غده دیتول و شده

 ها غده نیا. نامندی م( malignant tumours) میبدخی ها غده اوقات

 ها غده نیا. کنندی م تیسرا بدنی ها قسمت ریسا به و کرده رشد

  .باشند زا مرگ است ممکن

  

 

  

 N حجره های طبیعی  حجره های سرطانی 

W 
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 سرطان آنجا در که است بدن ازی بخش حسب بر سرطانی گذار نام

 که باشدی م دشوار ها داکتری برا ها وقتی بعض. است شده شروع

  .است شده شروع کجا از واقع در سرطان که بدانند

 

    

 

 

 

  

 (Lung cancer) ُشش سرطان

  www.medicinenet.com : مرجع

Source: Cancer Institute NSW  

 (Breast cancer)پستان سرطان

http://www.medicinenet.com/lung_cancer_pictures_slideshow/a
http://www.medicinenet.com/
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 وجود سرطان بهی خطرابتال کردن کمی برایی ها راه

 There are ways of reducing your risks of).دارد

developing cancer.) 

 

 را سرطان بهی ابتال احتمال توانندی م زهایچ ازی برخ که میدانی م

 بهی ابتالی احتمال خطر بتواند کهی زیچ هر. ندینما شتریب ای و کمتر

 risk) خطر احتمال عامل آن به کند شتریب را سرطان رینظ مرض کی

factor )میگوئی م.  

 

 Cancer Institute of) ولز وساوتین سرطانی  مؤسسه نظر طبق

NSW)، بودند عبارت 8002 سال در زنان سرطان نوع نیتر عیشا 

  :از

 پستان سرطان (breast cancer ) 

 بزرگی  روده سرطان  (colorectal cancer) 

 مالنوما (melanoma) (جلد سرطان ) 

 ُشش سرطان (lung cancer ) 

 ینیهاجک ریغی لنفاو سرطان [NHL (Non-Hodgkin’s 

lymphoma)].  

 

 :از بودند عبارت مردان در سرطان انواع نیتر عیشا
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 پروستات سرطان (prostate cancer ) 

 بزرگی  روده سرطان  (colorectal cancer) 

 مالنوما (melanoma)   (جلد سرطان) 

 ُشش سرطان (lung cancer ) 

 ی نیهاجک ریغی لنفاو سرطانNHL (Non-Hodgkin’s 

lymphoma).   

 

 سرطان اغلبی برا( risk factors) خطر احتمال عوامل ازی برخ

 : باشندی م لیذ شرح به ولز وساوتین در عیشای ها
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 ( Breast cancer) پستان سرطان

 

 

  

 شما
داشتن مادر یا 
خواهری که 

سرطان پستان 
 داشته

اولین عادت ماهوار شما در سن 
سال بوده و یا اینکه 12کمتر از 
سالگی یائسه شده  55پس از 

 باشید

در سابق 
سرطان 
پستان 
داشته 
 باشید

Being an older woman  
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 ( Bowel cancer) بزرگی  روده سرطان

 

  (Melanoma) جلد سرطان

 

 

 

 شما

 مسن باشید

زیاده روی در 
مصرف گوشت 
سرخ رنگ و 
گوشت های 
 فراوری شده

داشتن عضو 
خانواده مبتال 
به سرطان 
  روده راست

 شما
وقت زیادی 
را برای کار 
کردن در 

هوای آزاد 
 سپری کنید

یکی از اعضای 
خانواده شما سرطان 

 پوست داشته است

خود را 
برنزه می 

 کنید

   (Polyps) پیپول

Sunbathing  
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 ( Lung Cancer) ُشش سرطان

 

  (Prostate cancer) تپروستا سرطان

 

 

 شما
در معرض 
ازبستوس 

(asbestos
 باشید( 

مرض ُشش دیگری مانند نفس تنگی 
داشته ( emphysema)یا ِامفسیما 

 باشید

در معرض 
دود سگرت 
کسی دیگر 

 باشید

 شما

 سالمند باشید

زیاده از حد 
گوشت و 
لبنیات 
 بخورید

پدر، برادر یا 
پسری داشته 
باشید که در 
سن کمتر از 

سالگی  65
سرطان 

پروستات 
 گرفته باشد

دنیکش سگرت  

  دیباش چاق
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ی م کم را سرطان بهی ابتال خطر احتمال ریزی کارها انجام با شما

  :دیکن

 وهیم و( یترکار) جاتیسبز از مملو دیخوری م کهی خوراک   √

  . باشد جات

 

  دیدار نگاه الغر را خود دیباش وزن کم آنکهی ب   √

 

 دیباش داشتهی بدن تیفعال   √

  

 زیپره دنیکش سگرت به شروع از ای دیکن ترک را سگرت   √

   دیکن

  

 دیکن کم الکل مصرف از   √

  

 دیکن محافظت آفتاب برابر در را خود بدن جلد   √

 

 ای دارد وجود سرطانی  سابقه شما لیفام در ایآ که دیکن دایپ    √

  نه

  

   دیشو واقع امتحان مورد سرطانی بررسی برا مرتب بطور   √
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 نجات باعث( Cancer screening) سرطان امتحانات

 .شودی م شما عمر

 

 بطور که است نیا سرطان بهی ابتالی احتمال خطر کاهش راه کی

 . دیشو نهیمعا و امتحان سرطانی برا مرتب

 صیتشخ را سرطان شروع هیاول مراحل ای سرطان وجود امتحانات نیا

 . دهندی م

 

  (Screening for Women) زنانی برا امتحانات

  (Pap test) مهبل سرطان تست*

 امتحاناتی مل پروگرام در که شودی م دعوت زنان از ا،یاسترال در

 National Cervical Cancer Screening) رحم دهانه سرطان

Program )ی م عمل به امتحانی زنان از پروگرام نیا. رندیبگ سهم

 :که آورد

 82 باشند داشته سن سال 00 تا  

 باشند داشتهی جنس مباشرتی  سابقه.  

 

 در زنان رحم( ترجمان -ندیگوی م هم گردن ای ساق) دهانه سرطان

ی فوقان قسمت در رحم گردن. شودی م شروع( cervix) رحم گردن

 .شودی م وصل( بطن – زهدان) رحم به و دارد قرار زن مهبل
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 انواع از تر شیب که استیی ها سرطان ازی کی رحمی  دهانه سرطان

 ستت   َپپ بشمول آن امتحانات.  باشدی می ریشگیپ قابل سرطان گرید

(Pap test )ستت   َپپ. است (Pap test )در که دهدی م صیتشخ 

ی برخ.  ین ای شودی م مشاهدهی راتییتغ ایآ زن رحم گردنی ها حجره

  .شود سرطان بروز به منجر تواندی م رانییتغ نیا از

( Pap test) ستت   َپپ بار کی سال 8 هر که است مهم زنانی برا

 ای دیا گرفته طالق د،یا شده جدا خود همسر از شما اگر.  باشد داشته

 .دیباش داشته( Pap test) ستت   َپپ دیبا هم هنوز د،یا شده وهیب

 کمرگاه از خواهندی م شما از د،یدار( Pap test) ستت   َپپ کهی وقت

 .دیبخواب نیزم به ُپشت دیبا شما ت ست نیای برا. دیشو برهنه  نییپا به

 

  www.emedicinehealth.com : مرجع

 رحم گردن ای دهانه

(cervix )محل و 

 در آن گرفتن قرار

  زن بدن

  (Pap test) ستت   َپپی برا دارد کهی زن

 شودی م امتحان

http://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_cervical_cancer/arti
http://www.emedicinehealth.com/
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 Cervical ( 8000) َپپ امتحان و رحم دهانه سرطان هینشر: مرجع  

Cancer & Pap tests Booklet (2007)  
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ی م قرار مهبل درون را( speculum) فراخگر کی داکتر ای َنرس

 .دهد

  

 

 

 

 

 

ی م گرفته( brush) ُبُرس کی با رحم گردنی ها حجره ازی ا نمونه

ی م قرار( slide) دیاسال بنامی ا شهیشی رو را نمونه نیا بعد. شود

  .دهند

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8000) َپپ امتحان و رحم دهانه سرطان هینشر: مرجع

Cervical Cancer & Pap tests Booklet (2007)  

 

 (Speculum) فراخگر
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  www.emedicinehealth.com: مرجع

 دیاسالی رو بر ها حجره ازی ا نمونه

 و رحم دهانه سرطان هینشر: مرجع

 Cervical ( 8000) َپپ امتحان

Cancer & Pap tests Booklet 

(2007)  

 

 (Brush) ُبُرس و  (Spatula) کاردک

http://www.emedicinehealth.com/
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 در اگر. ردیگی م بر در را قهیدق چند فقط( Pap test) ت ست َپپ کی

 خودتان نرس ای داکتر به دیکرد حسی درد نوع هر شدن، امتحان موقع

 . دییبگو را مطلب دهدی م انجام را تست دارد که

 هفته 3 تا 8 نیب. فرستندی م البراتوار در امتحانی برا را نمونه نیا

 .دیایب( Pap test) ت ست َپپ جهینت تا کشدی م طول

 سرطان شما که ستین آن لیدل بود هم مثبت امتحان جهینت اگری حت

 امتحاناتی برا بخواهد شما از آنوقت است ممکن نرس ای داکتر. دیدار

 .دییایب شتریب

 روز در که دیریبگ وقتی موقعی برا( Pap test) ستت   َپپ کی یبرا

 .دینباش ماهوار عادت امتحان

   

 

 (Immunisation) (کردن نیواکس) هیوقا

 سرطان بهی ابتال ازی ریجلوگی برا تواندی م جوان دختران اکنون

 ساله 83 تا 88 دختران به نیواکس نیا.  ندینما واکسن رحمی  دهانه

ی مباشرت آنها سن نیا در که دارد احتمال کمی لیخ چون شودی م داده

 .دهندی م ها مکتب دری مجان را نیواکس نیا. باشند داشته
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 اند شده هم هیوقا اگر هستند فعال( مباشرت)ی جنس نظر از کهی کسان

( Pap test) تست پپ بار کی سال 8 هر دیبا( اند کرده نیواکس)

 را رحمی  دهانهی ها سرطان انواعی  همه نیواکس نیا. ندینما

 .دینمای نمی ریشگیپ

(  Pap test) تست پپ گانیرا بطور ریزی ها محل از توانندی م زنان

 :ندینما

 شانی عموم داکتر (GP )  

 زنان صحت نرس کی (women’s health nu) 

 زنان صحت مرکز کی (Women’s Health Centre )در 

 شانی  خانهی کینزد

 خانواده کردن پالن کیکلن کی (Family Planning Clinic.)  

 

 

  www.emedicinehealth.com : مرجع

 هیعل بر را جوان دختران

 مرحی  دهانه سرطان

  ندینمای م نیواکس

 

http://www.emedicinehealth.com/slideshow_pictures_cervical_cancer/arti
http://www.emedicinehealth.com/
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 ( Breast screening) پستان امتحانات* 

ی می سالگ 00 سن بهی وقت که شودی م دعوت ایاسترال در زنان از

 National Breast) پستان امتحاناتی مل پروگرام در رسند،

Screening Program )ی بردار عکس پروگرام نیا.  ندینما اشتراک

 ساله 00 تا 00 زنانی برا را نهیس از گانیرا( breast X-rays) نهیس

 .شودی م شامل

   .ندیگوی م هم( mammogram) ماموگرام را پستان امتحانات

 

ی م استفاده( پرتو) تشعشع کم مقدار کی از( X-rays)ی عکسبردار در

 احتمال است ممکن اگر. ندارد سرطان جادیا خطر ن،یا بر بنا و دینما

( X-ray technician)ی عکسبرداری متصد به دیبا باشد، شمای حاملگ

 . دیبگوئ

 

 

  

-breast X) پستانی بردار عکس

rays )ساله 05 زن کی 

 

 

 Cancer Institute NSW ولز وساوتین سرطان مؤسسه: مرجع
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 هرگز د،یروی م( breast X-ray) پستان ازی بردار عکسی برای وقت

 بغل ریز به َگرد و عطر ای( ها اودورانتی د) بو ضدی ها افشانک

 . اندازندی م هیسا( X-ray) عکسی رو مواد نیا. دینزن خود

 کی مقابل شما. دیشو برهنه باال به کمرگاه از که خواهندی م شما از

 از کیهر و دیستیای م( X-ray machine)ی بردار عکس دستگاه

 .ردیگی م قرار نیماش از صفحه کی یرو نوبت به شمای ها پستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 دینمای م ماموگرام دارد زن کی

(Woman having a mammogram) 



19 
 

 

 

  

  Cancer Institute NSW ولز وساوتین سرطان مؤسسه: مرجع
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 نیا.  دیآی م وارد فشار پستانی رو شود پخش پستان بافت نکهیای برا

 از روشن عکس کی بتواند دستگاه که شودی م انجام لیدل نیبد کار

  .ردیبگ پستان

 ناراحتی قدر است ممکن رد،یگی م قرار فشار تحت پستان کهی وقت

 دو معموال. است هیثان چندی برا فقط فشار نیا. باشد دردناک ای کننده

 .شودی م گرفته پستان هری برا عکس

 

 

 

                     

 

. دیدار پستان سرطان شما که ستینی معن نیا به مثبتی  جهینت کی

 معلوم تا دهدی م رای گرید امتحانات دستور شما( GP)ی عموم داکتر

 .ین ای دیدار پستان سرطان ایآ دینما

ی ا هفتهی برا را ماموگرام وقت د،یشوی م ماهوار عادت هم هنوز اگر

 شتریب شمای ها پستان موقع نیا در چون. دیهست عادت که دینگذار

 Cancer Institute NSW ولز وساوتین سرطان مؤسسه: مرجع

 فشار دهدی م نشانی بردار عکس

 X-ray) است خوب پستانی رو

shows good compression of 

breast) 

 دهدی م نشانی بردار عکس

 ستین خوب پستانی رو فشار

(X-ray shows poor 

compression of breast) 
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ی وقت نیچن در ماموگرام انجام و است،( متورم) دهیپوند و دردناک

 .داشت خواهد درد شتریب شمای برا

 

 حائز شمای برا کباری سال 2 هر( mammogram) ماموگرام انجام

  .باشدی م تیاهم

 

 نیمع رای وقت گانیرا( Mammogram) ماموگرام کی یبرا چطور

 :دیتوانی م کرده صحبتی سیانگل لسان به اگر دیکن

 

 زنگ 50 20 13  نمبر(   BreastScreen) نیاسکر برست به •

   دیبزن

   .دیکن نیمع رای مالقات وقت •

 داشتن با گانیرا( mammogram) ماموگرام کی یبرا چطور

 :دیکن نیمع وقت ترجمان

 Translating and)ی شفاه وی کتبی ترجمان خدمات به •

Interpreting Service (TIS) )دیبزن زنگ 50 14 13 نمبر  

 دیکن اظهار را دیکنی م صحبت آن به کهی لسان و نام بعد •

  دیایب ترجمان تا دیکن صبر •

 ( BreastScreen) نیاسکر برست با تا دیبخواه ترجمان از •

 ردیبگ تماس شمای برا

 دیکن نیمع رای مالقات وقت •
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 وقت آنی برا تا دیبخواه( BreastScreen) نیاسکر برست از  •

 درست که دیکن حاصل نیقی. ندینما فراهم زن ترجمان کی مالقات

 آنجا به( mammogram) ماموگرامی برا شده نیمع موقع در

  . دیبرو

 

ی ها موتر با( BreastScreen NSW) ولز وساوتین نیاسکر برست

ی ها محلی ها کیکلن در را پستان ازی بردار عکس امتحان هم اری  س

  دهدی م انجام دیخر مراکز بشمول مختلف،

 

 ( Screening for Men) مردانی برا ناتامتحا

 

 (Prostate Cancer) پروستات سرطان

ی  غده.  شودی م شروع مردان پروستات در پروستات سرطان

.  دهدی م لیتشک رای من آب ازی بخش که سازدی م رای عیما پروستات

 هورمون کی از بتواند، کرده کاری عیطب بطور پروستات نکهیای برا

 .کندی م استفاده( testosterone) تستوسترون بنام مردانه
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.  است پروستات سرطان مردان در پروستات نیتر عیشا ا،یاسترال در

 نیای  هیاول مراحل در هستند پروستات سرطان به مبتال کهی مردان

 .کنندی نم تجربه رای عالئم اصال مرض

 شده رفتهیپذی عیوس سطح در پروستات سرطانی برا امتحان اکنون

 risk) خطر جادیا عواملی خانوادگی  سابقه و سن چون.  است

factors )ساله 00 از تر مسن مردان  هستند، پروستات سرطانی برا 

 داکتر به دیبا اند داشته پروستات سرطان آنها برادر ای پدر کهی کسان و

 ناتیمعا و امتحانات به راجع او از و کنند مراجعه خود( GP)ی عموم

 .بخواهند مشورهی ضرور

 

 

 

 پروستات

(Prostate) 

Prostate 

  www.fotosearch.com :مرجع

http://www.fotosearch.com/
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 & Screening for Men) زنان و مردانی برا امتحانات

Women) 

 Faecal Occult*) مدفوع در یمخف خون وجود امتحان*

Blood Test (FOBT))  

 امتحانات پروگرام در تا شوندی م بیترغ زنان و مردان ایاسترال در

 National Bowel Cancer Screening) بزرگی  روده سرطان

Program )00 نیسن به کهی کسانی برا پروگرام نیا. رندیبگ سهم، 

 .دینمای م ارائهی مجان امتحانات هستندی سالگ 00 و 00 ،00

 وجود شیآزما ای FOBT را بزرگی  روده سرطانی برا ناتیمعا

. ندیگوی م(  faecal occult blood test) مدفوع دری مخف خون

 کی( اَن ای ُگه) مدفوع در را خون ازی کم ریمقاد تواندی م ت ست نیا

 هم خانه در را آن توانی م و است ساده ت ست نیا.  کند دایپ شخص

 .داد انجام

 

 شمای برا ُپست با (FOBT) خون دری مخف مدفوع تستی برا بسته کی

 :باشدی م ریز مواد بشمول بسته نیا. شودی م روانه

 دیده انجام چگونه را تست نیا نکهیا دستور 

 8 مدفوعی  نمونهی آور جمعی برا ورق 

 8 (رنگی آبی گرید و سرخی کی) لهیم 

 8 لهیمی رو دادن قراری برا برچسبی  ورقه 

 8 بوتل عدد (وبیت- tube )از پس ها لهیمی نگهداری برا 

 .ت ست انجام
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 سهم ت ست نیا در کهی کسان مشخصات رنگی آب فورمه کی 

 رندیگی م

 شده پرداخت آن ُپست مصارف   که رنگی آب پاکت کی. 

 

 

 

  

 

 

ی برا. شودی م انجام مدفوع از مختلفی  نمونه دو مورد  در ت ست نیا

 رای بعدی  نمونه. دیبکش خودتان مدفوعی رو را لهیم اولی  نمونه

 .دیریبگ اولی  نمونه از پس روز 3 تا 8 از زودتر

   

  

  www.cancerscreening.gov.au : مرجع 

  مدفوع دری مخف خون تِستی برا بستهی  نمونه

(Sample package for the FOBT)            

http://www.cancerscreening.gov.au/


26 
 

 

 

 

 

 

                         

                        

 

 

  درون از مرتبه دو را لهیم

  دیده عبور مدفوع

 

 Steps to) مدفوعی  نمونه ازی نگهدار قدم به قدمی راهنما

follow when storing stool samples) 

  www.cancerscreening.gov.au: مرجع

  www.cancerscreening.gov.au: مرجع

1 2 

3 4 

http://www.cancerscreening.gov.au/
http://www.cancerscreening.gov.au/
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 امتحانات پروگرام به بعد و باشد درست برچسبی دارا دیبا نمونه

 National Bowel Cancer Screening) بزرگی  روده سرطان

Program )شما ت ست جهینت تا کشدی م طول هفته دو حدود. شود ُپست 

 .دیایب

 

 داشته سرطان لزوما   شما که ستینی معن نیا به مثبتی  جهینت کی

 خود( GP)ی عموم داکتر بای فور آنوقت بود مثبت جهینت اگر. دیباش

 . دیریبگ تماس

 

 امتحانات. شود انجام ت ست نیا بار کی دوسال هر که شودی م هیتوص

 بدون است ممکن بزرگی   روده سرطان چون باشدی م مهم مرتب

 .دینما بروزی ا دهنده هشدار عالئم نوع چیه

 

 

 ( Lung Cancer) ُشش سرطان

 در زنان و مردان ریم و مرگ عمدهی ها علت ازی کی ُشش سرطان

ی م نسوار ای) کشندی م سگرت کهی زنان و مردان. است ایاسترال

ی ابتالی برا شتریبی احتمال خطر معرض در( کشندی م چلم ای کشند،

 . هستند ُشش سرطان ازی ناش مرگ و مرض نیا به
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 شده رفتهیپذ وی عموم امتحان نوع چیه ُشش سرطانی برا اکنون

 به شما ازی زیعز ای خودتان که دیهست مظنون اگر. ندارد وجود

( GP)ی عموم داکتر بای فور باشد، شده دچار است ممکن ُشش سرطان

 .  دیدار ضرورت ت ست نوع کدام به که دیبدان تا دیریبگ تماس خود

 

 ( Liver Cancer) جگر سرطان

 بدن درون اندام نیتر کالن که شود،ی م شروع جگر از جگر سرطان

 داشتن ، کنیل. است نامعلوم جگری  هیاول سرطان بروز لیدال. است

 سیتیپاتاه ایی زرد اهیس ،(hepatitis B) یب سیتیِهپاتا ای بی دزر

 را جگر سرطان بهی ابتال خطر احتمال تواندی م( hepatitis C) یس

 .دهد شیافزا

 جگر در توانندی م که هستندیی ها رسیوای زرد اهیس و بی زرد

 ممکن  ها رسیوا نیا اوقات، اغلب. بزنند صدمه بدان و شده نیگزیجا

 .است شده مبتال که نداند شخص و باشند، نداشتهی عالئم نوع چیه است

 

 ایآ که دینمائ معلوم تا دیکن صحبت خون تِست کی به راجع خود داکتر با

ی ب سیتیهپاتای برا. ین ای دیداری س سیتیهپاتا انا  یاح ای وی ب سیتیهپاتا

 دینما محافظت مرض نیا هیعل بر را شما که است موجود نیواکس کی

 امتحان(.ستین موجودی نیواکس نوع چیهی س سیتیهپاتای برای ول)

ی ب سیتیهپاتا نیواکس به ایآ  که دینما معلوم تواندی م نیهمچن خون

 .ین ای دیدار ضرورت
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 Summary of Cancer) سرطان امتحاناتی  خالصه

screening) 

 هیوقا ای امتحانات
(Screening or 

Immunisation) 

 هیوقا ای امتحان تکرار
(Frequency of 

screening or 
immunisation) 

  سرطان نام
(Cancer name) 

 ماموگرام

(Mammogram) 

 

 (Breast) پستان  بار کی سال 8 هر

 دری مخف خون امتحان

 ( FOBT) مدفوع

 

 (Bowel) کالنی  روده بار کی سال 8 هر

( Pap test) ت ست َپپ

 
 
 و دخترانی برا هیوقا

  پسران

 8 هر( Pap test) ت ست َپپ
 بار کی سال

 
 
 
 
 

 رحمی  دهانه
(Cervical) 

 وجودی عموم امتحانات
 ندارد

 تانی عموم داکتر با

(GP )دیکن صحبت  

 (Lung) ُشش --

 وجودی عموم امتحانات
 ندارد

ی عموم داکتر با
 دیکن صحبت( GP)تان

 پروستات --
Prostate) 

 هیعل بر کردن نیواکس
ی ب سیتیهپاتا

(Hepatitis B)  
 تانی عموم داکتر با
(GP )دیکن صحبت 

 (Liver) جگر 
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 یتداو قابل شوند داده صیتشخ زودی وقت ها سرطان اغلب

 Most cancers are treatable when) باشندی م

detected early.) 

 

 نیباالتر ازی کی ایاسترال در ها سرطان اغلب از پسی مان زنده زانیم

 زود چنانچه ها سرطان اغلب موفقانهی تداو. است جهان در ها زانیم

 که هست هم علت نیهم به. است محتمل اریبس شوند، داده صیتشخ

 خود احساس ای و بدن دری رییتغ متوجه کهی هنگام دارد تیاهمی لیخ

 .دیبخواه کمک د،یشوی م

 بود عبارت مردان در سرطان ازی ناش مرگ علت ،8002 سال در 

  :از

 ُشش سرطان 

 (مقعد و روده سرطان) بزرگی  روده سرطان  

 پروستات سرطان 

 (پانقراس) لوزالمعده سرطان  

 است نامعلوم ها آن منشاء کهیی ها سرطان (CUP.) 

 

 :است بوده ریز بیترت به  سرطان ازی ناش ریم و مرگ زنان در

 ُشش سرطان 

 پستان سرطان  
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 (مقعد و روده سرطان) بزرگی  روده سرطان   

 است نامعلوم ها آن منشاء کهیی ها سرطان (CUP) 

 (.پانقراس) لوزالمعده سرطان  

 زنان انیم در ها سرطان نیتر عیشا ایاسترال در پستان سرطان آنکه با

 ادیز اریبس مرض صیتشخ از  سال 0 از پس ماندن زنده احتمال است،

 نفر 9 به کینزد نفر 80 هر از 8000- 8008ی ها سال نیب. است

 زنده ولز وساوتین در پستان سرطان به مبتال  زنان از( صدیف%  29)

  .اند مانده

  

                   

            

               

 

 

 صیتشخ آنان پروستات سرطان کهی مردان انیم دری مان زنده زانیم

 که( صدیف% 90) نفر 9 مرد نفر 80 هر از.  باشدی م ادیز شده داده

 زنده صیتشخ از پس سال 0 شده داده صیتشخ آنها پروستات سرطان

 .اند مانده

   

 

 زنان از نفر 9 بیقر نفر 05 هر از

 مانده زنده پستان سرطان به مبتال

 اند
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 آمده ریز جدول در عیشای ها سرطان ریسای برای مان زنده زانیم

  .است

 

 زندهی صدیف
 Survival ماندن

Rate  
 از پس سال 0)

 (صیتشخ
 زنان

 زندهی صدیف
 Survival ماندن

Rate  
 از پس سال 0)

 (صیتشخ
 مردان

 نوع
 Typeسرطان

of Cancer 

 کالنی  روده (صدیف% ) 00 (صدیف% )00
 

 رحم دهانه - (صدیف% )03

 

 ُشش (صدیف% )80

 

 لوزالمعده (صدیف% )0

 سرطان که مرد نفر 05 هر از

 داده صیتشخ آنها پروستات

 اند مانده زنده نفر 9 شده
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 (.Know your body well)دیبشناس خوب را خود بدن

 

 کهی هنگام دیبتوان تا دیبشناس خوب را خود بدن که است مهمی لیخ

 نمونه ریز عالئم.  دیکن کمکی تقاضا دیستین جور دیکنی م احساس

ی م رهنمون ولز وساوتین در عیشای ها سرطان به که هستندیی ها

 تجربه را ریز عالئم از کیهر زانتانیعز ازی کی ای شما اگر.  شوند

 از که است نیا راه نیبهتر  اند، شده فهرست هینشر نیا در که دیکن

 .دیبخواه مشوره خودتان( GP)ی عموم داکتر

 

 Some symptoms of) رحمی  دهانه سرطان  عالئم ازی برخ

Cervical Cancer)  

 پس ای ماهواری ها عادت ریغ در که) حد از شیبی های زیخونر 

 (بدهد رخی ائسگی از

 حد از شتریب ای تری طوالن ماهوار عادت دوران دری زیخونر 

 باشد معمول

 (واژن) مهبل از ترشحات شدن شتریب 

 مباشرت هنگام دنیکش درد  

 

 Some symptoms of Breast) پستان سرطان  عالئم ازی برخ

Cancer)  

 نو( ی ُغده)ی برآمدگ داشتن 
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 پستان نوک از ترشح 
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 زدن، تاول – آبله ،یسرخ درد،) پستان نوک بودنی عاد ریغ 

   (پستان نوک شدن لیمتما بدرون

 پستان( تورم)ی دگیپوند  

 

 Some symptoms of) پروستات سرطان  عالئم ازی برخ

Prostate Cancer)   

 ادرار فیضع انیجر  

 ها شب بخصوص ادرار، تکرر 

 کردن ادرار دری دشوار 

 (یدرد شاش) کردن ادرار هنگام در درد 

 یمن آب ای ادرار در خون وجود  

 

 

 Some symptoms of) کالنی  روده سرطان  عالئم ازی برخ

Bowel Cancer)  

 ای( چهیپ دل – روش شکم) اسهال مدفوع، تیوضع در رییتغ 

 (مدفوع) گه شدن کیبار ای( بوستی) تیقبض

 آن در خون وجود ای مدفوع شدن رنگ رهیت  

 مقعدی زیخونر  

 شکم درد ای یعضالنی گرفتگ 

 (یبد دل -ی ق) استفراغ 

 ضعف وی ماندگ  

 وزن لیدل بدون شدن کم  
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 پانکرآس/ گوشت خوش ای لوزالمعده سرطان  عالئم ازی برخ

(Some symptoms of Pancreatic Cancer)  

 کمری فوقان قسمت در ای شکمی فوقان قسمت در درد  

 اشتها شدن کم  

 وزن شدن کم  

 یبد دل احساس  

 (یق) استفراغ  

 ای( چهیپ دل – روش شکم) اسهال مدفوع، تیوضع در رییتغ 

 ( بوستی) تیقبض

 (ادراری رنگ رهیت و چشمان و جلدی زرد)ی رنگ زرد 

 تینهای بی ماندگ 

 (زهردان) صفرای  سهیکی دگیپوند بخاطر شکمی دگیپوند  
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  …(Remember) باشد ادتانی

 

 . باشدی می متعدد امراض بلکه ستین مرض کی سرطان

  

 

 وجود سرطان به شمای ابتال خطر احتمال کردن کمی برایی ها راه

 . دارد

 

 

 نجات را شما جان تواندی م( Cancer screening) سرطان امتحانات

 ..دهد

 

 

 . هستندی تداو قابل شوند داده صیتشخ زود اگر ها سرطان اغلب

 

 

  .دیبشناس خوب را دخو بدن
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 Cancer Council) سرطانی شورای لفونیت کمک خط

Helpline)  

 

 

 

( Helpline)ی لفونیت کمک خط به د،یدار ضرورت ترجمان به اگر

 صبر و نکرده قطع را لفونیت. دیکن ذکر را خود لسان نام و زده زنگ

( یلفونیت) ترجمان شمای برا( Helpline)ی لفونیت کمک خط تا دیکن

 .ردیبگ

 

  

13 11 20 

 با مصارف تیلفون محلی

 دو شنبه تا جمعه

پیشین 5صبح تا  9از   

:خدمات  
معلومات رسانی،  
 ارجاع، حمایت
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 Where can I) باشم؟ داشته گانیرا ت ست پپ توانمی م کجا در

get a free Pap test?) 

  زنان صحتی ها نرس

 دولتی  منطقه
ی محلی ها

 (های شاروال)

 (کیکلن) درمانگاه محل لفونیت نمبر

Auburn 1800 600 681 Auburn Community Health Centre  
Norval Street  

Bankstown 9780 – 2777 Bankstown Community Health Centre 
36-38 Raymond Street 

Blacktown 1800 600 681 
 
 
 

9831 – 2070  

Mt Druitt Community Health Centre  
Corner Buran Close & Kelly Close, MT DRUITT 

 
 Blacktown Women’s and Girls’ Health Centre 

6 Prince Street 

Canterbury 9789 – 3744 
 
 

9750 – 9344 
 
 

Metro Migrant Resource Centre 
Level 2, 59-63  

Evaline Street, CAMPSIE 
 

Canterbury City Community Centre 
130 Railway Parade, LAKEMBA 

Fairfield 9726 – 1016 Immigrant Women’s Health Centre 
Corner McBurney Road & Railway Parade, 

CABRAMATTA 

Parramatta 1800 600 681  
 

Jeffery House 
162 Marsden Street    

Liverpool  9600 – 0600 
 
 
 

9601 – 3555  

Liverpool Neighbourhood Connections 
Warwick Farm Community Hub  

11 Gallop Street,  
WARWICK FARM  

 
Liverpool Women’s Health Centre  

26 Bathurst Street  
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 کنم؟ مراجعه دیبا کجا به پستان از گانیرای عکسبرداری برا

(Where can I go for a free Breast X-ray?)  

 

ی ها دولتی  منطقه
 (های شاروال)ی محل

 پستان امتحانات محل

Auburn Auburn Hospital 
Level 2 

Bankstown Ground Floor 
Civic Tower Building 

Corner Rickard Road & Jacob Street 

Blacktown Myer, Lingerie Department 
Westpoint  

 (Level 2) 2 منزل

Mt. Druitt Mt. Druitt Hospital 
 (Level 2) 2 منزل

Liverpool 102 Bigge Street 
 

Penrith Myer, Lingerie Department 
Westfield 

 (Level 1) 0 منزل

  

( BreastScreen Mobile Vans) پستان امتحانات اریسی ها موتر

 زنگ 50 20 13 بهی وقت. دارند حضور مختلفی ها محل در هرسال

 پستان امتحان کیکلن نیتر کینزد در پستان امتحاناتی برا د،یبزن

(BreastScreen Clinic )اریس موتر ای (Mobile Van )ی وقت شما به

 .دهندی م
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 (Resources Used) استفاده مورد منابع

  -(Brigham and Women’s Hospital Website) زنان و گهامیبر شفاخانه تیبسایو

 www.brighamandwomens.org 

 -(Cancer Council Australia Website) ایاسترال سرطانی شورا تیبسایو

 www.cancer.org.au 

  -(Cancer Council NSW Website) ولز وساوتین سرطانی شورا تیبسایو

 www.cancercouncil.com.au 

 ولز وساوتین سرطانی  مؤسسه ،8002 عات،یضا و حوادث راپور: ولز وساوتین در سرطان

(Cancer in NSW: Incidence & Mortality Report 2008. Cancer Institute NSW )-  

 www.cancerinstitute.org.au 

 زنان صحت دفتر ،یانسان خدمات وی عموم صحت وزارت. معمولی ها پرسش: ها ماموگرام

(Mammograms: Frequently Asked Questions. U.S. Department of Health and 

HealthHuman Services, Office on Women’s  )-   www.womenshealth.gov  

 Cancer-related check-ups. National) سرطانی ملی  مؤسسه. ربطیذ ناتیمعا – سرطان

Cancer Institute )-  www.cancer.gov  

 رسیوای برای مل کردن واکسن پروگرام: دیکن محافظت رحمی  دهانه سرطان هیبرعل را خود دختر

 Protecting your daughter from cervical cancer: The) رحمی  دهانه سرطان مولد

National HPV Vaccination Program )- erwww.australia.gov.au/cervicalcanc   

 .Understanding Breast Health) امراض مهار وی ریشگیپ مراکز. پستان صحت کردن درک

Centres for Disease Control and Prevention )- www.cdc.gov  

 

 

 

 

  (Illustrations Used) استفاده مورد ریتصاو

http://www.brighamandwomens.org/
http://www.cancer.org.au/
http://www.cancercouncil.com.au/
http://www.cancerinstitute.org.au/
http://www.womenshealth.gov/
http://www.cancer.gov/
http://www.australia.gov.au/cervicalcancer
http://www.cdc.gov/
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 ( Cancer Institute NSW) ولز وساوتین سرطانی  مؤسسه

 Cervical Cancer & Pap tests) 8000 - َپپ ت ست و رحمی  دهانه سرطان( کتابک) هینشر
Booklet -2007 )- 

 – www.refugeehealth.org.au  -( lingual Resources-Multi) یزبان چند منابع

 www.colorectalsite.com 

www.emedicinehealth.com 

www.fotosearch.com 

 www.medicinenet.com 

 پروگرام. مدفوعی  نمونه گرفتن کار دستور – مدفوع دری مخف خون تست بسته – دعوتنامهی  بسته
 Invitation Pack - FOBT Kit – Instructions for) کالنی  روده سرطانی برا امتحاناتی مل

Sample Collection. National Bowel Cancer Screening Program )- 
 www.cancerscreening.gov.au 

  

http://www.refugeehealth.org.au/
http://www.colorectalsite.com/
http://www.emedicinehealth.com/
http://www.fotosearch.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.cancerscreening.gov.au/
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 (Meena’s Story) نایم داستان

 دو به کینزد حاال.  کردند مهاجرت ایاسترال به عراق از شیپ سال چند او خانواده و( Meena*)نایم

ی سرطان بود کرده احساس خود بدن راست سمت پستانی باال در کهی ا غده شده معلوم است سال

 . است

 و( ماموگرام) پستان ناتیمعای برا را او داکتر و کرد مراجعه خود( GP)ی عموم داکتر به نایم

 او به( GP)ی عموم داکتر شد، افتیدر آنها جینتا نکهیا از پس.  کرد روانه( یسونوگراف) اولتراساوند

ی ا غده است ممکن خود پستان در زنان  ازی اریبس چون نباشد نگران غده نیا به راجع که گفت

 گفت( Meena) نایم.  شود ارجاع متخصص کی به نایم که کردند اصرار خانواده و او. باشند داشته

 ." کردمی ا عاقالنه و خوب کار"

 نیا. شد دییتأ دارد سرطان نکهیا گمان کرد مراجعه پستان متخصص به( Meena) نایم کهی موقع

 .بود انیگر دائم و شد او دیشدی ناراحت باعث

." میکن مغلوب را سرطان" میتوانی م هم با گفتند او به و بسازند آرام را او کردند کوشش خانواده

 خانواده، تیحما رغمیعل.  بکاهد او حد از شیبی نگران از تا بردی م چکر به را او دائم شوهرش

 .است" اوی زندگ انیپا نیا" که کردی م احساس

 پستانش غده درآوردنی برا و کرد، مراجعه متخصص به زود او ،(Meena) نایمی برا خوشبختانه

 ها غده نیتر ُخرد.  افتی را غده 3 او در متخصص واقع در. گرفت قراری جراح اتیعمل مورد

 شد افتی او پستان در که را سومی  غدهی حت گفت( Meena) نایم و ،(بود میخ خوش) نبودی سرطان

 .بود نکرده هم احساسی حت

ی خوب صحت از او سال، دو از پس. کرد شروع رای اویمیکی تداو نایمی جراح اتیعمل از پس

 .دهدی م انجام( ماموگرام) پستان ازی بردار عکس سال هر او.  است برخوردار

 او.  رندیگ قرار( ماموگرام) پستانی بردار عکس مورد مرتب بطور زنان است مهم که است معتقد او

 توانی نمی حت را غده ها وقتی بعض. دیداری ا غده دیکنی م احساس شما اوقات ازی برخ: "گفت

 زود سرطان کهی وقت چون کنندی بررس را خود عالئم مردم که است نیا اوی  هیتوص." کرد احساس

 .نمود معالجه را آنی ابیکام با توانی م شود، شناخته

 .(است شده استفاده مستعار نام ازی خصوص میحر حفظی برا)* 

 

 

 


