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ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦਰੀ ਲੋੜ ਨਕਉਂ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ (ਪਨਹਲਾ ਂ'ਸਮਰੀਅਰ ਟੈਸਟ' ਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਤਰੀਜੇ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਨਦਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਕਾਰਨਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਨ:

 • ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਅਤੇ ਨਹਊਮਨ ਪੈਪਰੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐਚਪਰੀਵਰੀ) ਦਰੀ 
ਇਕ ਲਾਗ ਨਮਲਰੀ ਹੈ 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਦਰੀ ਲਾਗ ਹੋਇ ਹੈ ਜੋ ਠਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇ ਹੈ

 • ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਸਨ ਨਜੱਥ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤਰੀਜਾ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰੀ (ਇਹ ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਵਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਨਾਲ ਯਕਰੀਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ)

 • ਨਜਸ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰੀਤਾ ਸਰੀ ਉਸਨੇ ਸੋਨਚਆ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਵਕਸ 
ਇਨੰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਜੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ

ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਜਨ੍ਾ ਂਨੇ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਪਨਰੱਖਣ
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਇਕ ਅਨਜਹਾ ਪਨਰੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਚਂਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਨਕੰਨੇ ਗੰਭਰੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਹੈ। ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਲਰੀਨਨਕ ਨਵੱਚ ਹੁੰਦਰੀ 
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 ਨ਼ਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਟਸ਼਼ੂ ਦਾ ਇਕ ਨਮ਼ੂਨਾ (ਇਕ ਬਾਇਓਪਸਰੀ) ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਕੋਲੋਪੋਕੋਪਰੀ ਪੁਸ਼ਟਰੀ 
ਕਰਦਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਹਨ, ਤਾ ਂਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਤਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰ,ੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਲਰੀਨਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ 
ਅਲੱਗ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਰੀਨਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣਰੀ 
ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਨਕ। 

ਆਪਣਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਕ੍ਪਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 
ਘੰਟੇ ਪਨਹਲਾ ਂਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾ ਂਯੋਨਰੀ ਦਰੀਆ ਂਦਵਾਈਆ,ਂ ਲ਼ੂਬਰਰੀਕੇਂਟਸ, ਜਾ ਂਕਰਰੀਮਾ ਂਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਰੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਨਟਰੀ ਲਾਇਨਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਪੋਪਕੋਪਰੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜਹਾ ਨਰਸਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਨਟਸ਼਼ੂ ਨਮ਼ੂਨਾ (ਇਕ ਬਾਇਓਪਸਰੀ) 
ਨਲਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਖ਼ੂਨ ਵਰੀ ਨਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਸਾਥਰੀ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਲਆ ਸਕਦ ੇਹੋ

 



4

ਐਨਐਚਐਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ: ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜ ੇਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਨਡਆ ਂਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਰੀ 
਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੋਏਗਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂ'ਤੇ ਨਕਸ ੇਪੌਡ ਵਾਲਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ 
ਲੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਗ਼ਿ ਦਰੀ ਸ਼ਰੀਟ ਜਾ ਂਤੌਲਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਨਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ 10 
ਤੋਂ 20 ਨਮੰਟ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਹਰੀ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਨਕਉਲਮ 
ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲਰੀ-ਹੌਲਰੀ ਖੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਨਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨੂੰ ਕਰਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਲਪਾਸਕੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਰੀ ਚਮੜਰੀ ਨੂੰ ਛ਼ੂੰਦਾ ਵਰੀ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਦੇ ਤਕਰਰੀਬਨ 30 ਸੈਂਟਰੀਮਰੀਟਰ (12 ਇਚੰ) ਬਾਹਰ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਪੋਕੋਪਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਰਨਵਕਸ ਦਾ ਨਚੱਤਰ ਕਦ-ੇਕਦ ੇਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਨ਼ਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ ਨੂੰ 
ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨਵਕਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਥੱਪਣਗ।ੇ ਇਹ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ 
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਸਾਨਰੀ ਨਾਲ ਵੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨ਼ਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਟਸ਼਼ੂ ਦਾ ਨਮ਼ੂਨਾ, ਕੁਝ ਨਮਲਰੀਮਰੀਟਰ ਲੰਬਾ (ਇਕ 
ਬਾਇਓਪਸਰੀ) ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਨਫਰ ਬਾਇਓਪਸਰੀ ਦਰੀ ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵੱਚ ਜਾਚਂ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਵੇਗਰੀ।

ਪਨਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਬੇਆਰਾਮਰੀ ਮਨਹਸ਼ੂਸ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਮਨਹਸ਼ੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਦ 
ਮਨਹਸ਼ੂਸ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ੋਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਰੀ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
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ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਪੋਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਦਰੀਆ ਂਨਨੱਤ ਗਤਰੀਨਵਧਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠਰੀਕ ਮਨਹਸ਼ੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਰੀ ਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਰੀ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭ਼ੂਰੇ ਨਜਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਰਸਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਨਦਨਾ ਂਲਈ, ਤੁਹਾਡਰੀ ਯੋਨਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜਹਾ ਖ਼ੂਨ ਨਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਬਾਇਓਪਸਰੀ 
ਹੋਈ ਹੈ ਤਾ।ਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ 3 ਤੋਂ 5 ਨਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ ਰੁਕਣ 
ਤਕ, ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਨ, ਅਤੇ ਯੋਨਰੀ ਦਰੀ ਕੋਈ ਵਰੀ ਦਵਾਈ, ਲ਼ੂਬਰਰੀਕੈਂਟਸ ਜਾ ਂਕਰਰੀਮ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਰੀ 
ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਪਨਰੱਖਣ ਕਰਾਉਣਾ

ਮਾਨਰੀਟਰ
ਲੱਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪ
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ਨਤਰੀਜੇ
ਨਰਸ ਜਾ ਂਡਾੱਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗ ੇਨਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਬਾਇਓਪਸਰੀ ਲਈ 
ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਰੀ ਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੋਏਗਰੀ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਨਤਰੀਨਜਆ ਂਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਬਾਅਦ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋਗ।ੇ 

ਸਧਾਰਨ ਨਤਰੀਜਾ

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਨਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਧਾਰਨ ਨਤਰੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ 
ਦਾ ਨਤਰੀਜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨਵਕਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਅਗਲਰੀ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦਾ ਨਤਰੀਜਾ ਸਧਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਵੱਚ ਕੋਈ 
ਅਸਧਾਰਨ ਨਤਰੀਜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਦਰੀ ਪੁਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਤਰੀ ਗਈ

ਲਗਭਗ 10 ਨਵੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾ ਂਦਰੀ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਹੋਣਗਰੀਆ।ਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਲਈ ਮੈਡਰੀਕਲ 
ਸ਼ਬਦ ਸਰੀਆਈਐਨ ('ਸਰਵਾਈਕਲ ਇਨਟਰਾਏਨਪਥਰੀਲਰੀਅਲ ਨਨਓਪਲੈਨਸਆ') ਹੈ। ਸਰੀਆਈਐੱਨ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਪੋਪਕੋਪਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸਰੀ ਦੇ ਨਤਰੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਹਨ ਨਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਏ 
ਜਾਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਕਰੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸਰੀਆਈਐਨ' ਲੋਅ ਗ੍ੇਡ 'ਜਾ'ਂ ਹਾਈ ਗ੍ੇਡ 'ਹੈ (ਹੇਠਾ ਂਦੇਖ)ੋ।

ਸਰੀਆਈਐਨ 1 ('ਲੋਅ ਗ੍ੇਡ') 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਆਪੋ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂੇ 
ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਰੀ ਇਨਮਊਨ ਨਸਸਟਮ (ਐਚਪਰੀਵਰੀ) ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਨਲਆ ਂ
ਨਵਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵਰੀ ਐਚਪਰੀਵਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 12 
ਮਹਰੀਨਨਆ ਂਨਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਰੀਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਗਂੇ।
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ਸਰੀਆਈਐਨ 2 ਜਾ ਂਸਰੀਆਈਐਨ 3 ('ਹਾਈ ਗ੍ੇਡ')
'ਲੋਅ ਗ੍ੇਡ' ਦੇ ਸਰੀਆਈਐੱਨ' ਵਾਲਰੀ ਔਰਤ ਦਰੀ ਤੁਲਣਾ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ
ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਹਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨਕਸ ੇਨਵਅਕਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਅਨਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾ ਂਦਰੀ ਇੱਕ ਟਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂੇ। 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਨਦਾਨ ਕਰੀਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਹਲਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਨਜਨ੍ਾ ਂਲੋਕਾ ਂ
ਕੋਲ ਸ਼ੁਰ਼ੂਆਤਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਚਣ ਦਰੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ। 

ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ
ਹਾਈ ਗ੍ੇਡ ਦਰੀਆ ਂਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਲਈ ਆਮ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਨਵਕਸ ਦੇ ਠਰੀਕ ਨਹੱਨਸਆ ਂਨੂੰ 
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ। ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਨਤਆ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਐਲ.ਐਲ.ਈ ਟਰੀ.਼ਿੈਡ ('ਲਾਰਜ ਲ਼ੂਪ ਐਕਨਸ਼ਿਨ ਆਫ਼ ਟਰਾਸਂਫਰਮੇਸ਼ਨ ਼ਿੋਨ')। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ NHS.UK ਦਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 'ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ' ਲੱਭ ਸਕਦ ੇਹੋ (www.nhs.uk).

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦ ੇਕਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਰੀ ਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਰੀ ਪਨਹਲਰੀ ਕੋਲੋਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਰੀ ਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਇਕ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲਰੀਨਨਕ ਨਵੱਚ ਵਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਨੇਸਥੇਨਟਕ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦ ੇਹੋਵੋਗੇ 
ਪਰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਦਰਦ ਮਨਹਸ਼ੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਰੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਨਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 
ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਗਂੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤਰੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸ ਜਾ ਂ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਰੀਆ ਕਦੋਂ ਹੈ।
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ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਤਰੇ
ਹਾਲਾਨਂਕ ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਭਾਵਰੀ ਤਰਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਖਤਰ ੇਹਨ।

ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜਹਨਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜਰੀ.ਪਰੀ. ਨੂੰ ਨਮਲਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ:  

 • ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਨ ਨਨਕਲਣਾ

 • ਖ਼ੂਨ ਨਨਕਲਣਾ ਜੋ ਦ਼ੂਰਦਾ ਹਰੀ ਨਹੀਂ

 • ਯੋਨਰੀ ਤੋਂ ਬਦਬ਼ੂਦਾਰ ਨਰਸਾਵ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਣਾ  

ਹਟਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲਰੀਆ ਂਅਸਧਾਰਨ ਕੋਨਸ਼ਕਾਵਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਵੱਖ ਦਰੀਆ ਂਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਤੇ ਅਸਰ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਜੋ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤਰੀ ਹੁੰਦਰੀਆ ਂਹਨ ਉਨ੍ਾਦਂੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੇਤਰੀ 
ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਮਆਰਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਰੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਨਂਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਨਟਸ਼਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਼ਿਰ਼ੂਰਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹਰੀਨੇ ਪਨਹਲਾ ਂਜਨਮ ਹੋਣ ਦਰੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 16% ਔਰਤਾ ਂ(100 ਨਵੱਚੋਂ 16) ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜੰਨਾ ਦਾ 
ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਨਵਆਪਕ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। *

* ਕੈਸਟੈਨਨ, ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਰੀ (2014) ਇਗੰਲੈਂਡ ਨਵਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਇਨਟਰਾਏਨਪਥਰੀਨਲਅਲ ਨਓਪਲੈਨਸਆ 
ਲਈ ਛਾਪਣ ਦਰੀ ਵਧਦਰੀ ਡ਼ੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਂਹੋਈ ਨਡਨਲਵਨਰਆ ਂਦਾ ਜੋਖਮ: ਨੇਸਟਡ ਕੇਸ-ਕੰਟਰੋਲ 
ਅਨਧਐਨ ਨਬ੍ਨਟਸ਼ ਮੈਡਰੀਕਲ ਜਰਨਲ 349: g6223
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ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟਾ ਂਨਵਚਾਲੇ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਅਸਾਧਾਰਨ 
ਗੱਲ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਼ਿਰ਼ੂਰਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ:

 • ਤੁਹਾਡਰੀ ਮਾਹਂਵਾਰਰੀ ਦੇ ਨਵੱਚ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਨਵੱਚ, ਜਾ ਂਮੇਨੋਪੌ਼ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਨਨਕਲਣਾ

 • ਯੋਨਰੀ ਦੇ ਨਰਸਾਵ ਦਾ ਬਦਲਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੱਚ ਇਹਨਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦਰੀਲਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਜੰਨਰੀ ਛੇਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰੀ.ਪਰੀ. ਨੂੰ 
ਨਮਲੋ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 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 ਨ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟਸ਼਼ੂ ਦੇ ਨਮ਼ੂਨਰੀਆ ਂਦਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਟਸ਼਼ੂ ਦੇ ਨਮ਼ੂਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਪ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਵੱਚ ਰੱਖ ੇਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪਰੀ ਦੇ ਨਤਰੀਜੇ 
ਉਹਨਾ ਂਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਨਕਤ ੇਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਹ 
ਯਕਰੀਨਰੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਨਕ ਸੇਵਾ ਨਜੰਨਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਚੰਗਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਾ ਂਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕੇ।

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 ਪ੍ਦਾਨ 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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ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ:

 • ਆਪਣੇ ਨਵਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਰੀ ਪਰੀ (GP) ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ

 • ਵੇਖੋ: www.nhs.uk/cervical 
 • ਵੇਖੋ: www.gov.uk ਅਤੇ 'ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ' ਦਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

 • ਜੋ਼ਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟਰੱਸਟ ਦਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 802 8000 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

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
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ਇਸ ਪਰਚ ੇਦਾ ਇੱਕ ਐਚਟਰੀਐਮਐਲਐਸ HTML ਰ਼ੂਪ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਪ੍ੰਟ ਨਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਡਰੀਓ ਸੰਸਕਰਣ ਲਈ 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਰੀਡਰ ਦਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਵੇਖੋ:
www.gov.uk/government/publications/
cervical-screening-colposcopy
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ੇਲ ਸੰਸਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਈਮੇਲ:   
phe.screeninghelpdesk@nhs.net

ਨਚੱਤਰ ਦੇ ਕੈ੍ਨਡਟ  
ਕਵਰ: ਮੰਕਰੀ ਨਬ਼ਿਨੇਸ ਨਚੱਤਰ/ਸ਼ਟਰ ਸਟਾਕ  
ਸਫ਼ਾ 5: ਜੋ਼ਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਟਰੱਸਟ  
 
ਤੁਸੀਂ   ਓਪਨ ਸਰਕਾਰਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ v3.0   ਦਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਅਧਰੀਨ, ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਫਾਰਮੇਟ ਜਾ ਂਮਰੀਡਰੀਅਮ ਨਵਚ 
ਮੁਫਤ (ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਦਰੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਨਜੱਥ ੇਅਸੀਂ ਨਕਸ ੇਤਰੀਜਰੀ ਪਾਰਟਰੀ ਦਰੀ 
ਕਾਪਰੀਰਾਈਟ ਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਦਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਪਰੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾ ਂਦਰੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਲੈਣ ਦਰੀ 
਼ਿਰ਼ੂਰਤ ਹੋਏਗਰੀ.  
  
 ਪਰੀ ਐਚ ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਗੇਟਵ ੇਨੰਬਰ: GW-345

ਪਹਹਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਹਿਤ:ਜ਼ੂਨ 2019
ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ:ਜ਼ੂਨ 2019
ਅਗਲੀ ਸਮੀੱਹਿਆ:ਜ਼ੂਨ 2022

ਪਰਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ:CSP15
PN2465448
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