
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ਰਰੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਕਲਪ ਹੈ।

M
D.O.B./Age/Età

Specimen/Prélèvement/Camp.

F

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਓ।
ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ !

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਰੀ ਸਰਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ HPV ਵੈਕਸਰੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਕਲੂਮ 
ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁ ੰਦਾ ਹੈ।

ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਕਨਕ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸਹਤੋ ਸੁਕਵਧਾ ਕਵੱਚ, 
ਆਮ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਜਾਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਵੱਚ ਜਾਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੈਸਟ 

ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੋੇਜ਼, ਆਸਾਨ, ਗੁਪਤੋ ਅਤੋੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨਵੱਚ ਨਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:

•  ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾਓ ਅਤੋੇ ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।

•  ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਅਤੋੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ।

•  ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਕਥਤੋੀ ਕਵੱਚ ਬੈਠ/ਪੈ ਜਾਾਓ।

•  ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਪਾਓ, ਫੰਬੇ 'ਤੋੇ ਲੱਗੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਤੋੱਕ 
ਇਸਨੰੂ ਯੋਨੀ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। 

•  ਲਗਭਗ 10 ਸਕਕੰਟਾਂ ਲਈ 2-3 ਵਾਰ ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਘੁਮਾਓ। ਅਕਜਾਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

•  ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੋੇ ਇਸਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਕਟਊਬ 
ਕਵੱਚ ਪਾ ਕਦਓ।

•  ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕਦਓ।

ਕਦਮ 1

ਕਦਮ 4

ਕਦਮ 3

ਕਦਮ 2

ਜਾੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਕਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੋੁਸੀਂ 
ਹੁਣ ਰੂਈ ਦੇ ਫੰਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਤੋੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਰੂਈ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੀ 
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।
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