
பின்வருமாறு இருப்பின், சுய கருவாய்ப் 
புற்று ந�ாயறிவுப் பரிந�ாதனனக்கு 
�ீங்கள் தகுதிபபறலாம்: 

•  30 அல்லது அதற்கு மேற்படட் 
வயதுடடயவராக இருந்தால்; ேற்றுே்

•   கரப்்பப்டபப் புற்று மநாயறிவுப் 
பரிம�ாதடை ச�ய்வதற்கு குடறந்தது 2 
ஆண்டு கால தாேதே் ஏற்படட்ிருந்தால் 
(அதாவது கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 'பாப்' 
பரிம�ாதடை ச�ய்திருக்காவிடிை்) 
அல்லது ஒருமபாதுே் பரிம�ாதடைக்கு 
உடப்டட்தில்டலசயைிை்; ேற்றுே்

• கரப்்பப்டபப் புற்று மநாயறிவுப் 
பரிம�ாதடைக்கு 'இல்டல' எை்று ேறுப்பு 
சதரிவித்திருந்தால். 

You may be eligible for a self-collected 
Cervical Screening Test if you: 
•  are aged 30 and over; and
•  are at least 2 years overdue for cervical 

screening (i.e. haven’t had a Pap test 
in the last 4 years) or have never been 
screened; and

• have said ‘no’ to a Cervical Screening 
Test. 

What is self-collection? 
A self-collected Cervical 
Screening Test is when a woman 
uses a swab to take a sample 
from the vagina for cervical 
screening. This test is done 
privately in a health setting, 
behind a screen or in the 
bathroom.

சுய ந�கரிப்பு என்றால் என்ன?
'சுய கருவாய்ப் புற்று மநாயறிவுப் 
பரிம�ாதடை (Cervical Screening Test)’ 
எைப்படுவது, ஒரு சபண் சுயோக 
ஒரு சிறு உறிஞ்சுத் திண்டு உள்ள 
கு�ச்ிடய (swab) உபமயாகித்து 
தைது மயாைியிலிருந்து ஒரு 
ோதிரிடய கரப்்பப்டபப் புற்று 
பரிம�ாதடைக்காக எடுத்தல் ஆகுே். 
இந்த ம�ாதடை, ேருத்துவ நிடலய� ்
சூழலில், ஒரு திடரக்கு பிை்ைால் 
அல்லது குளியலடறயில் தைிப்படட் 
முடறயில் ச�ய்யப்படுவதாகுே்.

சுயமாக ந�கரிக்கப்படும் கர்ப்பப்னப 
தினரயிடல் பரிந�ாதனன

Self-Collected Cervical Screening Test
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HPV and cervical cancer
Human papillomavirus (HPV) is a very 
common infection passed on by sexual 
contact. HPV usually shows no symptoms 
and most people don’t know they have 
the virus.
Almost all cervical cancer is caused by 
HPV. The body can get rid of most HPV 
infections naturally but some types of 
HPV are hard to clear and can cause 
changes to the cells in the cervix. If cell 
changes are not picked up early they can 
develop into cervical cancer, usually over 
decades.

Test results
The test will show if you have HPV in your 
vagina. The doctor or nurse will contact 
you if you need to come back for more 
tests.

What happens next?
What happens next depends on your 
results. If you do not have HPV, you are at 
low risk of developing cervical cancer and 
can come back in 5 years for a Cervical 
Screening Test. If you do have HPV you will 
need to have more tests, depending on the 
type of HPV found. Your doctor or nurse will 
discuss this with you.

HPV மற்றும் கர்ப்பப்னபப் 
புற்றுந�ாய்
ேைித �டடப்புத்துத் தீ நுண்ேே் (ஹியூேை் 
பாப்பிமலாோ டவரஸ் - எ�்.பி.வி, HPV) எை்பது 
பாலியல் சதாடரப்ு மூலே் கடத்தப்படுே் 
மிகவுே் சபாதுவாை சதாற்று ஆகுே். HPV 
சபாதுவாக எந்த அறிகுறிகடளயுே் காடட்ாது. 
மேலுே், சபருே்பாலாைவரக்ளுக்கு இத்சதாற்று 
தே்மில் இருப்பது சதரியாது.

சபருே்பாலுே் அடைத்து கரப்்பப்டப 
புற்றுமநாய்களுே் HPV- ஆல் ஏற்படுகிை்றை. 
சபருே்பாலாை HPV மநாய்த்சதாற்றுகடள 
இயற்டகயாகமவ �ரீரத்திைால் நீக்கிவிட 
இயலுே். ஆைால், சில வடகயாை HPV-கடள 
அழிப்பது கடிைே் ேற்றுே் இவற்றிைால் 
கருப்டப வாயிலில் உள்ள கலங்களில் 
(ச�ல்களில்) ோற்றங்கடள ஏற்படுத்த 
இயலுே். ச�ல்களில் ஏற்படுே் ோற்றங்கள் 
ஆரே்பத்திமலமய கண்டறியப்படாவிடட்ால்,  
அடவ கரப்்பப்டப புற்றுமநாயாக 
உருசவடுக்கலாே், இதற்குப் சபாதுவாக 
சிலபல த�ாப்தங்கள் ஆகலாே்.

பரிந�ாதனன முடிவுகள்
உங்கள் மயாைியில் HPV இருந்தால், இ� ்
ம�ாதடை அடத காண்பிக்குே். மேலதிக 
ம�ாதடைகளுக்கு நீங்கள் திருே்பி வர 
மவண்டுோைால், ேருத்துவர ்அல்லது தாதியர ்
உங்களுடை் சதாடரப்ுசகாள்வாரக்ள்.

அடுத்து என்ன �டக்கும்?
அடுத்து எை்ை நடக்கிறது எை்பது உங்கள் 
ம�ாதடை முடிவுகடளப் சபாறுத்தது. 
உங்களிடே் HPV இல்டலசயை்றால், நீங்கள் 
கரப்்பப்டப புற்றுமநாய்க்குள்ளாவதில் 
மிக குடறந்த பட�் ஆபத்திலுள்ளரீக்ள். 
மேலுே், 5 ஆண்டுகளிை் பிை் கரப்்பப்டப  
பரிம�ாதடைக்கு நீங்கள் வரலாே். 
உங்களிடே் HPV இருந்தால், கண்டறியப்படட் 
HPV வடகடயப் சபாறுத்து மேலதிக 
ம�ாதடைகடள நீங்கள் மேற்சகாள்ள 
மவண்டியிருக்குே். உங்கள் ேருத்துவர ்
அல்லது தாதியர ்உங்களுடை் இது பற்றி 
கலந்துடரயாடுவர்.

For more information
Ask your doctor or nurse.
To speak to someone in your language,  
call 13 14 50 and ask to speak to  
Cancer Council.

நமலதிக தகவல்களுக்கு
உங்கள் ேருத்துவர ்அல்லது தாதியிடே் 
மகளுங்கள்.

உங்கள் சோழியில் ஒருவரிடே் மப�,  
13 14 50 -ஐ அடழத்து, Cancer Council-உடை் 
மப�மவண்டுே் எைக் மகளுங்கள்.
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