
ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਸਾਰਰੀਆਂ 
ਔਰਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮਹੱਤਾਵਪੂਰਿ ਹੈ 
ਨਿਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ 
ਬੱਚੇਦਾਿਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸਵ-ੈਸੰਗ੍ਰਨਹ ਕਰੀ ਹ?ੈ
ਸਵੈ-ਸੰਗ੍ਰਨਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ 
ਕੋਈ ਔਰਤਾ ਿਾਂ ਉਹ ਨਵਅਕਤਾਰੀ ਨਿਸਦੇ ਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਬੱਚੇਦਾਿਰੀ 
ਹੋਵੇ, ਰੂੰ  ਦੇ ਫੰ਼ਬੇ ਦਰੀ ਵਰਤਾੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਮੂਿਾ 
ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਿੱਿਰੀ ਤਾੌਰ 'ਤਾੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ ਹੋਰ 
ਨਸਹਤਾ ਸਥਾਿਾਂ 'ਤਾੇ ਕਰੀਤਾਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਾੇ ਆਮ ਤਾੌਰ 'ਤਾੇ ਸਕ੍ਰਰੀਿ 
(ਪਰਦੇ) ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਿਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਵੱਚ ਕਰੀਤਾਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, 
ਸਵੈ-ਸੰਗ੍ਰਨਹ ਕਰਿ ਦਰੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰਰੀ ਲਈ 

ਕੈਂਸਰ ਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 13 11 20 'ਤੇ ਫ਼ਿੋ ਕਰੋ।
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿਾਲ ਆਪਣਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਗੱਲ 

ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ13 14 50 'ਤੇ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ 
ਅਤੇ Cancer Council Victoria ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਕਹੋ। 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਿ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਜਾਂ ਿਰਸ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
www.cancer.org.au/cervicalscreening 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਸਾਰਰੀਆਂ ਔਰਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਾਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਿਿ੍ਹਾ ਾਂ 
ਦੇ ਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਬੱਚੇਦਾਿਰੀ ਹੋਵ,ੇ 
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲਰੀਆ ਨਵੱਚ ਨਕੰਿੇ ਸਮੇੇਂ 
ਤੋਂ ਵਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ 
(Cervical Screening Test) 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਰੀ ਹੈ।

ਨਪੱਛਲਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਿ ਦਰੀ ਤਰਰੀਕ: ਜੂਿ 2022  
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਸਾਰਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਨਜਿ੍ਹਾ ਾਂ ਦੇ ਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ 
ਬੱਚੇਦਾਿਰੀ ਹੋਵੇ। 

Punjabi | ਪੰਿਾਬਰੀ

http://www.cancer.org.au/cervicalscreening


ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤਾੇ ਮਿੱੁਖਰੀ 
ਪੈਪਰੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV)
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬੱਚਦੇਾਿਰੀ ਦੇ ਮੇੂੰ ਹ ਦਾ 
ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਦੇਾਿਰੀ ਦਾ ਮੇੂੰ ਹ ਤੁਹਾਡਰੀ 
ਯਿੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਦੇਾਿਰੀ 
(ਕੁੱਖ) ਦੇ ਖੁੱਲਣ 'ਤੇ ਸਨਿਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ HPV ਕਾਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। 
HPV ਮਿੱੁਖਰੀ ਪਪੈਰੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਾਮ ਹੈ ਅਤੇਾ 
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਹਰੀ ਆਮ ਨਿਹਰੀ ਲਾਗ ਹੈ ਿ ੋਆਮ ਤਾਰੌ 'ਤੇਾ 
ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਿਹੀਂ ਨਦਖਾਉਂਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ 
ਨਿਿਸਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ੇਫ਼ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇਾ 
ਔਰਤਾਾਂ ਦੋਵਾਂ ਿੰੂ ਲਾਗ ਗ੍ਰਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਰੀਰ ਨਜ਼ਆਦਾਤਾਰ HPV ਲਾਗਾਂ ਤਾੋਂ ਕੁਦਰਤਾਰੀ ਤਾਰੌ 'ਤੇਾ 
ਆਪਣ-ੇਆਪ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਕੇਰ ਅਨਿਹਾ 
ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਾਂ HPV ਦਰੀਆ ਂਕੱੁਝ ਨਕਸਮਾਂ ਤਾਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇਦਾਿਰੀ 
ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨਵੱਚ ਤਾਬਦਰੀਲਰੀਆ ਂਨਲਆ ਸਕਦਰੀਆ ਂਹਿ। ਿੇ 
ਇਹਿਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਰੀਆ ਂਤਾਬਦਰੀਲਰੀਆ ਂਦਾ ਿਲਦਰੀ ਪਤਾਾ ਿਹੀਂ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਅਤੇਾ ਇਲਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰੀਤਾਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਿੰੂ ਆਸਾਿ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਰਰੀਕੇ ਹਿ
ਇਸਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿ ਹਿ ਨਕ ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵੱਚ ਅਸਨਹਿ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਿਸ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਬਰੁਾ ਅਿੁਭਵ, ਸਦਮਾ ਿਾਂ ਮਾਦਾ 
ਿਣਿ ਅੰਗ ਕੱਟਣ (FGC) ਦਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਤਾੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਵਧੇਰੇ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ:

• ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ਰੀਏ ਦਰੀ ਮੰੇਗ ਕਰੋ
• ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵ ੋਨਕ ਇਹ ਮੇਲੁਾਕਾਤ ਨਿੱਜਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨਹਜ ਮੇਨਹਸਸੂ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮੇੱਦਦ ਕਰਿ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਿਾਲ ਨਕਸ ੇਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਿੰੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਔਰਤ ਿਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰੀ ਮੰੇਗ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਸਵ-ੈਸੰਗ੍ਰਨਹ ਨਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਿਰਸ 

ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਿਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਿੰੂ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ 
• ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵਰੀ ਸਮੇੇਂ ਟੈਸਟ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ੇਿਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਾਈਕਲ 

ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਰੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ 
ਦੌਰਾਿ ਆਪਣ ੇਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਰ ਮੰੇਗਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤਰੀ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਦੇਿਸ਼ਰੀਲ 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਿ ਲਈ  
www.cancervic.org.au/cervicaldirectory 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਿਾਮੇਯੋਗ ਕੈਂਸਰਾਂ 
ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਕਰੀ ਮੈਿੰੂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਿਕੇਰ ਤਾਹੁਾਡ ੇਸਰਰੀਰ ਨਵੱਚ ਬੱਚੇਦਾਿਰੀ ਹੈ, ਤਾਹੁਾਡਰੀ ਉਮਰ 25-74 
ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇਾ ਤਾਸੁੀਂ ਕਦੇ ਵਰੀ ਨਿਿਸਰੀ ਤੌਾਰ 'ਤੇਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤਾਾਂ ਤਾਹੁਾਿੰੂ ਹਰ ਪੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟਸੈਟ 
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਰੀ ਤਾਾਂ ਵਰੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਿੇਕਰ:

• ਤੁਸੀਂ HPV ਵੈਕਸਰੀਿ ਲਗਵਾਈ ਹੈ
• ਤੁਹਾਿੰੂ ਮੇਹਾਂਵਾਰਰੀ (ਮੇੇਿੋਪੌਜ਼) ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਨਕਆ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨਜਿਸਰੀ ਸਾਿਰੀ ਨਰਹਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡਰੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੱਟਣ/ਸੁੰ ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਿੰੂ ਜਿਮੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 
• ਤੁਸੀਂ ਨਵਆਹੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋ 
• ਤੁਸੀਂ ਨਵਧਵਾ ਹੋ।

HPV ਦਾ ਨਕਵੇਂ ਪਤਾਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?
HPV ਦਾ ਪਤਾਾ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਤਾੋਂ ਵਧਰੀਆ ਤਾਰਰੀਕਾ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ। 

http://www.cancervic.org.au/cervicaldirectory

