
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific  علمی

  
  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢١ مارچ ١٦

  
  داکتر محمد کريم فارغی

 (Cervical Cancer Vaccine) يا سرطان عنق رحم HPV واکسين

خاطر ه ب (Screening) تثبيت گرديده است لذا تطبيق واکسين و فيلتر شدن HPV کانسر ھای عنق رحم % ٩٣در 

  .دريافت واقعات مشکوک ضروری است

  را بگيرند؟ HPV کی ھا بايد واکسين

 -١٢ واجد اخذ واکسين است ولی مطابق پروگرام ملی واکسيناسيون شاگردان در سنين  سال٩ھر کسی باال تر از سن 

   .را تطبيق کنند  بايد آن١٣

 
خانم ھای ھم جنس گرا نيز واجد تطبيق اين واکسين .  جنسی با مرد ھا دارند نيز بايد واکسين شوندۀی که رابطئمرد ھا

ً که قبال کسانی. زمانی است که فعاليت جنسی آغاز نگرديده باشدبھترين و مساعد ترين زمان برای تطبيق واکسين . اند

مواجه شده باشند که تطبيق واکسين در مقابل آنھا  HPV فعاليت جنسی داشته اند ممکن با ويروس ھای انواع ديگر
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ه  نوع ويروس ب٩در مقابل  HPV واکسين. برايشان معافيت نخواھد داد لذا در پروگرام سکريننگ شامل خواھند شد

  .کند  معافيت توليد می١٨ و ١٦- ١١ -٦گردند و عبارتند از نوع  شمول چھار نوعی که باعث توليد مرض می

که دوز سوم را  دست خواھند آورد در حالیه  سال دو دوز رايگان واکسين را در کلينيک ھا ب٢٠نتر از سن يئافراد پا

  .گردد  سه دوز تطبيق میًوعاواکسين در فاصله ھای دو ماه و شش ماه مجم. بايد پول بپردازند

در مقابل  Cervarix واکسين. است Gardasil و ديگر آن Cervarix موجود است که يکی HPV دو نوع واکسين

در مقابل  Gardasil که دھد در حالی  که در عنق رحم يافت گرديده است معافيت می١٨ و ١٦ويروس ھای ورژن 

ن گفته می شود کدام نوع واکسين به ام تطبيق واکسين به مراجعدر ھنگا. دھد  معافيت می١٨ و ١٦-١١- ٦ورژن ھای 

  .آنھا تطبيق می گردد

 به اشخاصی که واجد شرايط پروگرام واکسيناسيون ملی اند ًوريست که واکسين ھا در کشور استراليا صرفاآقابل ياد 

 .گردند رايگان است ولی برای ساير افراد در مقابل پرداخت پول تطبيق می

  

 


