
 كه بر اساس آزمايش پاپ اسمير بايد تحت درمان و پاپ اسمير مجدد قرارگيرندزنانيعدم مراجعه علل 

 دانشگاه علوم ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي،گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشيار∗∗∗∗:ي نائينييدكتر كورش هالكو
 درماني تهران-پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشگاه ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، كارشناس بهداشت و تنظيم خانواده،شناسيكارشناس ارشد مردم:يانچمريم چيني
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 درماني تهران-ي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت،)عج( بيمارستان وليعصر، گروه زنان، دانشيار:زاده احسائيدكتر شيرين قاضي
 درماني تهران- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي، استاد:پوردكتر حميدرضا صادقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ،دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيدستيار بهداشت مادر و كودك، : دكتر خسرو رفائي شيرپاك
درماني تهران-بهداشتي

                                                                                                                                        فصلنامه پايش
131-137 صص1383 شماره دوم بهار سوم                                       سال 

20/10/1382:                                                                                                                                               تاريخ پذيرش مقاله

چكيده
هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آزمايش با توجه به اهميت غربالگري سرطان دهانه رحم، بر اساس سياست

 سال با شرايط تعيين شده در 20-65 درماني كشور براي زنان مراجعه كننده در گروه سني -اسمير در مراكز بهداشتيپاپ
موقع تغييرات سلولي و درمان ه غربالگري اين بيماري عبارت است از تشخيص بهدف اصلي. گيرددستورالعمل كشوري، صورت مي

.رود عوارض و مرگ ناشي از اين بيماري در جامعه كاهش پيدا كند در صورت موفقيت برنامه غربالگري انتظار ميوفوري بيماري 
مه، مراجعه مجدد زنان براي تكرار مجدد آزمايش در جريان اجراي برنامه غربالگري يكي از مراحل مهم و نشانه موفقيت برنا

هاي خوب تعيين عنوان يكي از شاخصهتواند بصورت نسبت مراجعه زنان براي اين امر مي در اين.استپس از درمان پيشنهادي 
ه در اختيار قرار تحقيق حاضر بخشي از شواهد الزم را در اين زمين. كيفيت اجراي برنامه غربالگري پاپ اسمير در نظر گرفته شود

 درماني جنوب تهران مورد غربالگري - در مراكز بهداشتي1378كه در سال ) نفر11885(به اين منظور كليه زناني .دهدمي
 نفر شرايط 447از ميان اين گروه . سرطان دهانه رحم قرار گرفته بودند، از نظر چگونگي مراجعه بعدي مورد بررسي قرار گرفتند

 درماني، به درب منازل -اشتند، كه با استفاده از آدرس مندرج در پرونده هاي موجود آنان در مراكز بهداشتيآزمايش مجدد را د
.آنان مراجعه شد

74از ميان اين عده تنها . گيري فعال و همه جانبه فراهم شداز آنان در شرايط پي)  درصد1/49( نفر 219 امكان مصاحبه با 
 درصد34ين ترتيب بازدهي برنامه غربالگري در اين خصوص اهپ اسمير مجدد مراجعه كرده بودند كه بنفر براي انجام آزمايش پا

22(، كمبود وقت) درصد59(بي اطالعي از لزوم انجام اسمير مجدد: ترين داليل عدم مراجعه عبارت بودند ازبوده است و عمده
). درصد4( ترس از وجود بيماري العالج و)درصد
ه شده، اندازه اين ي پاپ اسمير و ساير خدمات اراهايهاي كاركنان بهداشتي با توجه به حجم باالي آزمايشم تالشرغ علي

.تواند دليلي بر ضعف كيفيت برنامه غربالگري سرطان دهانه رحم باشدشاخص مي
گيريپاپ اسمير، غربالگري، پي:هاواژهكليد

 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتينشگاه علوم پزشكي تهران،، دا خيابان قدس اسالمي، خيابان انقالب،تهران: نويسنده پاسخگو∗
8951397: نمابر8951402: تلفن
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مقدمه
هـاي شـايع دسـتگاه       سـرطان  سرطان دهانه رحـم يكـي از      

كه مرحله پيش سرطاني    با توجه به اين   . ]1[تناسلي زنان است    
 بيمار در مرحله ضايعات     ياين بيماري طوالني بوده و ميزان بقا      

، ]2[اسـت   درصـد   100سرطاني در صورت درمان تقريبـا       پيش
بنابراين غربالگري در تشـخيص اوليـه ايـن بيمـاري از اهميـت              

.استبااليي برخوردار 
هـاي فعلـي وزرات    با توجه به اين موضوع براساس سياسـت      

بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي، آزمـايش پـاپ اسـمير در              
 مراجعـه كننـده در      زنـان  درماني كشور بـراي      -مراكز بهداشتي 
. گيرد سال انجام مي20-65گروه سني 

ــال   ــا سـ ــز   1380تـ ــمير در مراكـ ــاپ اسـ ــايش پـ  آزمـ
جنوب تهران تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم           درماني   -بهداشتي

شـده اسـت و جهـت       طور رايگـان انجـام مـي      هپزشكي تهران، ب  
هـــا بـــه آزمايشـــگاه مركـــز تشـــخيص ســـيتولوژي، نمونـــه

. گرديــده اســت درمــاني فرمانفرمائيــان ارســال مــي-بهداشــتي
تعدادي از موارد نظير عفونـت، امكـان تشـخيص سـيتولوژي را             

ورت پـاپ اسـمير مجـدد بعـد از           در اين ص    كه نمايدمحدود مي 
ــي  ــيه م ــان توص ــت درم ــده اس ــايش وش ــه آزم ــرم نتيج  در ف

 و تكـــرار پـــس از درمـــان Negativeاســـمير پاســـخ پـــاپ
Repeat-After-Treatmentــي ــده درج م ــه .  اســتگردي ادام

،گـذارد گيري اثر مي  اقدامات الزم و عواملي كه بر روي عدم پي        
. ه باشدتواند در موفقيت برنامه نقش داشتمي

گيـري ايـن مـوارد و داليـل آن در سـاير             مشكل عـدم پـي    
 كه با توجه به     ]5،  4،  3[كشورها مورد بررسي قرار گرفته است       

شرايط اقتصادي و فرهنگي خاص كشور ما براي تصميم گيـري           
.باشدها قابل تعميم به ايران نمي نتايج آن بررسي،الزم

 در مـورد  ي محـدود يهـا  هر چند كه در ايران نيز بررسـي       
ل باليني اين بيمـاري و يـا        يسرطان دهانه رحم يا در مورد مسا      

در مورد بررسي آگاهي و نگرش زنان در مـورد انجـام آزمـايش              
گيـري افـراد     است ولي در مـورد پـي       پذيرفتهپاپ اسمير انجام    

، 9،  8،  7،  6[اي صورت نگرفتـه اسـت     براي ادامه درمان، مطالعه   
10[.

تواند آمده از اين پژوهش مي    ت كه نتايج به دست    بديهي اس 
ريـزان بهداشـتي كشـور را بـيش از پــيش در     مـديران و برنامـه  

 كيفيت برنامه غربـالگري سـرطان دهانـه         يخصوص نحوه ارتقا  
. رحم در سيستم ياري نمايد

 كارمواد و روش
در زمــــان انجــــام ايــــن بررســــي در كليــــه مراكــــز 

هاي تهيه شده به همراه دو      هران الم  درماني جنوب ت   -بهداشتي
ــه   نســخه فــرم تكميــل شــده از مشخصــات مراجعــه كننــده ب

ــتي  ــز بهداش ــگاه مرك ــاني فرمانفرما-آزمايش ــال ئ درم ــان ارس ي
.گرديدمي

 در بخش سيتولوژي آزمايشگاه فوق نتيجه آزمايش بـر روي     
شد، برگ اصلي به مركز بهداشـت جهـت         هر دو برگ آورده مي    

عـه كننـده بازگردانـده شـده و بـرگ دوم در محـل               اطالع مراج 
لذا در خرداد ماه و تير ماه سـال         . گرديدآزمايشگاه نگهداري مي  

منظور انجام تحقيق به بايگاني آزمايشگاه مركـز فـوق          ه ب 1379
1378هاي اسمير مربوط به سـال       ه برگ تماميمراجعه گرديد و    

هـايي كـه    هگو از ميان آنها بر    ) برگه11885تعداد  (بازبيني شد 
عالمتگذاري شده بود   Repeat-After-Treatmentدر قسمت 

هـا در جـدولي     و مشخصـات فـرم    )  مورد 447(استخراج گرديد   
.ثبت شد

 و  اين مشخصات شامل نام و نام خانوادگي مراجعـه كننـده          
در صـورت وجـود آدرس و       .  درمـاني بـود    -نام مركـز بهداشـتي    

اسامي و مشخصات . ت گرديد  اين اطالعات نيز ثب    ،شماره پرونده 
سـپس براسـاس نـام      . ها وارد گرديد  دست آمده در پرسشنامه   هب

ها بين پرسشگران توزيع و با توجـه بـه محـل             پرسشنامه ،مراكز
هـاي مربـوط     پرسشنامه ، درماني جنوب تهران   -مراكز بهداشتي 

به اين ترتيـب  . به مراكز نزديك به هم در يك گروه قرار گرفتند 
. گري تشكيل شدده گروه پرسش

، درمـاني  -كـه ماماهـاي مراكـز بهداشـتي       با توجه بـه ايـن     
هـا در   بيشترين آشنايي را با مراجعين و نحوه جستجوي پرونده        

مراكز دارند، براي ده نفر از ماماهاي عالقمنـد جلسـه تـوجيهي             
در طي جلسه فوق نحوه استخراج آدرس افراد از         . برگزار گرديد 

 نحوه مراجعه به  ،ها ثبت آدرس در پرسشنامه    پرونده خانوار آنها،  
 دسترسـي بـه     ،هاي خـانوار  پرونده و استفاده از اطالعات پرونده     

ها  نحوه مراجعه به درب منازل و تكميل پرسشنامه        ،آدرس افراد 
ـ   آموزش داده شد تا تكميل پرسشـنامه       صـورت يكسـان و     ههـا ب
.هماهنگ با قابليت تكرار باال انجام گيرد
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 و همكارانچيانمريم چيني ...                                                                             علل عدم مراجعه زناني كه بر اساس آزمايش

ها و توجـه بـه نـوع         براي تكميل پرسشنامه   زنانده از    استفا
 براي سـؤال در مـورد سـرطان دهانـه رحـم بـه               زنانبرخورد با   

 به عنوان مالحظات اخالقي     ،اي كه باعث نگراني آنان نشود     گونه
.طرح مورد توجه قرار گرفت

 پرسشــنامه 40 حــدود ، بــه هــر يــك از پرسشــگراناً نهايتــ
مـدت پرسشـگري نظـارت و كنتـرل         تحويل گرديد و در طـول       

فعاليت پرسشگران توسط مدير اجرايـي طـرح انجـام گرفـت و             
. ه شديهاي الزم اراراهنمايي

هــا در از ابتــداي طــرح بافــت منطقــه و نحــوه ثبــت آدرس
.شـد بيني مي هاي خانوار به عنوان محدوديت طرح پيش      پرونده

نيازمنـد  لذا به منظور دسترسـي بيشـتر، بررسـي كليـه مـوارد              
.درمان و اسمير مجدد در نظر گرفته شد

الزم بــه توضــيح اســت در تعــدادي از مراكــز نيــز رابطــين 
هـا  بهداشت همكاري مفيدي با پرسشگران جهت يـافتن آدرس        

. داشتند
هـا پـس از     هاي تكميل شده جمـع آوري و داده       پرسشنامه

مـورد  Epi-Infoافـزار   كنترل و ورود به كامپيوتر، توسـط نـرم        
. گرفتتجزيه و تحليل قرار

هايافته
 آزمايشات پاپ اسمير انجـام شـده در سـال           تمامياز ميان   

 درمـاني   -در مركز بهداشـتي   ) 1براساس نمودار شماره    (1378
Repeat After Treatmentداراي جواب  مورد 447،جنوب تهران

انجـام  مصاحبه  )  درصد 1/49( نفر 219بودند، كه از اين ميان با       
شد و بقيه موارد به داليل مختلف شامل پيدا نشدن پرونـده در             

، واقعـي نبـودن آدرس   ) درصـد  6/30( درمـاني    -مركز بهداشتي 
4/5(، نبودن فرد مورد نظـر در آدرس اعـالم شـده           ) درصد 1/5(

و )  درصـد  1/1(، عدم حضور در منزل در مراجعات مكرر       )درصد
.مصاحبه انجام نشد)  درصد7/8(مهاجرت

،ايگيري فعـال و همـه جانبـه        چنين پي  با وجود  بنابراين  
بـه منظـور   . ميسر گرديـد   درصد افراد    1/49دسترسي فقط به    

بررسي وضعيت اين زنان متغيرهاي مختلف شامل سن، ميزان         
تحصيالت، شغل، تعداد فرزنـدان، قوميـت، ميـزان تحصـيالت           
همسر، شغل همسر، وجود درآمد شخصي، زندگي بـا خـانواده           

. مسر مورد بررسي قرار گرفته

 درماني- پاپ اسمير در مراكز بهداشتيبرنامه مراحل انجام -1نمودار شماره 

انجام آزمايش
پاپ اسمير

ارسال نمونه به آزمايشگاه و 
ريافت نتيجه توسط مركز د

 درماني-بهداشتي

نتيجه 
آزمايش؟

گيري بيمار توسط پرسنل پي
درماني-مركز بهداشتي

 به درمان و يازشن
اسمير مجدد

اطالع به فرد

 ماه بعد 6 تا 3تكرار آزمايش 
بر اساس تشخيص پرسنل 

بهداشتي

اطالع به فرد براي انجام 
درمان و پاپ اسمير مجدد

ان درمان آيا امك
در مركز وجود
دارد؟

انجام اقدام درماني در مركز 
 درماني-بهداشتي

تكرار آزمايش 
اسميرپاپ

درمان در مركز 
مرجع

 مورد11885

 مورد74

 مورد447
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 سال 60 سال و حداكثر 17 حداقل سن افراد مورد بررسي      
د حداكثر تعدا . بود) SD±9/8( سال   44و ميانگين سن آنان     

) SD±7/1 (8/2 و حداقل بدون فرزند با ميانگين        8فرزندان  
داراي دو  )  نفـر  68( درصـد    1/31 كه از اين ميان      دست آمد به

. فرزند بودند
از نظر ميزان و توزيع زنان مـورد مطالعـه برحسـب سـواد              

 درصـد   6/30،سـواد  درصـد بـي    9/11: عبـارت بودنـد از    نتايج
 درصـد   8/1، درصد ديـپلم   21، درصد راهنمايي  2/34،ابتدايي

. درصد ساير موارد5/0 ودانشگاهيتحصيالت 
 درصـد شـاغل بودنـد و        4/6 درصد زنان خانـه دار و        6/93
ــ ــي هب ــوده و 8/12طــور كل ــد شخصــي ب  درصــد داراي درآم
قوميت زنان به ترتيب    .  درصد فاقد درآمد شخصي بودند     2/87

ــود از  ــارت ب ــارس 9/42: عب ــد ف ــد7/54، درص ــرك درص ، ت
ميـزان  .  درصد افغـاني 4/1 درصد كرد و    5/0، درصد عرب  5/0

،سـواد  درصـد بـي    1/9: سواد همسران اين زنان عبارت بـود از       
 درصــد 6/20، راهنمـايي  درصـد 7/29، درصـد ابتـدايي  7/34

 درصد زنان بـا    3/23.  دانشگاهي  تحصيالت  درصد 9/5 و ديپلم
در زمـان   درصـد زنـان    3/54.كردنـد خانواده همسر زندگي مي   

م بـاليني بـوده و  يـ انجام آزمايش پاپ اسـمير اوليـه داراي عال     
 نفـري كـه    219از ميان   . م باليني بودند  ي درصد فاقد عال   7/45

هـاي   پرسشنامه  و پرسشگران موفق به يافتن آدرس آنها شدند      

پاسـخ اسـمير    ) درصد9/79( نفر 175،طرح را تكميل نمودند   
1/20( نفــر 44 و خــود را از مركــز بهداشــت دريافــت نمــوده

از . به داليل مختلف پاپ اسمير را دريافت نكرده بودند        ) درصد
اقـدام درمـاني   ) درصـد 17/56( نفـر  123 نفر،   219ميان اين   

نـامعلوم بـود و     )  درصد 35/17( نفر 38انجام داده بودند، پاسخ     
. اقــدام درمــاني انجــام نــداده بودنــد)  درصــد48/26( نفــر58
اطالعي از نياز به درمـان       بي ،درمانترين عامل عدم انجام     مهم

 به داليل عدم انجـام درمـان        .) نفر 32درصد،2/58(بوده است 
. اشاره شده است2در نمودار شماره 
جهـت  ) درصـد 05/52( نفـر  114 نفـر  219 در ميان ايـن   

 نفـر  31انجام پاپ اسمير مجدد مراجعه نكـرده بودنـد، پاسـخ            
ــامعلوم بــود و تنهــا ) درصــد6/14( ) درصــد79/33( نفــر 74ن

اسمير مجدد انجام داده بودند و در واقع تنها اين گروه سير      پاپ
. غربالگري پاپ اسمير را تـا مرحلـه نهـايي طـي نمـوده بودنـد             
3داليــل عــدم انجــام پــاپ اســمير مجــدد در نمــودار شــماره 

اطالعي از لزوم انجام آن    مشخص شده است كه از اين ميان بي       
در اين مطالعه   . بوده است )  نفر 68/ددرص59 (بيشترين مورد 

بين انجام اقـدام درمـاني و انجـام پـاپ اسـمير مجـدد رابطـه                 
.مشاهده گرديد) >003/0P(دارمعني

 توزيع فراواني نسبي داليل عدم مراجعه زنان جهت -2نمودار شماره 
)ماني جنوب تهران در-مراكز بهداشتي(درمان پس از انجام پاپ اسمير 
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)نوب تهران درماني ج-مراكز بهداشتي ( مجدد توزيع فراواني نسبي داليل عدم مراجعه زنان جهت انجام پاپ اسمير-3نمودار شماره 

گيري و نتيجهبحث
 افـراد اقـدام بـه        درصـد  79/33همانطور كه مالحظه شـد      

داري بـا    اين امر ارتباط معني    كهاسمير مجدد نموده بودند     پاپ
 به عبارت ديگر افرادي كه      .انجام درمان پيشنهادي داشته است    

 انجام داده بودنـد  درمان الزم را پس از آزمايش پاپ اسمير اول     
بيشتر براي پاپ اسمير مجدد مراجعه كرده بودند و افرادي كه           

انـد كـه    اند بيشتر كساني بـوده    پاپ اسمير مجدد را انجام نداده     
كـه بـي    بـا توجـه بـه ايـن       . انـد براي درمان نيز مراجعه نكرده    

اطالعي از نياز به درمـان و همچنـين بـي اطالعـي از نيـاز بـه                  
شـده  ين دليل عدم مراجعـه را شـامل مـي         اسمير مجدد بيشتر  

است، لذا مشاوره صـحيح بـا مـراجعين و آگـاه كـردن آنهـا از                 
ــ  له أوضــعيت ســالمتي شــان داراي بيشــترين اهميــت در مس

 كـه   1 نمـودار شـماره       براسـاس  .شـود محسوب مـي  غربالگري  
مراحل مختلف سير غربالگري سـرطان دهانـه رحـم در مراكـز           

 اجـراي صـحيح برنامـه       ،دهـد  درماني را نشـان مـي      -بهداشتي
.رسد مراجعين از اين روند ضروري به نظرميسازيهآگا

 اطالع از نياز به درمـان و        ،در بين متغيرهاي مورد بررسي    
دار نشـان   اسمير مجدد با زندگي با خانواده همسر رابطه معني        

و كســاني كــه بــا خــانواده همســر زنــدگي ) P>05/0(دادنــد

روه ديگر از نياز به درمان و اسمير مجدد  كردند بيشتر از گ   نمي
دار بين انجام اقدام درمـاني      وجود رابطه معني  . انداطالع داشته 

هـاي ديگـر ايـن      از يافته ) P>01/0(و ميزان تحصيالت شوهر     
وجود ارتباط بين اطالع از نياز به درمان و اسـمير           . استطرح  

ق نظير مـورد فـو    ) P>01/0(مجدد و انجام پاپ اسمير مجدد       
. دهداهميت مشاوره صحيح را نشان مي

دار بـين انجـام اقـدام درمـاني و وجـود            وجود رابطه معني  
دهد در صورتي كه مشـاوره      نشان مي ) P>05/0(م باليني   يعال

م بـاليني ندارنـد ممكـن     يـ  افرادي كـه عال    ،صحيح انجام نشود  
است به درمان و انجام تسـت غربـالگري ادامـه ندهنـد و ايـن                

 بـراي كاركنـان بهداشـتي ايجـاد          را سئوليت بيشتري له م أمس
زيرا در صورتي كه به اين افراد آمـوزش صـحيح داده            . كندمي

در حـالي   . نشود، ممكن است سير تشخيص آنها نـاقص بمانـد         
توانـد در مراحـل ابتـدايي بـدون         كه سرطان دهانه رحـم مـي      

.عالمت بوده و بيماري به تدريج به پيشرفت خود ادامه دهد
اي در مـورد كيفيـت خـدمات مربـوط بـه             در ايران مطالعه  

 درل بـاليني ياسمير انجام نگرفته است و تحقيقات به مسـا      پاپ
در مطالعه مشابهي   . ]10،  9،  8،  7،  6[اين زمينه پرداخته است     

اسمير آنها غيرطبيعـي     زن كه نتايج پاپ    162ت متحده   در اياال 
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قرار گرفتنـد كـه از      گيري بيماري مورد بررسي     بوده از نظر پي   
گيري مراجعه ننموده بودنـد و   جهت پي درصد1/41اين تعداد   

عـدم ارتبـاط    داليل عدم مراجعه آنهـا نيـز بيشـتر مربـوط بـه              
، )درصـد 6/35( نظير عدم دريافت نامـه از بيمارسـتان          مناسب

 سـوء برداشـت از نتـايج         و )درصـد 2/10( نفهميدن مفهوم آن  
.است بوده ]3[) درصد6/13(آزمايش 

هـا   از نمونه  درصد30ت متحده   اي ديگر در اياال   در مطالعه 
از طرفـي در    . ]4[گيـري را نشـان دادنـد      عدم مراجعه براي پي   

 در ايرلند مشخص گرديده كـه اطـالع رسـاني بـراي            ايمطالعه
هاي غربالگري بايستي بر پايه آگاهي      تشويق مشاركت در برنامه   

د و بر روي مقبوليت آزمـايش  رساني اوليه و بنيادي گذارده شو     
.]5[كيد گرددأت

بنابراين با توجه به نتايج اين پـژوهش و تحقيقـات اشـاره             
 بـي اطالعـي از لـزوم        زنـان، ترين علت عدم مراجعه      مهم ،شده

 مشاوره   دريافت باشد كه نشان دهنده نياز زنان به      انجام آن مي  
ركنـان  با توجه به حجم فعاليت كا     . استصحيح در اين زمينه     

ها و   درماني و به منظور بهبود كيفيت فعاليت       -مراكز بهداشتي 
نظر به بـا سـواد بـودن اكثريـت قريـب بـه اتفـاق مـراجعين،                  

ــق تهيــه و چــاپ  پيشــنهاد مــي شــود اطــالع رســاني از طري
هاي مناسب و دادن يك پمفلت به هر فردي كه از وي             پمفلت

اني زيـرا اطـالع رسـ   . شـود صـورت پـذيرد    آزمايش گرفته مـي   
هـا  تواند به افزايش سطح آگاهي خـانواده      صورت مكتوب مي  هب

. نيز منجر شود
براي ارزيابي شودبر اساس نتايج بررسي پيشنهاد مي

جاي توجه به تعداد آزمايشات پاپ ه ي غربالگري بيفرايند اجرا
اسمير انجام شده، نسبت زناني كه براساس نياز آزمايش 

در نظر عنوان يك شاخص  بهاند دادهاسمير مجدد را انجامپاپ
گرفته شود و اجراي برنامه غربالگري سرطان دهانه رحم در 
كشور با توجه به اندازه شاخص محاسبه شده مورد بازنگري 

.قرار گيرد
گيري و بهبـود كيفيـت      از طرفي براي باال بردن امكان پي      

شود در هـر محلـي كـه ايـن آزمـايش            غربالگري، پيشنهاد مي  
شود اطالعات كامل تري از افراد تهيه گردد و داشتن          انجام مي 

گيـري پـي حداقل يك شـماره تلفـن ضـروري از فـرد امكـان              
. نمايدمناسب را ايجاد مي

دست آمده در اين بررسي ضرورت هدر خاتمه، اطالعات ب
تجديد نظر در برنامه غربالگري سرطان دهانه رحم را در سطح 

نمايد و در اين رابطه يد ميأيماني ت در-مراكز بهداشتي
اطالعات مورد نياز را در اختيار مديران براي تصميم گيري 

. دهدمبتني بر شواهد در اختيار قرار مي

تشكر و قدرداني
نويسندگان از معاونت پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي و           

مين هزينـه ايـن     أخاطر تـ  ه   درماني تهران ب   -خدمات بهداشتي 
 همچنين از افرادي كـه در       ،يقاتي سپاسگزاري نموده  طرح تحق 
هــا مــا را يــاري نمودنــد و آوري اطالعــات و پرسشــنامهجمــع

ـ          هب عمـل  هخصوص رابطين بهداشتي مراكز تشـكر و قـدرداني ب
.آورندمي
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