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 نآ اب طبترم ياهناطرس و HPV ربارب رد نویسانیسکاو

 .دیناوخب تقد اب ار هتسب لخاد روشورب ،نویسانیسکاو زا لبق
 .دشابیم سرتسد رد FASS.se تیاس رد و

 يرگلابرغ تست ماگنه رد ار HPV نسکاو هک امش يارب یتاعالطا
 دینکیم تفایرد محر هناهد ناطرس زا يریگولج

 

 

 
 

 

 

  



 دیاهدش هنیسکاو GARDASIL 9 اب هک امش يارب یتاعالطا
 

GARDASIL 9 تکرش زا MSD گنرس قیرط زا لولحم تروص هب هک تسا یناسنا يامولیپاپ سوریو نسکاو کی 

 یحارط )58 و HPV )6، 11، 16، 18، 31، 33، 45، 52 سوریو عون 9 اب هلباقم يارب نسکاو نیا .دوشیم قیرزت

 .تسا هدش

 :روشورب نیا رد تعالطا تسیل

 Gardasil 9 دوشیم هدافتسا هچ يارب و تسیچ. 
 .دینادب Gardasil 9 تفایرد زا لبق دیاب هچنآ 
 .دوشیم هداد Gardasil 9 هنوگچ 
 .یلامتحا یبناج ضراوع 
 .لومعم ياهخساپ و شسرپ 
 .HPV اب طبترم ياهيرامیب و ناطرس 
 Gardasil 9 اب تظفاحم 

 

 
  

 نیا .دینک تبحص دوخ راتسرپ ای زاسوراد ،کشزپ اب ،یبناج ضراوع زورب تروص رد
 .دنکیم قدص تاعالطا نیا رد هدش رکذ یبناج ضراوع دروم رد نینچمه دروم
 سناژآ هب میقتسم روط هب اهنآ تیاس بو قیرط زا ار یبناج ضراوع دیناوتیم نینچمه
 lakemedelsverket.se :دیهد شرازگ یکشزپ تالوصحم
 
 کمک نسکاو ینمیا دروم رد تاعالطا شیازفا هب دیناوتیم ،یبناج ضراوع شرازگ اب
 .دینک



GARDASIL 9 دوشیم هدافتسا هچ يارب و تسیچ 

Gardasil 9 ياهيرامیب ربارب رد تظفاحم يارب نسکاو نیا .تسالاب هب لاس 9 زا ناناوجون و ناکدوک يارب ینسکاو 

 نیا .تسا هدش هتفرگ رظن رد 58 و 52 ،45 ،33 ،31 ،18 ،16 ،11 ،6 عون )HPV( یناسنا يامولیپاپ سوریو زا یشان

 یلسانت هاگتسد یجراخ ياهتمسق ،محر هناهد( یلسانت هاگتسد رد ناطرس زا شیپ یلولس تارییغت لماش اهيرامیب

  .دهدیم شیازفا ار هتفایهعسوت ناطرس کسیر هک تسا نانز و نادرم رد )نژاو و دعقم

 نیا زا فده .دوشیم هئارا HPV يارب يرگلابرغ تست اب نامزمه HPV نسکاو ،ملهکتسا رهش رد رضاح لاح رد

 .تسا HPV هب طوبرم ياهناطرس عویش رمتسم شهاک ،همانرب

 

 
 

 هب ًالبق هک يدارفا رد يریثأت Gardasil 9 .دوشیمن هدافتسا HPV اب طبترم ياهيرامیب نامرد يارب نسکاو نیا زا

 هدولآ نسکاو رد دوجوم HPV عون دنچ ای کی هب ًالبق هک يدارفا رد ،لاح نیا اب .درادن ،دناهدش التبم HPV تنوفع

 .دنک تظفاحم ،نسکاو رد دوجوم HPV رگید عاونا اب طبترم ياهيرامیب زا دناوتیم Gardasil 9 ،دناهدش

Gardasil 9 اب طبترم ياهيرامیب ثعاب دناوتیمن HPV اب هک یماگنه .دوش Gardasil 9 متسیس ،دیوشیم هنیسکاو 

 ياهيرامیب شرتسگ زا ات دوشیم کیرحت يدابیتنآ دیلوت يارب )يرامیب ربارب رد ندب یصخش عافد( ندب ینمیا

 .دنک تظفاحم HPV سوریو زا یشان

  



 دینادب GARDASIL 9 تفایرد زا لبق دیاب هچنآ

 :دوش زیوجت دیابن Gardasil 9 يدراوم هچ رد •
o نسکاو رد دوجوم داوم ریاس هب ای لاعف داوم هب )دح زا شیب تیساسح( تیساسح زورب تروصرد. 
o زود تفایرد زا سپ یلبق تیساسح زورب Gardasil ای Silgard )HPV ای )18 و ،16 ،11 ،6 عون 

Gardasil 9 لوا زود رد. 
 دوخ راتسرپ ای کشزپ اب ،دیتسه دیدش بت ای ندب ینمیا متسیس فعض ،نوخ داقعنا رد لالتخا راچد رگا •

 دوخ يدوخ هب )یگدروخامرس لاثم ناونع هب( یناقوف یسفنت هاگتسد تنوفع ای فیفخ بت .دینک تبحص

 .تسین نویسانیسکاو نتخادنا قیوعت هب يارب یلیلد
 هلمج زا ،دینک هدافتسا نآ زا تسا نکمم ای دیاهدرک فرصم ًاریخا ،دینکیم فرصم ار يرگید يوراد رگا •

 .دییوگب دوخ راتسرپ ای کشزپ هب ،هخسن نودب ياهوراد
 یلبق قیرزت زا رگا نیاربانب .دراد دوجو قیرزت زا سپ )نالاسگرزب رد هژیو هب( شغ و فعض ساسحا کسیر •

 .دییوگب دوخ راتسرپ ای کشزپ هب دیاهدرک شغ
• Gardasil 9 یناسنا يامولیپاپ ياهسوریو مامت زا )HPV( تظفاحم دنوش يرامیب ثعاب دنناوتیم هک 

 .دنکیمن
 .دنهد ماجنا نویسانیسکاو زا سپ یتح یتبراقم ياهيرامیب ربارب رد ار هناریگشیپ تامادقا دیاب نادرم و نانز •
 روط هب دیاب ریمسا باپ تست نیاربانب .تسین نانز رد ریمسا پاپ تست يرگلابرغ نیزگیاج نویسانیسکاو •

 .دوش ماجنا مظنم
 نیا قیرزت زا لبق ،دیراد ندش رادهچب دصق ای و دیشاب رادراب تسا نکمم دینکیم رکف ،دیتسه رادراب رگا •

 ای دنهدیم ریش هک ینانز هب ناوتیم ار Gardasil 9 .دیهاوخب ییامنهار دوخ راتسرپ ای کشزپ زا نسکاو

 .درک زیوجت ،دنراد یهدریش دصق
  



 GARDASIL 9 قیرزت و زیوجت یگنوگچ

Gardasil 9 یناقوف تمسق هب ًالومعم نسکاو نیا .دوشیم زیوجت راتسرپ ای کشزپ طسوت یقیرزت لوپمآ ناونع هب 

 .تسا هدش هتفرگ رظن رد الاب هب لاس 9 دارفا يارب Gardasil 9 .دوشیم قیرزت نار ای وزاب

 .دوشیم هئارا زین لاس 26 ات 22 نس رد محر هناهد ناطرس يارب يرگلابرغ اب طابترا رد Gardasil 9 نسکاو

 نسکاو نیا يزود 2 قیرزت همانرب

 .يرگلابرغ نیلوا رد :لوا قیرزت •
 .مود يرگلابرغ رد دعب لاس 3 :مود قیرزت •

 

  

 تشادهب ناصصختم ریاس ای نویسانیسکاو زکرم اب رتشیب تاعالطا بسک يارب
 .دینک تبحص نامرد و
 
 يارب ار Gardasil 9 دیناوتیم ،دیاهدرک تفایرد HPV نسکاوً البق رگا
 .دینک فرصم HPV هنوگ 9 نیا ربارب رد رتشیب تظفاحم
 

Gardasil 9 دوش هدافتسا یکشزپ ياههیصوت اب قباطم دیاب. 



 دنک داجیا یبناج ضراوع دناوتیم زین GARDASIL 9 ،اهنسکاو مامت دننام

 .دننک داجیا یبناج ضراوع دارفا یضعب رد تسا نکمم زین HPV ياهنسکاو ،اهنسکاو ریاس دننام

 زا دصرد 10 دودح رد دردرس ای و )درد ،مروت ،يزمرق( قیرزت لحم رد شنکاو :زا دنترابع یبناج ضراوع نیرتعیاش

 لماش یبناج ضراوع ریاس .دشابیم طسوتم ات فیفخ ًالومعم یبناج ضراوع نیا تدش .نسکاو نیا ناگدننکتفایرد

 .تسا عوهت تلاح و هجیگرس ،یگتسخ ،بت و قیرزت لحم رد شراخ ای يدوبک

 .دیریگب سامت نامرد و تشادهب زکارم اب رتشیب تاعالطا تفایرد يارب

 

 

 ؟دینک تفایرد ار Gardasil 9 دیناوتیم ،دیاهدرک تفایرد HPV نسکاو ًالبق رگا

 .دنوش هنیسکاو Gardasil 9 اب دنناوتیم دناهدش هنیسکاو Silgard ای Gardasil اب ًالبق هک يدارفا .هلب

 ؟دنک نامرد ار HPV يراج تنوفع دناوتیم Gardasil 9 ایآ

 .دیهد ماجنا ار HPV يرگلابرغ شیامزآ ،نویسانیسکاو اب نامزمه هک تسا مهم نیاربانب ،ریخ

 ؟منک ادیپ ار HPV هب طوبرم تاعالطا مناوتیم اجک زا

 :دینک هعلاطم هدش هیصوت ياهتیاسبو رد ار HPV دروم رد رتشیب تاعالطا دیناوتیم

• Nätverket mot gynekologisk cancer – gyncancer.se/kunskapfakta/hpv 
• Folkhälsomyndigheten – folkhalsomyndigheten.se 
• Vårdguiden – 1177.se 
• Internationella HPV referenscentret – hpvcenter.se/utrotning 

  

 نینچمه دروم نیا .دینک تبحص دوخ راتسرپ ای کشزپ اب ،یبناج ضراوع زورب تروص رد
 دیناوتیم نینچمه .دنکیم قدص تاعالطا نیا رد هدش رکذ یبناج ضراوع دروم رد
 .دیهد شرازگ میقتسم روط هب ریز تیاس بو قیرط زا ار یبناج ضراوع

lakemedelsverket.se 

 کمک نسکاو ینمیا دروم رد تاعالطا شیازفا هب دیناوتیم ،یبناج ضراوع شرازگ اب
 .دینک



 HPV هب طوبرم ياهيرامیب و اهناطرس هرابرد

 ای کی هب یگدنز لوط رد تسا نکمم ياهدع .دباییم لاقتنا یطاخم ياشغ و تسوپ سامت قیرط زا سوریو

 HPV هب طوبرم ناطرس هب التبا رطخ تدم ینالوط رد ،دباین دوبهب HPV تنوفع رگا .دنوش هدولآ HPV عون دنچ

 يدارفا .دنوش التبم HPV هب طوبرم ياهيرامیب ای اهناطرس هب دنناوتیم نادرم مه و نانز مه .دباییم شیازفا

 .دنشاب هدش هدولآ HPV هب تسا نکمم دناهتشاد یسنج سامت هک

 يدوخ هب ًالومعم سوریو نیا هچرگا .تسا نانز رد HPV هب طوبرم ناطرس لکش نیرتعیاش محر هناهد ناطرس

 هناهد ناطرس هب دوخ هبون هب هک دوش یلولس تارییغت ثعاب دناوتیم نانز زا یضعب رد اما ،دباییم دوبهب دوخ

 لیلد هب رفن 150 دودح رد و هدش التبم محر هناهد ناطرس هب نز 550 ًابیرقت هنالاس ،دئوس رد .دوش لیدبت محر

 .دنریمیم يرامیب نیا

 دعقم ناطرس ،دهد رارق ریثأت تحت ار نانز و نادرم دناوتیم هک HPV اب طبترم ياهيرامیب زا رگید ياههنومن

 .دنوشیم هداد صیخشت HPV هب طوبرم دعقم ناطرس هب التبم رفن 140 ًابیرقت هنالاس دئوس رد .تسا

 تظافح هرابرد
 .تسین یعطق ،دناهدش هنیسکاو Gardasil 9 اب هک یناسک مامت زا لماک تظفاحم ،رگید ياهنسکاو دننامه

 تاقیقحت قبط اما دنکیم تظفاحم يرامیب نیا لباقم رد ندب زا تدم هچ ،نویسانیسکاو تسین صخشم زونه

 .تسا هدش شرازگ تدمزارد تظفاحم ،دراد همادا زونه هک ینالوط

 :Gardasil 9 دروم رد کیژولویمدیپا تاعلاطم ساسارب HPV هب طوبرم ياهيرامیب شهاک رامآ

 محر هناهد ياهناطرس شهاک 90٪ •

 )یلسانت لیگز( مولیدنک شهاک 90٪ •

 Vulva رد HPV هب طوبرم ياهناطرس شهاک 90-85٪ •

 نژاو رد HPV هب طوبرم ياهناطرس شهاک 80-85٪ •

 دعقم رد HPV هب طوبرم ياهناطرس شهاک 90-95٪ •
 .دنکیم يریگولج اهناطرس نیا هیلوا لحارم تفرشیپ و یلولس تارییغت زا نامزمه •

Gardasil 9 یناسنا يامولیپاپ سوریو هورگ لک زا )HPV( يریگهنومن نیزگیاج نویسانیسکاو .دنکیمن تظفاحم 

 نینچمه و یلولس هنومن مظنم ياهلمعلاروتسد لابند هب دیاب نانز .تسین )ریمسا پاپ تست( نانز ياهلولس لومعم

 .دنشاب یتظفاحم و هناریگشیپ تامادقا

  



 Region Stockholm  

Information på olika språk 

 

 

 

 SVENSKA  
   

   

ENGLISH ESPAÑOL SUOMI 
   

   

TÜRK ى  فاریس عرب 
 


