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ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਰਜਰੀ ਹੈ ਨਕ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਰੀਫ਼ਲੈੱਟ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨੂੰ 'ਸਮਰੀਅਰ ਟੈਸਟ' ਨਕਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਸਰੀ।

ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਰੀ ਜਾਚਂ ਨਕਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂ 
ਐਨਐਚਐਸ ਸਰਵਰੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ 
ਨਵਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਰੀ ਹੈ। 1.2 ਇਗੰਲੈਂਡ ਨਵਚ ਸਰਵਰੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਨਵਚ 70% ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਨਲਆ ਂਮੌਤਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਦਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ83% ਮੌਤਾ ਂਨੂੰ ਰੋਨਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।3  

ਅਸੀਂ ਨਕੰਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਦੰਦ ੇਹਾ?ਂ
ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹਰ 3 ਸਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹਰ 5 ਸਾਲਾ ਂ
ਨਵੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਨਜਆਦਾਤਰ ਸਰਵਾਇਕਲ 
ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾ ਂਉਮਰਾ ਂਨਵਚਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਂਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹਰੀਨੇ ਪਨਹਲਾ ਂਪਨਹਲੇ ਸੱਦ ੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਨਪਛਲਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਦੰਦ ੇਹਾ ਂ(ਦੇਖ ੋਸਫ਼ਾ 9)।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਨਸਰੀ ਰੁਝਾਣ, ਨਜਨਸਰੀ ਇਨਤਹਾਸ, ਜਾ ਂਤੁਸਰੀ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਇਸ 
ਦਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀਤ ੇਬਗ਼ੈਰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਸਂਜੈਂਡਰ (ਟ੍ਾਸਂ) ਆਦਮਰੀ ਹੋ ਨਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰੀ.ਪਰੀ. ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਨਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ 
ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਗਂੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਨਵਕਸ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਜਰੀਪਰੀ ਜਾ ਂਪ੍ਰੈਕਨਟਸ 
ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਸਂ ਔਰਤ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ   
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲਾਂ

ਬੇਤਰਤਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਦਰੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਢ (ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਟਊਮਰ ਵਰੀ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ) ਬਣਾਉਂਦਰੀਆਂ

ਹਨ। ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਨਟਊਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਵੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਸਰਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨਵੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਵਕਸ ਤੁਹਾਡਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ (ਜਾਂ ਗਰਭ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰੀਵਾਂ ਨਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਦਰੀ

ਸਭਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡਾਸ਼ਯ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਗਰਭ)

ਸਰਿਵਕਸ

ਯੋਨੀ

ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲਰੀ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਚੱਤਰ। ਸਰਨਵਕਸ ਯੋਨਰੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ
ਤਕਰਰੀਬਨ ਸਾਰ ੇਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹਊਮਨ ਪੈਪਰੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਨਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕਦ ੇਨ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰਦਾ ਹਰੀ ਹੈ। ਨਕਸ ੇਮਰਦ ਜਾ ਂ
ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਨਕਸਮ ਦਰੀ ਨਜਨਸਰੀ ਗਤਰੀਨਵਧਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਮੜਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 
ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਂਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਨਹ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀ ਕੋਈ 
ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਨਹਲਾ ਂਤੋਂ ਨਕਸ ੇਸਾਥਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।  

ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰਰੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਨਕਸਮਾ ਂਹੁੰਦਰੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਨਸਰਫ ਕੁਝ ਵੱਧ ਖਤਰ ੇਵਾਲਰੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀਆ ਂਨਜਹੜਰੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਰੀਆ ਂ
ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਰੀ ਕੋਈ ਵਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਂਤੁਹਾਡਰੀ ਇਨਮਊਨ ਨਸਸਟਮ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦ,ੇ ਐਚਪਰੀਵਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਰੀਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਵਕਸ ਪਨਹਲਾ ਂਵਰਗਾ ਹੋ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦ ੇਅਨਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਵੱਧ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਲੈਂਦਰੀਆ ਂਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਕਸ ਚਰੀਜ ਦਾ 
ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਸਰਵਰੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦਰੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਅਸਧਾਰਨ 
ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਪੂਰਰੀ ਜਨਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮੜਰੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦਰੀ ਨਜਨਸਰੀ 
ਗਤਰੀਨਵਧਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਕਨਡੋਮ ਜਾ ਂਡੈਂਟਲ ਡੈਮ ਲਾਗ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰਰੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
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ਨਸਗਰਟ ਪਰੀਣ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਰੀਰ ਨੂੰ ਐਚਪਰੀਵਰੀ 
ਦਰੀ ਲਾਗਾ ਂਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਨਸਗਰਟਨੋਸ਼ਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
www.nhs.uk/smokefree

ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਉੱਚ ਖਤਰ ੇਵਾਲਰੀ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਨਵਰੁੱਧ ਰੱਨਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰ ੇ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਾ ਟਰੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ੋ
ਸੱਨਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਫਰ ਵਰੀ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੀ ਜਰੂਰਤ 
ਹੋਵੇਗਰੀ। ਇਹ ਦੂਨਜਆ ਂਵੱਧ ਖਤਰ ੇਵਾਲੇ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂਦਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਪਨਰਵਾਰ ਨਵੱਚ ਪਨਹਲਾ ਂਤੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਰੀ ਹੈ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਨਵਕਸ ਨਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਦਰੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਵੱਧ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਰੀਆ ਂਹਨ। 

ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਤੋਂ ਸੈੱਲਾ ਂਦਾ ਛੋਟਾ ਨਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਨਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨਸਟਕ ਦੇ ਡੱਬ ੇਨਵੱਚ ਪਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵੱਚ ਭੇਨਜਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਨ ਵਾਲਰੀਆ ਂਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀਆ ਂਨਕਸਮਾ ਂਲਈ ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ 
ਕਰੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।  ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਰੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਕਸਮਾ ਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਨਟਵ ਆਉਂਦਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਦਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਨਹਲਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਸਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਨਜਨਟਵ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਾਗਂੇ। 
ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਰੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਵੱਚ ਨਵਕਸਤ ਹੋ 
ਸਕਦਰੀਆ ਂਹਨ। 
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ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਦਰੀ ਬਾਰਰੀਕਰੀ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਚਂ (ਨਜਸਨੂੰ 
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਲੋਪੋਕੋਪਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਵੇਖਦੇ ਹਾ ਂ
ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਨਕ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕ 
ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਣਾ
ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸ ੇਔਰਤ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਨਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ,ੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇਸ ਦਰੀ ਮੰਗ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਉਸ ਨਦਨ ਹੋਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਨ ਚਲ ਰਹਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਰੀ 
ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਨਾ ਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਰੀ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਚਂ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾ ਸਕਦਰੀ ਹੈ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਨਦਨ ਪਨਹਲਾ ਂਯੋਨਰੀ ਦਰੀ ਕੋਈ ਵਰੀ ਦਵਾਈ, ਲੂਬਰਰੀਕੈਂਟ ਜਾ ਂਕਰਰੀਮ 
ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ੋਨਕਉਂਨਕ ਉਹ ਨਤਰੀਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨਵਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਨਕਉਂਨਕ:  

•• ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀ ਲਾਗ ਜਾ ਂਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਕਈ ਵਾਰ ਛੁਟ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਇੱਕ 'ਗਲਤ ਨੈਗੇਨਟਵ' 
ਨਤਰੀਜਾ)

•• ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟਾ ਂਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਨਸ਼ਕਾਵਾ ਂਵੱਧ ਸਕਦਰੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  
•• ਅਨਜਹਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ ਨਕ ਨਤਰੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨਮਲਦਰੀਆ ਂਹਨ 

ਅਤੇ ਸਰਨਵਕਸ ਠਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ 'ਗ਼ਲਤ ਪਾਨਜਨਟਵ ਨਤਰੀਜਾ)

ਜੇ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਲੱਭਦਰੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਦਰੀ ਗਰੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਰੀ ਨਕ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾ ਂਉਹ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਕਦ ੇਨਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਰੀਆ।ਂ
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ਆਪਣਰੀ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ:

•• ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤਰੀ ਹੋ
•• ਨਹਸਟਰੇਕਟੋਮਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
•• ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਨਚੰਤਾਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਤੇ
ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਨਸਰਫ 1 ਤੋਂ 2 ਨਮੰਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਨਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 10 
ਨਮੰਟ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। 

ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਰੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਕੱਪੜ ੇਲਹਾਉਣ (ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਢੱਲਰੀ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਵਰੀਅਰ ਲਹਾਉਣ ਨੂੰ) ਅਤੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟਕੇ ਗੋਨਡਆ ਂਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਕਨਹਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਗਜ ਦਰੀ ਸ਼ਰੀਟ ਜਾ ਂਤੌਲਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਨਕਉਲਮ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਉਪਕਰਣ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲਰੀ-ਹੌਲਰੀ 
ਖੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਨਕਉਲਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਪਲਾਸਨਟਕ ਦਾ ਬਨਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਵਾ ਂਵਰਨਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਦਰੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸੈੱਲਾ ਂਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਤਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮਰੀ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੇਤਰੀ ਹਰੀ ਚਲਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਦ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਰੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਨਨਯੰਤਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨਹ 
ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤਰੀਜੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤਰੀਨਜਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਰੀ ਉੱਮਰੀਦ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।

4 ਸੰਭਵ ਨਤਰੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1. ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਨੈਗੇਨਟਵ
ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਨੈਗੇਨਟਵ ਨਤਰੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ। ਇਸ ਨਤਰੀਜੇ ਦਾ

ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਹੋਣਗਰੀਆ।ਂ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਰੀ ਇਹ ਨਬਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸੇ ਸਮੱਨਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ

ਸਕਣਗਰੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ 3 ਜਾ ਂ5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਤੁਹਾਡਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਦੁਬਾਰਾ ਨਫਰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਾਲ ਕਰਾਗਂੇ।

ਨਚੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਪੇਨਕਉਲਮ ਮਖੌਲਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਰਮ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈਕਲ

ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਕਵੇਂ ਨਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

© ਜੋਜ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟਰੱਸਟ

ਬ੍ਰਸ਼

ਬਲੈਡਰ

ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ

ਸਪੇਨਕਉਲਮ

ਯੋਨਰੀ

ਗੁਦਾ•(ਨਪਛਲਾ•ਰਸਤਾ)

ਸਰਨਵਕਸ
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2. ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਪਾਨਜਨਟਵ: ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਪਾਨਜਨਟਵ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਸਦਰੀ ਜਾਚਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾ ਂਲਈ ਕਰਦ ੇ
ਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਨਮਲਦਰੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਤਰੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਪਰੀਵਰੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਦੁਬਾਰਾ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾਗਂੇ 
(ਤੁਹਾਡਾ ਨਤਰੀਜਾ ਪੱਤਰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਕਦੋਂ)। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂਨਕ ਕਰੀ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਇਨਮਊਨ ਨਸਸਟਮ ਨੇ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ (ਇਹ ਨਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆ ਂਨਵੱਚ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

3. ਐਚ ਪਰੀ ਵਰੀ ਪਾਨਜਨਟਵ: ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨਮਲਰੀਆ ਂ
ਅਸਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਦੇ ਕਈ 'ਗ੍ਰੇਡ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕਉਂਨਕ ਕੁਝ ਦੂਨਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ 
ਨਤਰੀਜਾ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਦਾ ਕਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਵਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂੇ (ਦੇਖ ੋਸਫ਼ਾ 
11)। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ 'ਐਨਐਚਐਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ - ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ 
ਕਰਾਉਣਾ' ਭੇਜਾਗਂੇ। 

4. ਅਢੁਕਵਾ ਂਨਤਰੀਜਾ 
 ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਨੂੰ 'ਅਢੁੱਕਵਾ'ਂ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਨਰੀਕਰੀ ਖ਼ਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤਰੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਜਾ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਕ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਢੁਕਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹਰੀਨਨਆ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਡਰੀਕ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂ
ਤਾ ਂਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ਰੀ ਸੈੱਲ ਹੋਣ। 
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100
ਔਰਤਾ ਂਸਰਵਾਈਕਲ 

ਸ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਾ�ਦੀਆ ਂ

ਹਨ

87 
ਐਚਪੀਵੀ ਨੈਗੇਿਟਵ 

ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...

13 
ਐਚਪੀਵੀ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ 

ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

4
ਕੋਲਪੋਪਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

9
12 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵੱਚ 

ਦੁਬਾਰਾ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

... ਅਤੇ 3 ਜਾ ਂ5 ਸਾਲਾ ਂ
ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ�ੀਿਨੰਗ 

ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਨਚੱਤਰ ਹਰ 100 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਨੂੰ ਨਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
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ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੂਨਰੀਆ ਂਦਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 
ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਰੱਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਤਰੀਜਾ ਇੱਕ ਕੌਮਰੀ ਸੁਰੱਨਖਤ ਕੰਨਪਊਟਰ ਨਸਸਟਮ ਤੇ ਰੱਨਖਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਤਾ ਂਜੋ ਐਨਐਚਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਰੀਨਤਮ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਹਲਾ ਂਦੇ ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਇਗੰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਤੁਹਾਡਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਨੂੰ ਨਕਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦਰੀ ਸੁਰੱਨਖਆ ਕਰਦ ੇਹਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ:ੋ www.gov.uk/phe/screening-data

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਲਰੀਨਨਕ ਨਵਚ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ ਇੱਕ ਚਾਨਣ 
ਨਵੱਚ (ਇੱਕ 'ਕੋਲਪੋਸਕੋਪ') ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨੂੰ ਬਾਰਰੀਕਰੀ 
ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਜਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਛੋਟੇ ਨਟਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ (ਇਕ ਬਾਇਓਪਸਰੀ) ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲ ਗੰਭਰੀਰ ਹੋਣ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚ ੇਨਵਚ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦ ੇਹੋ:  
www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-colposcopy
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ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦੇ ਸੰਭਨਵਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਰੀ ਲਾਭਾ ਂਅਤੇ ਜੋਖਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਕਰੀਤਰੀ ਹੈ।

ਸੰਭਨਵਤ ਲਾਭ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਰੀ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਹਰ 
ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਨਵਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਂਦਰੀ ਹੈ.1,2

ਸੰਭਾਨਵਤ ਜੋਖਮ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਹਨ ਨਾ ਨਕ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ। ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਨਨਕਲਣਾ ਜਾ ਂਕੋਈ ਲਾਗ 
ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਨਵੱਖ ਦਰੀਆ ਂਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਨਜਹੜਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂ
ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤਰੀ ਹੁੰਦਰੀਆ ਂਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਮਆਰਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 
ਜਲਦਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਨਧਆ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਧ ਸਰਵਾਈਕਲ ਨਟਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ 
ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ ਬੱਨਚਆ ਂਦੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹਰੀਨਨਆ ਂਪਨਹਲਾ ਂਜਨਮ ਲੈਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਲਗਭਗ 16% ਔਰਤਾ ਂ(100 ਨਵੱਚੋਂ 16) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵਧ ਨਵਆਪਕ ਇਲਾਜ 
ਕਰਾਉਂਦਰੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਦੰਨਦਆ ਂਹਨ। 4

ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵਅਕਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਵਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਗੰਭਰੀਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਵਾਲੇ ਹਰ ਨਕਸ ੇਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ 
ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਕ ਨਕਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟਾ ਂਨਵਚਾਲੇ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਅਸਾਧਾਰਨ 
ਗੱਲ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:

•• ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਦੇ ਨਵੱਚ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਨਵੱਚ, ਜਾ ਂਮੇਨੋਪੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਨਕਲਣਾ
•• ਯੋਨਰੀ ਦੇ ਨਰਸਾਵ ਨਵਚ ਤਬਦਰੀਲਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਨਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਤਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜੰਦਾ 
ਬਚਣ ਦਰੀ ਨਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਲੱਛਣਾ ਂਦਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦਰੀਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣਰੀ ਅਗਲਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡਰੀਕੋ। ਨਜੰਨਰੀ ਛੇਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰੀਪਰੀ ਨੂੰ ਨਮਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰੀਪਰੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰਰੀ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਰੀ ਕਨਲਨਨਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



14

ਐਨਐਚਐਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਸਰਵਰੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰੀਪਰੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਰੀਸ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ ਗਰੱਭਨਨਰੋਧਕ/ਨਜਨਸਰੀ ਨਸਹਤ ਕਲਰੀਨਨਕ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ:  
www.nhs.uk/cervical 

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੇਖੋ:
www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-colposcopy

ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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