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سروائیكل كینسر كی كیب وجوہبت ہیں؟
تقریجب تَبً ضروائینو میْطر ٍطيطو رہْے واىے اّفینػِ خص مے ضبتھ میْطر می وخوہبت یب غذیذ خطرے واىے ہیوٍِ پیپيوٍب وائرش
) (HPVمی اقطبً ٍیں ضے ایل ہوں می وخہ ضے ہوتے ہیں ۔  HPVاّفینػِ مطی ثھی اّطبُ ٍیں ػبً ہے خو مجھی ثھی خْطی طور
پر ٍتحرك رہب ہو ۔ زیبدٓ تر ىوگوں ٍیں  HPVاّفینػِ می موئی ػالٍبت ّہیں ہوتیں اور اپْے آپ ہی ختٌ ہو خبتے ہیں ۔ رحٌ ٍیں
ٍطيطو غذیذ خطرے واال  HPVاّفیکػِ ہو ّے واىی مچھ خواتیِ ٍیں کیْطر ضے پہيے می خيوی تجذیيیبں ظبہر ہوں گی ۔ خجکہ اُ
تجذیيیوں ٍیں ضے اکثریت واپص ٍؼَوه مے ٍطبثق ہو خبئیں گی  ،اور کچھ ضبىوں ثؼذ کیْطر می طرف ثڑھ ضنتی ہیں ۔
 HPVاّفینػِ ضے ضروائینو میْطر ٍیں ثڑھْے میيیے خطرّبك ػواٍو ٍیں غبٍو ہیں :
 ایل ضے زیبدٓ خْطی ضبتھیوں مب ہوّب  ،اثتذائی ػَر ٍیں خَبع ،یب خْطی طور پر ٍْتقو ہوّے واىی ثیَبریوں کی ٍوخودگی
 تَجبکو ّوغی
 قوت ٍذافؼت می مَسوری خیطب مہ اّطبّی قوت ٍذافؼتی وائرش ) (HIVضے اّفینػِ
 حَو رومْے می گوىیبں  5ضبه ضے زیبدٓ ىَجے ػرؾے تل اضتؼَبه مرّب
ٍ وىذیت ٍیں اقبفہ ( پیذا ہوّے واىے ثچوں می تؼذاد ) اور پہيی ثبر حَو مے وقت چھوٹی ػَر ہوّب
ضت ضے اہٌ خطرّبك ػْؿر ثبقبػذگی ضے ضروائینو اضکریْْگ ضے غیر حبقرہوّب ہے ۔
میں کس طرح سروائیكل کینسر کی روک تھبم کر سکتی ہوں؟
میْطر ہوّے ضے پہيے ضروائینو میْطر اضنریْگ رحٌ ٍیں ٍوخود ضبثق کیْطر کے خيیبت می تػخیؽ مر ضکتب ہے ۔ خت غیر
ٍؼَوىی خيیبت پبئے خبئیں  ،تو اُ کب ػالج کیب خب ضکتب ہے ۔ ثبقبػذگی ضے ضروائینو اضنریْگ رحٌ مے کیْطر ضے ثچْے کے ىیے
ضت ضے زیبدٓ ٍؤثر طریقہ ہے ۔
ٍْذرخہ ریو ثْیبدی روک تھبً کے اقذاٍبت ضے آپ ضروائینو کیْطر ہوّے کب خطرٓ کٌ کر ضکتے ہیں:
ٍ حفوظ خْطی تؼيقبت قبئٌ مریں ؛( خیطب مہ ایل ضے زیبدٓ خْطی ضبتھیوں ضے اختْبة مریں اور کبّڈً کباضتؼَبه کریں ) HPV
اّفیکػِ اور خْطی طور پر ٍْتقو ہوّے واىی ثیَبریوں کے ہوّے کے اٍکبّبت کو کٌ کرّے کے ىیے
 تَجبکو ّوغی ضے ثچیں
 خْطی ضرگرٍی غروع کرّے ضے پہيے  HPVکی ویکطیْیػِ کروا ىیں
سروائیكل سمیئر کیب ہے؟
رحٌ ٍیں غیر ٍؼَوىی خيیبت می تجذیيی مب پتہ ىگبّے مے ىیے ضروائینو ضَیئر ( پیپ ضَیئر ثھی مہتے ہیں) ایک خيذ اور آضبُ
اضکریْْگ ٹیطٹ ہے ۔ اش مو ؾرف چْذ ٍْٹ ىگتے ہیں۔ ڈاکٹر یب ّرش اّذاً ّہبّی ٍیں ایک ػکص ّبٍی خبؼ آىہ ڈاىتے ہیں اور پھر
آہطتہ ضے ایک چَٹے یب ثرظ کے ضبتھ رحٌ ضے کچھ خيیبت ىیتے ہیں۔ اُ خيیبت کو خبّچْے کے ىیے ىیجبرٹری ٍیں ثھیدب خبئے گب۔


سروائیكل كینسر اسكریننگ كی ضرورت كس كو ہے ؟
خواتیِ ػَر  52ضے  64ضبه خِ مو مجھی ثھی خْطی تدرثہ ہوا ہو مو ثبقبػذگی ضے ضروائینو میْطر اضنریْْگ مرواّی
چبہیے ۔
خواتیِ ػَر  52ضبه یب اوپر خِ مو مجھی ثھی خْطی تدرثہ ہوا ہو  ،اور مجھی ضروائینو میْطر اضنریْْگ ّہ مروائی ہو اُ مو
ڈامٹر ضے ضروائینو ضَیئر مرواّے مے ثبرے ٍیں ثبت مرّی چبہیے ،اگرچہ اُ مب حیف ّہ آتب ہو ،ثہت ضبىوں ضے خْطی
تدرثہ ّہ ہوا ہو یب ّطجْذی مروائی ہو ۔
 25ضبه ضے مٌ ػَر خواتیِ خِ مو مجھی ثھی خْطی تدرثہ ہوا ہو اور ضروائینو میْطر ضے خطر ے مے ػواٍو ہوں ( خیطب
مہ ایل ضے زیبدٓ خْطی ضبتھی  ،تجبموّوغی  ،مَسور قوت ٍذافؼت (،اُ مو ڈامٹر ضے ضروائینو میْطر اضنریْْگ می قرورت
مے ثبرے ٍیں ٍػورٓ ىیْب چبہیے ۔
ضروائینو خواتیِ خِ مو  HPVوینطیْیػِ وؾوه ہوئی ہے مو اثھی ثھی ثبقبػذٓ ضروائینو اضکریْْگ کی قرورت ہے،
کیوّکہ  HPVویکطیْیػِ  HPVمی اُ اقطبً مے خالف تحفع ّہیں دیتب خو وینطیِ ٍیں غبٍو ّہیں ہیںّ ،ہ ہی ٍوخودٓ HPV
اّفینػِ مے خالف ۔



خواتیِ خِ مو مجھی ثھی خْطی تدرثہ ّہ ہوا ہو مو ضروائینو میْطر اضکریْْگ می قرورت ّہیں ہے ۔








 خواتیِ خِ مب ٍؼَوىی ٍرـ میيیے رحٌ مے آپریػِ مے رریؼے رحٌ مو ہٹبیب گیب اور رحٌ می تجذیيیوں می ضبثقہ تبریخ ّہ
رمھْے واىی خواتیِ اضکریْْگ چھوڑ ضنتی ہیں ۔
اگر غل ہو تو ثرآ ٍہرثبّی ڈامٹر ضے رخوع مریں ۔
مجھے كب سروائیكل كینسر اسکریننگ كروانی چبہیے ؟
 تَبً خواتیِ خو مجھی ثھی خْطی طور پر ٍتحرك رہی ہوں مو  52ضبه می ػَر ضے ضروائینو میْطر ضنریْْگ غروع مرواّب
چبہیے ۔
 اگر آپ مے پہيے ضروائینو ضَیئر مب ّتیدہ ّبرٍو ہے  ،آپ مب دوضرا ضَیئر ایل ضبه ثؼذ ہو ّب چبہیے ۔
 اگر آپ مے دوضرے ضَیئر مب ّتیدہ ثھی ّبرٍو ہے  ،آپ مو ہر  3ضبه ثؼذ ضَیئر دہراّب چبہیے ۔
 اگر آپ مو موئی ػالٍبت ہوں ( خیطب مہ اّذاً ّہبّی ضے غیر ٍؼَوىی خوُ آّب ) ،آپ مو ثروقت ڈامٹر مے پبش خبّب چبہیےٰ ،
حتی
مہ اگر آپ مے پچھيے ضَیئر مب ّتیدہ ٍؼَوه مے ٍطبثق تھب ۔
میں سروائیكل كینسر اسکریننگ كہبں سے كروا سكتی ہوں ؟
آپ ضروائینو ضَیئر میيیے اپْے خبّذاّی ڈامٹر ،گبئْب کبىوخطٹ ،غیر حنوٍتی تْظیَوںٍ ،حنَہ ؾحت مے زچہ و ثچہ ؾحت کے
ٍراکس (  ) MCHCاور خواتیِ می ؾحت مے ٍرامس مب دورٓ مرضنتی ہیں ۔ اگر آپ ضروائینو ضَیئر ٍ MCHCیں مرواّب چبہتی ہیں
 ،ثرآ ٍہرثبّی ضروائینو اضکریْْگ فوُ ثنْگ خذٍت می  24گھْٹے ہبٹ الئِ  3166 6631 :پر راثطہ مریں ۔ ثنْگ میيیے ہذایبت
ڈاؤّيوڈ می خب ضنتی ہیں(www.fhs.gov.hk/english/main_ser/woman_health/phone_booking.html) :
سروائیكل اسکریننگ پروگرام
ضروائینو اضکریْْگ پروگراً ػالقے ثھر ٍیں دیگر ؾحت ػبٍہ کے ٍبہریِ مے تؼبوُ مے ضبتھ ٍحنَہ ؾحت می طرف ضے
ثبقبػذگی ضے ضروائینو اضکریْْگ مرواّے میيیے خواتیِ می حوؾيہ افسائی میيیے غروع میب گیب تػخیؿی پروگراً ہے ۔
 CSPضے ٍتؼيق تَبً ٍواد ٍحفوظ رمھْے میيیے ّ CSPے مَپیوٹرائسڈ ٍرمسی رخطٹری” ضروائینو اضکریْْگ مب ٍؼيوٍبتی ّظبً
) “(CSISقبئٌ میب ہے ،خص ٍیں غرمبء می ٍؼيوٍبت ،ضَیئر مے ّتبئح اور ؾحت ػبٍہ می طرف ضے تدویس مردٓ اگيے ضَیئر می
تبریخ غبٍو ہیں ۔ ایل ٍرتجہ آپ ّے  CSPمے ضبتھ رخطٹر مر ىیب ،تو آپ اپْے ضروائینو ضَیئر مے رینبرڈ دینھْے میيیے CSIS
ٍیں الگ اُ مر ضنتے ہیں اور ٍقرر غذٓ اگيے ضَیئر ضے پہيے یبددہبّی مے خط وؾوه مریں گے ۔ ؾحت ػبٍہ کے ٍبہریِ خو
 CSPکے ضبتھ رخطٹرہوئے ہیں آپ کی اخبزت پر ثہتر دائَی ؾحت کی دیکھ ثھبه فراہٌ کرّے کے ىئے آپ مے ٍبقی مے ضَیئر
ریکبرڈ دیکھ ضکتے ہیں ۔
ضروائینو ضنریْْگ می خذٍت فراہٌ مرّے واىے اّفرادی ؾحت ػبٍہ مے ٍبہریْوں مے اپبئْٹَْٹ مے طریق مبر اور خذٍت مے
چبرخس ٍختيف ہوتے ہیں ،آپ مو اپْے ؾحت ػبٍہ مے ٍبہر ضے ٍؼيوٍبت اور خذٍت می اپبئْٹَْٹ مے اّتظبً میيیے ثرآ راضت
راثطہ مرّب ہوگب ۔
خبٍغ ضوغو ضیکیورٹی اضطٹْص ( )CSSAمے وؾوه مْْذگبُ مو خبٍغ ضوغو ضیکیورٹی اضطٹْص وؾوه کْْذگبُ مب ضرٹیفینیٹ پیع
مرّے پر اُ مے ضرمبری ؾحت ػبٍہ مے اخراخبت می ادائیگی می ٍؼبفی دی خبتی ہے ۔ غیر  CSSAوؾوه مْْذگبُ خِ مو طجی
اخراخبت می ادائیگی ٍیں ٍبىی ٍػنالت ہوں وٓ ضرمبری ہطپتبىوں اور ميیْنص ٍیں طجی فیص ٍؼبفی میيیے درخواضت دے ضنتے ہیں ۔
تفؿیالت میيیے ،ثرآ ٍہرثبّی اّٹیگریٹڈ فیَيی ضروش ضْٹرز یب ضوغو ویيفئر ڈیپبرٹَْٹ مے فیَيی اور چبئيڈ پراٹینٹو ضروش یوّٹص یب
ضرمبری ہطپتبىوں اور ميیْنص مے ٍیڈینو ضوغو ضروش یوّٹ ضے راثطہ مریں ۔
ضروائینو اضکریْْگ پروگراً مے ثبرے ٍیں ٍسیذ ٍؼيوٍبت میيیے ،ثرآ ٍہرثبّی ہَبری ویت ضبئٹ ٍالحظہ مریں :
www.cervicalscreening.gov.hk.

