
ਫ਼਼ੋਨ 03 9453 8999   jeanhailes.org.au

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ (ਸਰਵਾਈਕਲ) ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੋ ੇ
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋੋਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਰੀਕਾ ਬਕਾਇਦਾ 
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਵਸਹਤੋ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਸ 
ਤੋਰੌ 'ਤੋ ੇਮਨੁਖੱੀ ਪਪੈੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
HPV ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਲੇ 
ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਧ 
ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। 
HPV ਵਾਲੇ ਵ਼ਿਆਦਾਤੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ ੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ (ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤੋ 
ਮਹੱਤੋਵਪੂਰਨ ਹੈ।   
ਜੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਵੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੋੁਹਾਨੰੂ HPV ਹੈ, ਤੋਾ ਂ
HPV ਨੰੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਮ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ 10 ਜਾ ਂ
ਇਸਤੋੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। HPV ਦੀ ਲਾਗ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 
ਵਵੱਚ ਬਹੁਤੋ ਘੱਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍੍ਰਜਨਨ ਪ੍੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

ਕੀ ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ 
ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ:

• ਔਰਤੋ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੋੀ ਹੋ
• 25 ਤੋੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
• ਵਲੰਗੀ-ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇੋ ਬਗ਼ੈਰ,  

ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੋੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਵਹਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੋੁਹਾਡਾ HPV ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤੋ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ HPV ਲਾਗਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।

ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ 
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੋੁਹਾਨੰੂ 25 ਅਤੋੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂ
ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਂਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤੋ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤੋ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਟੈਸਟ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਰੀਕਾ (ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ) ਵਸਰਫ਼ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦ ੇਸੈੱਲਾ ਂ
ਵਵੱਚ ਆਈਆ ਂਤੋਬਦੀਲੀਆ ਂਲਈ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। HPV ਲਈ ਇਹ 
ਨਵਾ ਂਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਨ ਟੈਸਟ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਵਕ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦ ੇਸੈੱਲਾ ਂ
ਵਵੱਚ ਵਕੱਥ ੇਤੋਬਦੀਲੀਆ ਂਆ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਤੋਬਦੀਲੀਆ ਂਦਾ 
ਪਵਹਲਾ ਂਪਤੋਾ ਲਗਾਉਣ ਵਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੋੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਵਕੱਥੇ 
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕਾ,ਂ ਵਸਹਤੋ ਕੇਂਦਰਾ ਂ
ਅਤੋ ੇਪਵਰਵਾਰ ਵਨਯੋਜਨ ਕਲੀਵਨਕਾ ਂਵਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਚਨੰਗ ਟੈਸਟ
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ਅਗਸਤ 2022 ਨੰੂ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਗਗਆ
ਇਹ ਤਥੱ ਸ਼਼ੀਟ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹਣੋ ਅਤ ੇਸਿਸੱਿਆ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ  
ਗਈ ਹ।ੈ ਇਿਦਾ ਮਕਿਦ ਸਿਸ਼ਸੇ਼ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਿਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਤਹੁਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਪ੍ਰਕੈਟ਼ੀਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਸਦਤੱ਼ੀ ਿਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਔਰਤਾ ਂਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ੀਨ ਹਲੇਜ਼ ਆਿਟ੍ਰਲੇ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਦੱਤੇ  
ਜਾਦਂ ੇਿਸਹਯਗੋ ਨੰੂ ਿਿ਼ੀਕਾਰਦ਼ੀ ਹ।ੈ
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ਜ਼ੀਨ ਹੇਲਿ ਔਰਤਾ ਂਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿਆਪਕ ਅਤੇ ਿੰਮਸਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
ਿਾਰ਼ੀਆ ਂਔਰਤਾ,ਂ ਕੁੜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਸਲੰਗ-ਸਿਸਭੰਨ ਲੋਕਾ ਂ
ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰੋਤ ਸਿੱਚ 'ਔਰਤਾ'ਂ ਅਤੇ 
'ਕੁੜ਼ੀਆ'ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੰੂ ਿਰਸਤਆ ਂਸਗਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਵਮਲਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੋੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੋ ਵ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਵਹ ਵਰਹਾ, ਦਰਦ 
ਜਾਂ ਵਡਸਚਾਰਜ (ਪਾਣੀ ਵਰੱਸਣਾ) ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤੋਾਂ ਆਪ ਨਮੂਨਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡੇ ਵਵੱਚ 
ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤੋਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂ
ਵਸਹਤੋ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੋਾਂ ਆਪਣ ੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ HPV ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
jeanhailes.org.au/health-a-z/health-
checks/cervical-screening-test

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ ਕੀਤੋਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ?
ਤੋੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤੋ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਜਾਚਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤੋ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੋੁਹਾਨੰੂ 
ਲੱਕ ਤੋੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤੋਾਰਨ ਅਤੇੋ ਆਪਣੇ ਗੋਵਡਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਵਪੱਠ ਭਾਰ ਲੇਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ  
ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵੀ ਵਦੱਤੋੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਉਹ ਤੋੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਪੇਕੂਲਮ (ਬੱਤੋਖ਼ ਵਰਗਾ 
ਯੰਤੋਰ) ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੋੇ ਤੋੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਵੱਚੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੀਬ 
ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੋੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੋਾਂ ਤੋੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਮਵਹਲਾ ਵਸਹਤੋ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਦੀ ਮੰਗ  
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਸੁੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ ੋ(ਆਪ੍ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ)
ਜੇਕਰ ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋਾਂ ਤੋੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤੋ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤੋ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਵਕ ਟੈਸਟ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ 
ਗੁਪਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਫੰਬਾ ਪਾਉਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋੁਸੀਂ 10 ਤੋੋਂ 30 ਸਵਕੰਟਾਂ ਲਈ ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਗੋਲ-ਗੋਲ 
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਵਹਜ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,  
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ  
ਫੰਬੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ, ਇਸਨੰੂ ਵਦੱਤੋੇ ਗਏ ਪੈਕੇਟ ਵਵੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ।
ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤੋ ਅਤੇੋ ਸਹੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹਾਂ ਵਕਸ ੇ
ਵਸਹਤੋ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਤੋਹੁਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਤੋੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੰੂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 
ਵਵੱਚ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ HPV ਦੀ ਮੌ਼ਿੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਦਖਾਉਂਦਾ, ਤੋਾਂ ਤੋੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਜੇਕਰ ਤੋੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ HPV ਦੀ ਮੌ਼ਿੂਦਗੀ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਾਂ ਤੋੁਹਾਡਾ 
ਵਸਹਤੋ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੋਾ ਤੋੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵਕ 
ਤੋੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋੁਹਾਡੇ ਨਤੋੀਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ 
ਸਕ੍ੀਵਨੰਗ ਰਵਜਸਟਰ (NCSR) ਵਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੋੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ (ਯਾਦ-ਪੱਤੋਰ) ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ ਵਕ ਤੋੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ 
ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
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