
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ     .  .  . ? 

� ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ  ਦੇ ਿਜੰਦ ੇ

ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । 

� ਮਿਹਲਾ ਪ�ਜਨਨ ਪ�ਣਾਲੀ  ਦੇ ਕਈ ਤਰ �  ਦੇ ਕ�ਸਰ (ਿਜਵ! 

ਅੰਤਰਗਰਭਾਸ਼ਇਕਲਾ,  ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਧੌਣ,  ਯੋਨੀ,  ਅੰਡਾਸ਼ਏ,  ਫੈਲੋਿਪਅਨ 

ਿਟਊਬ,  ਆਿਦ)  ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਿਨਯਮ-ਪੂਰਵਕ ਮਿਹਲਾ ਰੋਗ ਪ�ੀਿਖਆ ਕਰ�ਦ ੇਹੋ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ 

ਜ� ਹਰ 3 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਜ ੋਿਕ ਤਹੁਾਡ ੇਸਵਾਸਥ ਦੀ ਹਾਲਤ,  ਉਮਰ,  ਆਿਦ 

ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।) 

� (ਅੰਤਰਗਰਭਾਸ਼ਇਕਲਾ)  ਦਾ  ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ 

ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੈਪ ਪ�ੀਿਖਆ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । 

� ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ ਕਾਰਣ� 

ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ : 

• ਅਰੰਭ ਦੇ  ਦਰੌ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ  ਦੇ 

ਵਧਦਾ ਹੈ ; 

• ਅਗਿਰਮ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਵੀ,  ਕ�ਸਰ  ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਧਾਰਣ ਰੋਗ  ਦੇ 

ਸਮਾਨ ਿਵੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ; 

• ਿਜਨ � ਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਨਹ8 ਿਦੰਦ,ੇ  ਉਨ � ਦੀ 

ਜ�ਚ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ�ੀਿਖਆ ਨਹ8 ਹੈ । 

ਇੱਨ� ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ�  ਦੇ ਲਈ,  ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਦੀ ਉਿਚਤ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 

ਇਸ ਬਰੋਚਰ(ਿਵਵਰਣਕਾ)  ਿਵੱਚ,  ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਕ�ਸਰ ਅਤੇ 

ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ  ਦੇ ਕ�ਸਰ  ਦੇ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇਗੀ । 

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? 

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਧੌਣ ਦੀਆਂ ਕਿੋਸ਼ਕਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ( ਉਹ ਭਾਗ ਜ ੋਿਕ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਨਾਲ ਜੜੋਤਾ ਹੈ) 

ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? 

ਸਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ� ਦਾ ਨਹ8 ਪਤਾ ਜ ੋਗਰਭਾਸ਼ਏ 

ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।  ਬਹਰਹਾਲ,  ਮਨੁੱਖ 

Papillomavirus (ਏਚਪੀਵੀ) ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ 

ਦੀਆਂ ਕਿੋਸ਼ਕਾਵ� ਿਵੱਚ ਤੇਜੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋਕੁੱ ਝ 

ਔਰਤ� ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਏਚਪੀਵੀ ਯੋਨ ਸੰਚਾਿਰਤ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਿਵਆਪਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ।  ਗਰਭਿਨਰਧੋਕ(ਕੰਡੋਮ) 

ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਏਚਪੀਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 

ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ=ਿਕ ਇਹ 

ਵਾਇਰਸ ਜਨਨ�ਗ ਖੇਤਰ ਜ ੋਗਰਭਿਨਰੋਧਕ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹ8 ਹਨ ਦੀ 

ਚਮੜੀ ਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 

ਏਸ ਵੇਲੇ ਨ> ? ਸਾਲ ਤੋ ਚੁ@ਬੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲAਕੀਆਂ  ਦੇ ਵਾਸਤੇ 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੈ?ਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮੁਫਤ ਪਰਚਾਰ ਚਲ ਿਰਹਾ 

ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸ8 ਅਪਣੇ ਡਾਕBਰ ਯਾ CLSC ਨੂੰ ਫੋਨC  ਕਰ ਕ ੇਪਤਾ ਕਰ 

ਸਕਤ ੇਹ�  

ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ? 

ਹਮਲ ਿਮਆਦ  ਦੇ ਦਰੌਾਨ,  ਜਰਰੂੀ ਨਹ8 ਿਕ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਖਾਈ  ਦ,ੇ  ਲੇਿਕਨ ਜਦ ਕ�ਸਰ ਿਜਆਦਾ Dਨਤ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ  ਦ ੇਸੱਕਦੇ ਹਨ : 

• ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ  ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ; 

• ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ; 

• ਸ਼ਰੋਿਣ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ; 

• ਯੋਨ ਸੰਬੰਧ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ; 

• ਰਜਿੋਨਵ�ੱ ਤੀ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ; 

• ਆਿਦ 

ਇੱਨ� ਲੱਛਣ�  ਦੇ ਿਵੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ 

ਨਾਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਹੋਰ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ  

ਕੇਵਲ ਅਿਤਿਰਕਤ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕ�ਸਰ ਹੈ 

ਜ� ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਨਹ8 ਹੈ । 

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ  :  

ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ� ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਈ ਪਪੈ ਪ�ੀਿਖਆ,  

ਕ�ਸਰ  ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ� ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ 

ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ� ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਪ�ੀਿਖਆ(ਪਪੈ 

ਸਮੀਇਰ) ਦਰਦਨਾਕ ਨਹ8 ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਤ ਕੁੱ ਝ ਕਿੋਸ਼ਕਾਵ� 

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਲਈ,  ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰੂਵ ਕ�ਸਰ ਕਿੋਸ਼ਕਾਵ� ਲਈ ਸਭ 

ਤ ਤੇਜ ਅਤੇ  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਾਜ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ ਦਾ ਕ�ਸਰ  :  

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? 

ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਏ - ਪ�ਜਨਨ 

ਅੰਗ ਜ ੋਔਰਤ�  ਦੇ ਆਂਡੇ (ova)  ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਵੱਚ ਜੜ� 

ਫੜਦਾ ਹੈ । 

 

ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? 



ਇਸਦਾ ਠ> ਸ ਕਾਰਨ ਅਿਗਆਤ ਹੈ। ਕਈ ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ  ਦੇ ਕ�ਸਰ ਿਬਨ� 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਤਹਾਸ  ਦ,ੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰ ਦ ੇ

ਹਨ।  ਿਜਨ � ਔਰਤ� ਨੂੰ ਥਣ ਕ�ਸਰ ਸੀ ਉਨ � ਿਵੱਚ ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ  ਦੇ ਕ�ਸਰ  

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ? 

• ਿਢੱਡ ਭਿਰਆ ਹਇੋਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ(ਜ� ਬਸ ਕੁੱ ਝ ਹੀ ਖਾਣ ਦ ੇ

ਬਾਅਦ ਰੱਜ ਜਾਣਾ); 

• ਿਢੱਡ / ਪੈਲਿਵਕ ਦਰਦ ; 

• ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਲਨ (ਏਿਸਡ ਜਵਾਰਭਾਟਾ); 

• ਗੈਸ, ਆਂਤਰ ਸੋਜ ਜ� ਸੋਜ ; 

• ਬਦਹਜ਼ਮੀ ; 

• ਲਗਾਤਾਰ ਲਘੁਸ਼ੰਕ(ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਣਾ) 

• ਕਬਜ ; 

• ਿਬਨ� ਪਰਹੇਜ  ਦੇ ਵਜਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ (ਜ� ਵਜਨ ਵਧਨਾ) 

• ਿਢੱਡ, ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਜ� ਿਪੱਠ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਜ� ਬੇਚੈਨੀ ; 

• ਆਿਦ 

 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ 

ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਿਜਆਦਾ ਔਰਤ� ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ �ਨੂੰ 

ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਨਹ8 ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਤ ਿਜਆਦਾ(3)ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤ# ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ  ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ  :  

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਸਮੀਇਰ ਿਡੰਬਗਰੰਿਥ  ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 

ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ੀਿਖਆ ਨਹ8 ਹੈ. ਜਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋਗੇ,  ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੋਿਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਿਵਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ.  

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤ� ਤਹੁਾਡਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਹੋਰ ਪ�ੀਿਖਆ(ਿਜਵ! ਯੋਨੀ 

ਅਲਟਰਾਸਾ=ਡ) ਜ� ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਸੁਝਾਏਗਾ। 

ਇਸਤਰੀ -ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਕਵ' ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਕਈ ਔਰਤ� ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ 

ਡਾਕਟਰ ਨਹ8 ਹ,ੈ ਤ� ਤਹੁਾਨੂੰ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਣ ਿਚਿਕਤਸਕ ਤ 

ਇਸਤਰੀ - ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਮਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ,  ਲੇਿਕਨ ਪਿਹਲ� ਤ 

ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ  ਦੇ ਪ�ੀਿਖਆ ਹੋ ਸੱਕਦੀ 

ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਤਸਰਾਵ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤ�, 

ਕਿਲਿਨਕ ਜਾਵੋ ਜ� info-santé ਤ 8 - 1 - 1 ਤੇ ਕਾਲ  ਕਰੋ । 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ  ਿਕਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕBਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤ� 

ਅਪੌਇੰਟਮ!ਟ ਬਣਾ=ਦੇ ਸਮ! ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਰਰੂ ਿਦਓ । 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਜ� ਫਰ!ਚ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਕਿਠਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ, ਤ� ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜ ੋਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਅਪੌਇੰਟਮ!ਟ ਬਣਾ=ਦੇ ਸਮੇ ਕਿਲਿਨਕ ਤ ਦੁਭਾਿਸ਼ਆ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐ. 

ਇਹ ਬ�ੋਸ਼ੁਰ (ਕ�ਤਾਬਚੇ ) ਨੂੰ ( GYNAECOLOGICAL ) ਗLਕੋਲੋਜਸਤ 

ਅਤ ੇਛਾਤੀ ਦੇ ਕੰਸੇਰ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਬੁLਜਾਦ 

ਵਾਸਤ ੇਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਐ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ8 ਐ 

 

  

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਏ  

ਦੇ ਕ�ਸਰ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ *  

                  2010(ਸੰਸਕਰਣ) 

 

 

ACCÉSSS 

*     ਪੁੱ ਛੋ।ਇਹ ਪਤਿਰਕਾ  ਪੁ@ਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ  ਕੈਨC ਡਾ ( Public 

Health Agency Canada)  ਅਤੇ  ਫੈਜ਼ੇਰ  (Pfizer)   

ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਯਾ ਿਗਆ  ਐ 


