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ኢዶቻችሌም 
ጠቢቅንታ

ሰልፊ ኮሌክሺን ምኒንታ?

ሩህ ኻድሌ ያሾዘል ወልዲጋር ምርመራ (Cervical 
Screening Test) ይ ምርመራ ዩኹንባዛል ጡጥ 
ቀርመቤ ወልዲጋር በሪው ጠረፉው መማሸቤ 
ሳምበሉው ምርመረሌ መስጣ: ይ ምርመራ ህኪም 
ጋርቤ አሚንታ አፌት ቃም ቄህሪ ሱትሪ አታይቤ 
ሞኽነ ሀልባ

ይ ምርመራ ማን አይናችሌንታ?
• ኡምሪዚዩ ሳስ (30) አመትቤ ላይ ዚተዩ አውን
•  ምርመራ ዛሹሌ ኮኡት (2) አመትቤ ላይ ዘኻኔዩ
• ሀኪም ሳምብል ይነስለዩኩት ተራዲ ዘልተያች

ይ ሩህኻድሌ ይሎዛል ምርመራ ቅጤ ኡሱሌም መልታ 
ይሌ ባይቲም ሀኪም በህ መትሔረግ ሚንይመጂንታ

ይቤ ዚያደ መአሉማትሌ 
13 11 20 መደወልቤ ካንሰር ኢንፎርሜሺን ዋ ጊርጋራ 
ተገኛኹ ሲናንኾቤ መትሄበርሌ 13 14 50 ደውሉማ 
Cancer Council Victoria (ካንሰር ካውንሲል ቪክቶሪያ)  
አትሄብሩ
ኢዶቻችሌ ወልዲጋር በሪ ምርመራ ሞኘሌ ሀኪም ኾው 
አትሄብሩ
ዲባየሌም www.cancer.org.au/cervicalscreening 
ዚያረ ዩሹ

አዪ ሲናን የሴኑማም 
አሚንታ ዘኸሸ ወቅቲሌም 
አውስተራሊየቤም ቀለህ 
የምበሩማም ቂጤ ኢዶቻቹም 
ኢሰሀሚስቲ (5) አመትቤ 
ወልዲጋር በሪ ምርመራ ሞኛ 
ፍዝቤ ጠቢቅንታ
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ወልዲጋር በሪ ካንሰር ዋ HPV
ወልዲጋር ጋምበሪ ካንሰር; ወልዲጋር 
በሪዞቤ ይዲጅዛል ነቱንታአ: ወልዲጋር 
በሪ ይትረኸባዛል ወልዲጋርዋ ወልዲ 
ሁሉፍ ይልባዛል ማቤይነቤንታ 
አብዘህ ወልዲጋር በሪ ካንሰር ሰበብዞ (HPV)  
ይሎዛሊንታ: በጂህቤ ይ ነቱ ይለህደዩዛላች አስጠ 
ያረዩሜል ይ ነቱ ይትጋባዛል ተራኡትቤንታ: ይ ነቱ 
ኢዶችቤም አቦችቤም ይትጋባል

አብዘህጊር ይ አይነ ነቱያቹው (HPV) ቃምዚኛ 
ሩህዞሌ የትሂወሀል; ዘለትሄዌው ሳ ወቅቲቤ ነቱዞ 
አልቲታወቀማ አልቲፋቀዶ ጊር ኪል ወልዲጋር 
በሪ ካንሰር ይትናወጣል 

ወልዲጋር በሪ ምርመራዋ አብሱም 
(FGC)
ኢሰሀድጊራ አብሱም ዛሹዩ ኢዶቻች ወልዲጋር በሪ 
ምርመራ ሞኛሌ ክም ኤሄር ዘየሉኩት ይትኼተልዛል 
መአሉማት ይነፈኾሆል:
• ቀጠሮዞው ሱትሪ ሞኽነዞው ሞቃ
• አህሊ አሚንታ ጌል ሞስድ ይትፈረካል
• ቀህት ህኪም መትሄበር ይትፈረካል
• ምርምራ ኢመዩኙ ሱአል ሀለኹጊር ሀኪሙው  

መትሄበር ይትፈረካል
• ምርመራው አዪ ወቅቲ መትቃነን ይትፈረካል 
• ምርመረሳ አንሶለ የለብሱኩት መትሄበር ቲፈርካኹ

ወልዲጋር በሪ ካንሰር 
ሊሂምቤ ዘይለሀደኽኩት 
ሞኘሌ ይትፈክዛል 
ካንሰራችቤ አሀድዞንታ

ወልዲጋር በሪ ምርመረ 
የትኺሸኚለኝ?
ኢዶችመ ኡምሪዜ 25-74 ዋ አቦችበህ ቃምቤ 
ዚትራቲ ሀሚስቲ አመትቤ አሀድጊር ወልዲጋር በሪ 
ምርመራ ሞኘዜ ጠቢቅንታ
ይ ምርመራ ሞሸ የትኺሻዛል
• HPV ማሪቴ ዛሸ
• ወህሪዛጥ ዘይሪአች
• አሀድ አቦች ሙጢበህ ዪትራዛላች
• አብሱም ዛሹያች
• ወልዲ ዞለዳች 
• ዚነሰኦያች
• ዚፈተሁያች 
• አቦች ዚዩ ሙትቤ ዚትላዬያች

ሙንኩትቤ (HPV) ዩቁሆል?
ወልዲጋር በሪው ነቱው ሀልበናው ሞቀሌ ይ 
ምርመራው ሞኛ ሀልበና ሀኪም አሚንታ ነርሲ 
ምርመራ ኺድማ ይስጣሉ


