ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ . . . ?


ਕਸਰ ਦਾ ਪਿਹਲ ਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਜੰ ਦੇ

ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ।


ਿਟਊਬ, ਆਿਦ) ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਿਨਯਮ-ਪੂਰਵਕ ਮਿਹਲਾ ਰੋਗ ਪੀਿਖਆ ਕਰ ਦੇ ਹੋ (ਵਾਰਿਸ਼ਕ
ਜ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਮਰ, ਆਿਦ
ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
(ਅੰ ਤਰਗਰਭਾਸ਼ਇਕਲਾ) ਦਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ

ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪੈਪ ਪੀਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।


•

ਸ਼ਰੋਿਣ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ;

ਇਹ ਕੀ ਹੈ ?

•

ਯੋਨ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ;

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਸਰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਧੌਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਿਵੱ ਚ

•

ਰਜੋਿਨਵੱ ਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ;

ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ( ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਿਕ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨੂੰ ਯੋਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਹੈ)

•

ਆਿਦ

ਮਿਹਲਾ ਪਜਨਨ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ ਦੇ ਕਸਰ (ਿਜਵ!

ਅੰ ਤਰਗਰਭਾਸ਼ਇਕਲਾ, ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਧੌਣ, ਯੋਨੀ, ਅੰ ਡਾਸ਼ਏ, ਫੈਲੋਿਪਅਨ



ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਸਰ

ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਕਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ ਕਾਰਣ

ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :
• ਅਰੰ ਭ ਦੇ ਦੌਰ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ
ਵਧਦਾ ਹੈ ;
• ਅਗਿਰਮ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਵੀ, ਕਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਧਾਰਣ ਰੋਗ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਿਵੱ ਖ ਸੱ ਕਦੇ ਹਨ ;
• ਿਜਨ ਔਰਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਨਹ8 ਿਦੰ ਦੇ, ਉਨ ਦੀ
ਜ ਚ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੀਿਖਆ ਨਹ8 ਹੈ ।

ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?
ਸਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦਾ ਨਹ8 ਪਤਾ ਜੋ ਗਰਭਾਸ਼ਏ
ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਕਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱ ਕਦੇ ਹਨ । ਬਹਰਹਾਲ, ਮਨੁੱ ਖ
Papillomavirus (ਏਚਪੀਵੀ) ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ

ਇੱ ਨ ਲੱਛਣ ਦੇ ਿਵੱ ਖਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ
ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਪਕਾਰ ਦਾ ਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕੇਵਲ ਅਿਤਿਰਕਤ ਪੀਿਖਆ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸੱ ਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਸਰ ਹੈ
ਜ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱ ਚ ਕਸਰ ਨਹ8 ਹੈ ।
ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਸਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ:

ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸੱ ਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱ ਝ
ਔਰਤ ਿਵੱ ਚ ਕਸਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸੱ ਕਦੇ ਹਨ। ਏਚਪੀਵੀ ਯੋਨ ਸੰ ਚਾਿਰਤ

ਿਚਿਕਤਸਕ ਜ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਈ ਪੈਪ ਪੀਿਖਆ,

ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਿਵਆਪਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ । ਗਰਭਿਨਰੋਧਕ(ਕੰ ਡੋਮ)

ਕਸਰ ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ

ਦਾ ਪਯੋਗ ਏਚਪੀਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਿਖਆ(ਪੈਪ

ਲੇ ਿਕਨ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ8 ਹੈ ਿਕ=ਿਕ ਇਹ

ਸਮੀਇਰ) ਦਰਦਨਾਕ ਨਹ8 ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਤ ਕੁੱ ਝ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ

ਵਾਇਰਸ ਜਨਨ ਗ ਖੇਤਰ ਜੋ ਗਰਭਿਨਰੋਧਕ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹ8 ਹਨ ਦੀ

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ 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 ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ
ਸਕਤੇ ਹ

ਇਸਲਈ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਕਸਰ ਕੋਿਸ਼ਕਾਵ ਲਈ ਸਭ
ਤ ਤੇਜ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਾਜ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦਾ ਕਸਰ:
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ?
ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦਾ ਕਸਰ ਇੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਸਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅੰ ਡਾਸ਼ਏ - ਪਜਨਨ

ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ?

ਅੰ ਗ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਆਂਡੇ (ova) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਵੱ ਚ ਜੜ

ਇੱ ਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਦੀ ਉਿਚਤ

ਹਮਲ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਰੂਰੀ ਨਹ8 ਿਕ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕਸਰ

ਫੜਦਾ ਹੈ ।

ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਿਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਖਾਈ ਦੇ, ਲੇ ਿਕਨ ਜਦ ਕਸਰ ਿਜਆਦਾ Dਨਤ ਹੋ

ਇਸ ਬਰੋਚਰ(ਿਵਵਰਣਕਾ) ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਕਸਰ ਅਤੇ
ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲੇ ਗੀ ।

ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ ਿਨੱਚੇ ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਸੱ ਕਦੇ ਹਨ :
•

ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ;

•

ਯੋਨ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਤ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ;

ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਇਸਦਾ ਠ>ਸ ਕਾਰਨ ਅਿਗਆਤ ਹੈ। ਕਈ ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦੇ ਕਸਰ ਿਬਨ

ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਸਮੀਇਰ ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਤਹਾਸ ਦੇ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ

ਕੁਸ਼ਲ ਪੀਿਖਆ ਨਹ8 ਹੈ. ਜਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਗ,ੇ ਉਹ

ਹਨ। ਿਜਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥਣ ਕਸਰ ਸੀ ਉਨ ਿਵੱ ਚ ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦੇ ਕਸਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੋਿਣ ਦੀ ਜ ਚ ਕਰਕੇ ਸੰ ਭਵ ਿਵਸੰ ਗਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ.

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਚਿਕਤਸਕ ਹੋਰ ਪੀਿਖਆ(ਿਜਵ! ਯੋਨੀ

ਆਮ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ?
•

ਅਲਟਰਾਸਾ=ਡ) ਜ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ ਚ ਸੁਝਾਏਗਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰ ਡਾਸ਼ਏ

ਇਸਤਰੀ-ਰੋਗ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਕਵ' ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ *

ਿਢੱ ਡ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ(ਜ ਬਸ ਕੁੱ ਝ ਹੀ ਖਾਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਰੱ ਜ ਜਾਣਾ);

ਕਈ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਰ

•

ਿਢੱ ਡ / ਪੈਲਿਵਕ ਦਰਦ ;

ਡਾਕਟਰ ਨਹ8 ਹੈ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਸਧਾਰਣ ਿਚਿਕਤਸਕ ਤ

•

ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਿਦਲ ਿਵੱ ਚ ਜਲਨ (ਏਿਸਡ ਜਵਾਰਭਾਟਾ);

ਇਸਤਰੀ - ਰੋਗ ਸਬੰ ਧੀ ਪੀਿਖਆ ਿਮਲ ਸੱ ਕਦੀ ਹੈ , ਲੇ ਿਕਨ ਪਿਹਲ ਤ

•

ਗੈਸ, ਆਂਤਰ ਸੋਜ ਜ ਸੋਜ ;

ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕਿਲਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਪਕਾਰ ਦੇ ਪੀਿਖਆ ਹੋ ਸੱ ਕਦੀ

•

ਬਦਹਜ਼ਮੀ ;

ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਤਸਰਾਵ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ,

•

ਲਗਾਤਾਰ ਲਘੁਸ਼ੰਕ(ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਣਾ)

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

•

ਕਬਜ ;

•

ਿਬਨ ਪਰਹੇਜ ਦੇ ਵਜਨ ਘੱ ਟ ਹੋਣਾ (ਜ ਵਜਨ ਵਧਨਾ)

•

ਿਢੱ ਡ, ਮੂਤਰਾਸ਼ਏ ਜ ਿਪੱ ਠ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜ ਬੇਚੈਨੀ ;

•

ਆਿਦ

2010(ਸੰ ਸਕਰਣ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਲੇ ਡੀ ਡਾਕBਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ
ਅਪੌਇੰਟਮ!ਟ ਬਣਾ=ਦੇ ਸਮ! ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਜਰੂਰ ਿਦਓ ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜ ਫਰ!ਚ ਿਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰਣ ਿਵੱ ਚ ਕਿਠਨਾਈ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ, ਤ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਲਾਇਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ

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

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

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐ.

ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦਾ ਕਸਰ ਨਹ8 ਹੈ।

ACCÉSSS
*

ਪੁੱ ਛੋ।ਇਹ ਪਤਿਰਕਾ ਪੁ@ਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨCਡਾ ( Pu b l i c

ਇਹ ਬੋਸ਼ੁਰ (ਕ ਤਾਬਚੇ ) ਨੂੰ ( GYNAECOLOGICAL ) ਗLਕੋਲੋਜਸਤ

Heal th Ag en c y Can ad a) ਅਤੇ ਫੈਜ਼ੇਰ (Pfi zer)

ਹਾਲ ਿਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ ਅਤੇ ਿਤੰ ਨ ਤ ਿਜਆਦਾ(3)ਹਫ਼ਤੇ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ

ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੰ ਸੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ ਚ ਦੀ ਬੁLਜਾਦ

ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਯਾ ਿਗਆ ਐ

ਹਨ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤ# ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਐ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਨਹ8 ਐ

ਿਡੰ ਬਗਰੰ ਿਥ ਦੇ ਕਸਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ:

