كياآپ كومعلوم ھے
جتناجلدازجلد كسي كے سرطان كا انكشاف ھو گا اتناھي اسكي بقا كا امكا ن
زيادة ھو گا
زنانةنظام تناسلي ﮐےمتعد د سرطان
)رحم كي اندروني جھلي كاسرطان,عنق رحم كا سرطان,بيضة دان كا
سرطان,اندام نھاني كا سرطان,فرج كا سرطان ,ان ناليو ن كا سرطان جن ﮐے
ذريعہ انڈا بيضة دان سے رحم مين منتقل ھوتا ھےوغيرة ( كا انكشاف سويربال
تاخير ھو سكتا ھے اگر آپ باترتيب ماھرامراض نسائ سے جانچ كراتي رھين
)ھرسال ياھرتيسرے سال اسكا انحصا رآپكي عمر اور صحت پر ہۓ(
رحم كي اندروني جھلي كے سرطان كا انكشاف ايک سرپستان جانچ) پيپ
ٹسٹ( ﮐے ذريعة كوئ زنانة بيماريون كا ماھرياطبيب كرسكتاھے يه سالئد
برخليه كوبھيال كر خوردبين سے معائنه ﮐے 1زيعه ہوتا ہۓ
بيضة دان كے سرطان كا پته لگانا ذرة مشكل ہۓ ,مند رجة ذيل وجوھات ﮐے
بنا بر
اسكي نشونمآپغيركسي عالمت ﮐے ,خصوصا آپتدا مين ھوتي ہى
كافي أگے پہونچنے بربھي يہ سرطان معمولي مرض كي ھي عالمت
ظاھركرتاھے
كوئ باوثوق جانچ ان عورتون ﮐے لۓ موجو د نہيں جنكي عالمات كا ظھور نه
ھو
ان اسبآپ كي بنا پر زنانة بيماريون ﮐے ماھر ﮐے ذ ريعة آپ كي نگہداشت بھت اھم
ھے
اس كتآپچہ مين آپ كو رحمي سرطان اوربيضه داني سرطان ﮐے متعلق معلومات مليں
گی

رحم كي نالي كا سرطان

پہلو مين درد
جنسي اختالطکےدوران درد
فرج سے خون كا جاري ھوناحيض كئ بندش ﮐےبعد

يه كياھي
رحمي نالي كا سرطان,رحم كي گردن)يعنى وه حصه جورحم كوفرج سئ
مالتاھے( ﮐے خليه مين شروع ھوتاھے
اس كا كيا سبب ھے
ھم لوگوں كو ھر وجه نا لي رحم ﮐے سر طان كي وثوق سے معلوم نہيں ليكن
بعض متعدي تلوث انسانى سر پستان)ايچ پی وی( كي شكل ﮐے دائره سے تبديل
نوع كرتاھے اور رحمي نالي ﮐے خليه مين پذير ھو كر سر طان بن جا سكتا
ھے,بعض عورتون مين مانع حمل)رفال يا كوندوم( ﮐےاستعمال سے )ايچ پی
وی(كئ تلوث كا خطره كم ھو جاتا ھے ليكن يه بالكل باوثوق حفاظت كا ضامن
نہيں كيونكه متعدي امراض كا زھر اعضاء تناسل مين جلد بجلد ربط سےمنتقل
ھوتا ھے اورجلد كاجو حصه مانع حمل )كوندوم( سے جھبا نہيں رھتا ھے اس
سے ربط ہونا ممكن ھے
آج ﮐل ايک مفت مہم انسانی سر پستان وائرس كى خالف جاري ھي جس كا ھدف
 9سي26سال كي عورتين ھين .آپ اپنے مقامی طبي عيادة ) سی ايل اس سی( يا
اپنے ڈاﮐٹرﮐو فون ﮐرﮐے اس متعلق ﮐے مزيد معلوت حاصل ﮐر سکتى ہين
سب سي عام عالمات كيا ھين
ضروري نہيں ﮐہ مدة حمل ﮐے دوران رحم كا سرطان كسي عالمت كا اظھارﮐرے
ليكن جب سر طان پھيل چکے تو مندرجه ذيل عالمات ما ظھور ھوسكتاھے
فرج سے خون كا جاري ھونا ماھواريوں ﮐے دوران
فرج سے خون كا جاري ھونا صحبت ﮐے بعد

ان عالمات ما ظھور ھو سكتا ھے ليكن يه ضروري نہيں كه اسكا مطلب سرطان كا رحمي
نالي مين وجود وثوق سے ھے اور سرطانون كي طرح ,صرف مزيد جانچ سے ھي معلوم
ھوگا كه واقعي سرطان ھے كه نہيں.
انكشاف سرطان نالي رحم
ڈآﮐٹر يا ماھر امراض نسائ ﮐے ذريعه) پيپ ٹسٹ(سربستان وائرس كي جانچ رحم كي نالي
مين غير معمولي خليه كي موجودگی كا بته چالتا ھے:سرطان ﮐے وقوع بذير ھہونے
ﮐے قبل::يه )پيپ سمير(تكليف دة نہيں:آپ كي رحمي نالي سےصرف جند خليه نكال
ليتےھين
لھذا سوير انكشاف ضامن ھے فوري اورباوثوق عالج ماقبل سرطان خليه كا
بيضه دان كا سرطان
يه كيا ھے
يه ايك سرطان ھے جو جڑ پکڑتا ھے بيضه دان پر )تناسلي عضوجوزنانه انڈا بيدا كرتا ھے(
كيا اسبآپ ھين اس ﮐے

بيضه دان ﮐے سرطان كا انكشاف
كيا اسباپ ھين اس ﮐے
حتمي وجوھات كا پتہ نہيں ھے,بھت سے بيضه دان ﮐے سرطان بيترتيبي سے ظھور بيضة دان كي نالي كا) سمير( پر وثوق جانچ نہيں براے انكشاف سرطان بيضه دان
،جب آپ ڈاﮐٹر كے پاس جاتي ہيں تووه آپ ﮐے پہلوﮐی جانچ كر تے ہيں تا كه
پذير ھو تے ہيں بغيرخاندان مين اس ﮐے قبل كبھي وقوع كى تاريخ ﮐےبغير
آپ كو رحم كي نالي اور بيضه دان كے سرطان كے بارے مين كيا جاننا چاہۓ
عوتين جنكو بستانى سرطان ھو ان كوبيضه دان كئ سرطان كئ نشوونما كا خطره بھي كسي غير معمولي چيز كي تالش كر سكين
اگر ضرورت ھوي تو آپ كے ڈاﮐٹر مزيد گہرٮي تفتيش كو نسخه لكھين گے مثال
ھو گا
ماوراء فرج باالءآواز )ترانس وجاءنل الترا سؤند(يا خون كي جانچ
عام غالمات كيا ہيں
شكم سيري كا احساس قليل كھا نے ﮐے بعدھي
امراض نسائ ﮐی جانچ ﮐس طرح حاصل ﮐر سکتے ہيں
درد شكم يا پيڑو ميں درد
متلي’ قۓ يا ﮐھٹي ڈﮐار
گيس ،معده كا نفخ ھونا يا پھولن
بد ھضمي
بہت سي عورتون كے خانداني ڈاﮐٹر نہيں ھوتے يا ماھر امراض نسائ نہيں ہوں
بار بار بيشآپ
تب بھی آپ امراض نسائ جانچ ايك ھفته مين حاصل كر سكتی ھين اگرآپ جايئں
قبض
گی بغير موغد والے مطب )واك ان كلينك(مين عام ڈاﮐٹركے ذريعه
وزن كم ھونا بغير پرھيزيا وزن زياده ھونا
اگر آپ كو غير معمولي خون آ نے كا گمان ھو توكسي بغير موعد والے مطب
شكم،مثانه يا پيٹھ كا درد يا تكليف
ياصحتﻰ معلومات سئ  811فون پر رآپطه كرين
آپ كي صحت آپ كي جگہ

ليكن يه ياد رﮐھنا ضروري ھے ﮐہ يه عالمات عام ھين اور زياده تر جن كو يه
محسوس ھو ان كو بيضه دان كا سرطان نہيں ھوتا ,ليكن اگر يه روزانه ھو اور
تين ھفتون تك رھے تو آپ كو ڈآﮐٹرسے رآپطه كرنا چا ہۓ

اگر آپ عورت ڈاﮐٹر سے ھي عالج چاھتي ہيں توموعد طۓ كرتے وقت ھي بتا دين
اگر آپ كو انگريزی يا فرانسيسي مين گفتگو ميں دقت ھوتو كسي ايسے آدمي كو سا
تھ لے جائيں جو ترجمه كر سكے يہ بھي ممكن ھے ﮐہ آپ مطب سے ترجمان
مانگيں موعد طۓ كرتے وقت
اس كتآپجه كا استعمال مزيد مكمل معلوماتي دورة براے امراض نسائ سرطان اور
پستاني سرطان حاصل كرنے كو ھے اسلۓ اس مين تمام ترمعلومات نہيں

يه كتآپجه عوامي صحت كنادااور فائزركے مالي مدد سيے تيار كيا گيا ہے

