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શેન્થી અસરો પડે છે? 11
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સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગ ટેસ્ટ કર્રરો કે નરહ તેની પસદંગી તમ્રરી 
છે. આ પનરિક્નો ઉદે્શ નનણવાય લેર્મ્ ંતમ્રરી મદ કરર્નો છે. 

એન.એચ.એસ. શ્ મ્ટે સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગ કરરી આપે છે?
એિ.એચ.એસ. દ્ારા કરી આપવામા ંઆવતા સવા્ણઈકલ 
સ્ક્ીનિંગથી સવા્ણઈકલ કેનસર થતા ંરોકવામા ંમદદ મળે છે. તેિા 
લીધે યકેુમા ંલગભગ 5,000 જેટલી સ્તીઓિે સવા્ણઈકલ 
કેનસરથી બચાવવામા ંઆવ ેછે. 

મને સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગ મ્ટે કેમ બોલ્ર્મ્ ંઆરી છે?
25થી 49 વર્ણિી ઉંમરિી તમામ સ્તીઓિે એિ.એચ.એસ. દર 3 
વરષે અિે 50થી 64 વર્ણિી ઉંમરિી સ્તીઓિે દર 5 વરષે 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ કરી આપે છે. આનુ ંકારર એ છે કે મોટા 
ભાગિા ંસવા્ણઈકલ કેનસર 25થી 64 વર્ણિી ઉંમરિી સ્તીઓમા ં
થાય છે.
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સવા્ણઈકલ કેનસર શુ ંછે? 
જયારે સનવવિકસ (ગભા્ણશયિા મખુ)મા ંકોરોિો નવકાસ અનિયનંરિતપરે 
વધવા લાગે અિે ગાઠં બધંાઈ જાય (જેિે ટ્મુર પર કહવેાય છે) તયારે 
સવા્ણઈકલ કેનસર થાય છે. જેમ જેમ આ ટ્મુર વધે છે, તેમ તે કોરો 
છેવટે શરીરિા બીજા ભાગોમા ંપર ફેલાય છે અિે જીવલેર બિી જાય છે. 

તમારંુ સનવવિકસ તમારા યટુ્રસ (અથવા ગભા્ણશય)િા સૌથી િીચેિા ભાગમા ં
અિે તમારા યોનિ માગ્ણિા સૌથી ઉપરિા ભાગમા ંઆવલેુ ંહોય છે. 

સવા્ણઈકલ કેનસર શિેા કારરે થાય છે? 
લગભગ મોટા ભાગિા ંસવા્ણઈકલ કેનસર હ્મુિ પેનપલોમાવાઈરસિે 
કારરે થાય છે (અથવા ટૂંકમા ંજેિે એચ.પી.વી કહવેાય છે). 

એચ.પી.વી. ઘરો જ સાધારર વાઈરસ છે – મોટાભાગિા ંલોકોિે તેમિા 
જીવિકાળ દરમયાિ ક્ારેક તેિો ચેપ લાગશે. પરુૂર કે સ્તી સાથિેી કોઈ 
પર પ્રકારિી જાતીય પ્રવનૃતિ મારફતે તે એકબીજામા ંપ્રસરી શકે છે. 
એચ.પી.વી ઘરા જુદા જુદા પ્રકારિા હોય છે, પરંત ુતેમાથંી મારિ અમકુ 
જ પ્રકારથી કેનસર થઈ શકે છે. 

સવા્ણઈકલ કેનસરનુ ંકારર બિતા એચ.પી.વી. કોઈ પર પ્રકારિા ંચચહ્ો 
દેખાયા વગર તમારા સનવવિકસિે ચેપ લગાડી શકે છે. મોટા ભાગિા 
કેસોમા,ં તમારી રોગ પ્રનતકારક શકકત તમિે ખબર પર પડ્ા વગર આ 
વાઈરસિો નિકાલ કરી દે છે. પરંત ુકેટલીક વાર, એચ.પી.વી.િા ં
ઈનફેકશિોિે કારરે તમારા સનવવિકસિા કોરો અસાધારર - એબિોમ્ણલ 
થઈ જાય છે. 

સામાનય રીતે, તમારંુ શરીર તે અસાધારર કોરોિો નિકાલ કરી શકે છે 
અિે તમારંુ સનવવિકસ ફરી પાછ ંસાધારર બિી જાય છે. પરંત,ુ કેટલીક 
વાર આવુ ંબિતુ ંિથી, અિે તે અસાધારર કોરો આગળ જતા ંકેનસરમા ં
ફેરવાઈ જઈ શકે છે. 

2 



સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ શુ ંછે? 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ (જે પહલેા ં‘સ્મીઅર ટેસ્ટ તરીકે ઓખળાતો હતો) 
તેમા ંતમારા સનવવિકસિી દીવાલ પરથી કોરોિો એક િાિો િમિૂો 
લેવામા ંઆવ ેછે. તે િમિૂો લેબોરેટરીમા ંમોકલવામા ંઆવ ેછે અિે તેમા ં
કોઈ અસાધારર કોરો છે કે િહહ તે જોવા માટે તેિે માઈક્ોસ્કોપ િીચે 
તપાસવામા ંઆવ ેછે. અસાધારર કોરો કેનસર િથી, પરંત ુજો તેિી 
સારવાર િ કરવામા ંઆવ ેતો તેમાથંી કેનસર થઈ શકે છે. 

તમારી તપાસનુ ંશુ ંપહરરામ આવ ેછે તેિા આધારે, સવા્ણઈકલ કેનસરનુ ં
કારર બિતા હ્મુિ પેનપલોમાવાઈરસ (એચ.પી.વી.)િા પ્રકારો માટે 
તમારા િમિૂાિી ચકાસરી કરવામા ંઆવી શકે. 

તેિા હવ ેપછીિા પગલા તરીકે, તમિે બીજા ટેસ્ટ માટે બોલાવવામા ં
આવી શકે (જેિે કોલપોસ્કોપી કહવેાય છે) જેથી તમારંુ સનવવિકસ વધારે 
િજીકથી તપાસી શકાય. જો કોલપોસ્કોપી કરી રહલે વયકકતિે અસાધારર 
કોરો મળી આવશ,ે તો તેઓ તમિે તે કોરો કઢાવી િાખંવાનુ ંસચૂવશ,ે 
જે સામાનય રીતે બીજી કોલપોસ્કોપી દરમયાિ કરવામા ંઆવશ.ે આ રીતે 
સ્ક્ીનિંગથી સવા્ણઈકલ કેનસર અટકાવી શકાય છે. 
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ઓવરી
યટૂરસ 

(ગભા્ણશય)
સનરવિકસ

યોનિમાગ્ણ



હું સ્ક્રીનનંગ કર્રર્નુ ંનક્રી કરંુ તો શુ ંથશે? 
તમ્રરી અપોઈનટમેનટ પહલે્ઃ 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ સામાનય રીતે મહહલા િસ્ણ અથવા ડોકટર દ્ારા 
કરવામા ંઆવ ેછે. કોઈ મહહલા જ તમારો ટેસ્ટ કરે તેિી તમે ખાતરી 
કરવા માગતા ંહો, તો તમારી અપોઈનટમેનટ કરો તયારે તે પછૂી શકો છો. 

તમારો માનસક સ્તાવ (પીરીઅડ) ચાલ ુિ હોય તયારે તમારી 
અપોઈનટમેનટ કરવી જોઈએ. જો તમારો માનસક સ્તાવ ચાલ ુિ હોય તો 
તમે કોઈ પર સમયે તપાસ કરાવડાવી શકો છો 

ઢીલુ ંસ્કટ્ણ પહરેવાથી (પાટલિૂ કે ટાઈટ સ્કટ્ણ પહરેવાિે બદલે) ટેસ્ટ માટે 
તૈયાર થવાનુ ંવધારે સહલે ુ ંપડે એવુ ંબિે. મહરેબાિી કરીિે તમારો ટેસ્ટ 
કરાવવાિો હોય તેિા 2 હદવસ અગાઉથી યોનિમાગ્ણ માટેિી કોઈ પર 
દવાઓ, મલમ અથવા ક્ીમિો ઉપયોગ કરશો િહહ કારર કે તેિાથી િસ્ણ 
અથવા ડોકટર તમારો જે િમિૂો લેશ ેતેિે અસર થઈ શકે. 

જો તમે ગભ્ણવતી હો, તમે હીસ્ટરેકટોમી કરાવલે હોય, અથવા સવા્ણઈકલ 
સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટ કરાવવાનુ ંતમિે મશુકેલ પડશ ેએવુ ંલાગવા માટેિા ંબીજાં 
કોઈ પર કારર હોય, તો મહરેબાિી કરીિે તમારી િસ્ણ અથવા ડોકટર 
સાથ ેવાત કરો. તે નવશ ેતમિે હોય તેવા કોઈ પર પ્રશ્ો અથવા 
ચચંતાઓિા તેઓ જવાબ આપી શકશ,ે અિે તમારા માટે યોગય ગોઠવરો 
કરી આપશ.ે 

તમ્રરી અપોઈનટમેનટ રખતેઃ 
િસ્ણ અથવા ડોકટર તમિે કમરથી િીચેિા ંકપડા ંકાઢવાનુ ંકહશે ેઅિે 
તમિે ખાટલા પર સઈૂિે તમારા પગ ગોઠરમાથંી વાળીિે પહોળા 
કરવાનુ ંકહશે.ે 

સ્પેક્લુમ િામે ઓળખાત ુ ંએક સાધિ તમારા યોનિમાગ્ણમા ંમકૂવામા ં
આવશ ેઅિે તે પછી તેિી મદદથી યોનિમાગ્ણ ધીમેથી ખોલવામા ંઆવશે. 
જેિા વડે િસ્ણ અથવા ડોકટર તમારંુ સનવવિકસ જોઈ શકે છે. 

તે પછી તેઓ એક િાિકડી પીંછી વડે તમારા સનવવિકસિી સપાટી પરથી 
એક િમિૂો લેશ.ે ખરેખરો ટેસ્ટ કરવામા ંમારિ એક કે બે જ નમનિટિો 
સમય લાગે છે. આખીયે અપોઈનટમેનટમા ંસમાનય રીતે લગભગ 10 
નમનિટ જેટલો સમય લાગે છે. 

સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગ કર્રર્મ્ ંકેવુ ંલ્ગે છે? 
તમિે કદાચ થોડી તકલીફ થશ,ે પરંત ુતે બહ ુઝડપથી દૂર થઈ જશે. જો 
તેમા ંદુઃખાવો થાય તો તમારા િસ્ણ અથવા ડોકટરિે કહો અિે તેઓ 
તમારા માટે તેિે વધારે આરામદાયક બિાવવાિો પ્રયાસ કરશ.ે 
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સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટ કરાવવો 

મરૂિાશય 

યટૂરસ (ગભા્ણશય) 

યોનિમાગ્ણ

આંતરડું

પીંછરી 

સનરવિકસ 

સ્પેક્લુમ 
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સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગિા ંપહરરામો 
તમિે ટેસ્ટ કરાવયાિા ં2 અઠવાહડયાિંી અંદર તેનુ ંપહરરામ જરાવતો 
પરિ મળવો જોઈએ. 

મોટ્ર્ગની સ્તીઓન્ ંસ્ધ્રણ – નોમવાલ પરરણ્મ આરશે 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ કરાવિારી 100માથંી લગભગ 94િા ંપહરરામ 
સાધારર આવશ.ે જો તમારંુ પહરરામ સાધારર આવયુ ંહોય, તો તમારા 
હવ ેપછીિા સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટ પહલેા ંતમિે સવા્ણઈકલ કેનસર થવાનુ ંજોખમ 
ઘણુ ંઓછ ંછે. 

કેટલીક સ્તીઓન્ નમનૂ્મ્ ંઅસ્ધ્રણ કોષો હશે 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ કરાવિારી 100માથંી લગભગ 6 સ્તીઓિા િમિૂામા ં
અસાધારર કોરો હશ.ે અસાધારર કોરો કેનસર િથી, પરંત ુજો તેમિી 
સારવાર કરવામા ંિ આવ,ે તો આગળ જતા ંતેમાથંી કેનસર થઈ શકે છે. 
થોડ્ પ્રમ્ણમ્ ંઅસ્ધ્રણ કોષો 
અસાધારર કોરો હોય તેવી માટાભાગિી સ્તીઓમા ંમારિ થોડા જ 
પ્રમારમા ંઅસાધારર કોરો હશ.ે અસાધારર કોરો બે પ્રકારિા હોય છે, 
જેમિે બોડ્ણરલાઈિ ચેનજીસ (િજીવા ફેરફારો) અિે લો-ગે્ડ (ઓછા 
દરજ્જાિા) ડાયસ્કેરીઓનસસ તરીકે ઓળખાય છે. 
જો તમારામા ંથોડાક પ્રમારમા ંઅસાધારર કોરો હશ,ે તો તમારો િમિૂો 
સવા્ણઈકલ કેનસરનુ ંકારર બિતા ંહ્મુિ પેનપલોમાવાઈરસ (એચ.પી.વી) 
માટે ચકાસવામા ંઆવશ.ે 
જો તમિે એચ.પી.વી.નુ ંઈનફેકશિ િહહ હોય, તો તમારા હવે પછીિા 
સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટ પહલેા ંતમિે સવા્ણઈકલ કેનસર થવાનુ ંજોખમ ઓછ ંછે. 
આથી તમારી ઉંમર કેટલી છે તેિા આધારે તમિે સામાનય રીતે ફરીથી 
3 અથવા 5 વરષે સ્ક્ીનિંગ માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
જો તમિે એચ.પી.વી.નુ ંઈનફેકશિ હશે, તો તમારા સનવવિકસિી વધારે 
િજીકથી તપાસ કરવા માટે (જેિે કોલપોસ્કોપી કહવેાય છે) તમારો 
બીજો એક ટેસ્ટ કરવામા ંઆવશ.ે 
અતયતં અસ્ધ્રણ કોષો 
િાિી સખંયામા ંસ્તીઓિા િમિૂામા ંઅતયતં અસાધારર કોરો દેખાશ.ે 
આિે હાઈ-ગે્ડ ડાયસ્કેરીઓનસસ કહવેાય છે. 
જો તમારામા ંખબૂ જ વધારે અસાધારર કોરો હોય, તો તમારા 
સનવવિકસિી વધારે િજીકથી તપાસ કરવા માટે તમિે કોલપોસ્કોપી કરી 
આપવામા ંઆવશ.ે 
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100
સ્તીઓ 

સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ 
કરાવે છે 

94 
સ્તીઓિા ં

સાધારર પહરરામ 
 આવ ેછે 

આ સ્તીઓિે 
દર 3 અથવા 5 
વરષે સવા્ણઈકલ 

સ્ક્ીનિંગ 
માટે ફરીથી 
બોલાવવામા ં

આવશ ે

6
સ્તીઓમા ં

અસાધારર કોરો 
હોય છે 

2 
સ્તીઓિે 

એચ.પી.વી. 
ઈનફેકશિ
િહહ હોય 

4
સ્તીઓિે 

કોલપોસ્કોપી 
માટે બોવવામા ં

આવ ેછે 

સ્તીઓન્ નમનૂ્મ્ ંસરંનરત કેનસરન્ કોષો હોય એવુ ંર્ગયે જ બને છે 
જો તમારંુ પહરરામ આવુ ંઆવયુ ંહોય તો તમિે બિે તેટલી વહલેી તકે 
નિષરાતિે મળવા બોલાવવામા ંઆવશ.ે આ લગભગ દર 1,00 માથંી 1 
સ્તીમા ંબિે છે. 

કેટલીક સ્તીઓને તેમનુ ંપરરણ્મ મળત્ ંપહલે્ ંબીજો સર વ્ાઈકલ 
સ્ક્રીનનંગ ટેસ્ટ કર્રરો પડશે. 

કેટલીક વાર કેટલીક સ્તીઓએ ફરીથી ટેસ્ટ કરાવવો પડે છે કારર કે 
તેમિા િમિૂા બહ સ્પષટ મળતા િથી. જો આવુ ંથશ,ે તો તમિે બીજો 
ટેસ્ટ કરાવવા બોલાવવામા ંઆવશ.ે આ દર 100 સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટમાથંી 
લગભગ 2 ટેસ્ટમા ંથાય છે. 
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કોલપોસ્કોપી એટલે શુ?ં 
કોલપોસ્કોપી એક પ્રકારિી તપાસ – ટેસ્ટ છે જેમા ંજોવામા ંઆવ ેછે કે 
તમારા સનવવિકસમા ંકેટલા ભાગમા ંઅસાધારર કોરો રહલેા છે અિે તે 
કેટલા ગભંીર છે. સામાનય રીતે તે હોકસ્પટલિા આઉટપેશનટ કકલનિકમા ં
કરવામા ંઆવ ેછે. એક નિષરાત ચબલોરી કાચ (મેગિીફાઈંગ ગલાસ) અિે 
લાઈટ (જેિે કોલપોસ્કોપ કહવેાય છે)િો ઉપયોગ કરીિે તમારંુ સનવવિકસ 
િજીકથી તપાસશ.ે તમારા સનવવિકસિો જે કોઈ ભાગ અસાધારર દેખાતો 
હોય તે તપાસવા માટે તેઓ તયાથંી એક િાિો િમિૂો (બાયોપસી) પર 
કદાચ લે. જો અસાધારર કોરો ગભંીર હશ,ે તો તે કોરો કાઢવા માટે 
તમારે સારવાર લેવાિી જરૂર પડી શકે. આિાથી સવા્ણઈકલ કેનસર થત ુ ં
અટકાવવામા ંમદદ મળે છે. 

કોલપોસ્કોપીન્ ંપરરણ્મો 
તમ્ર્ કોલપોસ્કોપીમ્ ંકદ્ચ દેખ્ય કે તમ્ર્મ્ ંએર્ અસ્ધ્રણ 
કોષો છે જે ક્ઢરી ન્ખંર્ જોઈએ જો તમારામા ંગભંીર અસાધારર કોરો 
હોવાનુ ંમળી આવશ,ે તો તે દૂર કરી શકાય છે. સામાનય રીતે આ 
હોકસ્પટલમા ંઆઉટપેશનટ કકલનિકમા ંકોલપોસ્કોપી દરમયાિ જ કરવામા ં
આવ ેછે. 
કોલપોસ્કોપી કરવામા ંઆવતી લગભગ અડધા જેટલી સ્તીઓમા ંએવા 
અસાધારર કોરો મળી આવે છે જે દૂર કરવા જરૂરી હોય છે. 

તમ્ર્ કોલપોસ્કોપીમ્ ંતમને કેનસર થયુ ંહોર્નુ ંકદ્ચ દેખ્ય
ભાગયે જ એવુ ંબિે છે કે કોઈ સ્તીઓિે કેનસર હોવાનુ ંનિદાિ સ્ક્ીનિંગ 
મારફતે કરવામા ંઆવ.ે સ્ક્ીનિંગ મારફતે નિદાિ કરવામા ંઆવતા ંકેનસર 
સામાનય રીતે તેિા વહલેા તબક્ામા ંમળી આવ ેછે. જે સ્તીઓિે 
સવા્ણઈકલ કેનસરિો શરૂઆતિો તબક્ો હોય તેમિા જીવવાિી 
શક્તાઓ, કેનસરિા પાછળિા તબક્ામા ંરહલેી સ્તીઓ કરતા ંવધારે છે. 
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પસદંગી કરવી – સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગિા સભંનવત 
ફાયદા અિે જોખમો 

તમારે સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ કરાવવુ ંછે કે િહહ તેિી પસદંગી તમારી છે. 
પોતે સ્ક્ીનિંગ કરાવવુ ંકે િહહ તે િક્ી કરવા પાછળ સ્તીઓિા ંઘરા ંજુદા ં
જુદા ંકારરો હોય છે. િક્ી કરવામા ંતમિે મદદ કરવા માટે, અમે તેિા 
સભંનવત ફાયદા અિે જોખમો નવશેિી કેટલીક માહહતી આમા ંઆપેલી છે. 

સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગન્ ફ્યદ્ શુ ંછે? 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગથી સવા્ણઈકલ કેનસર થત ુ ંઅટકાવામા ંમદદ થાય છે. 
તેિાથી સ્ક્ીનિંગ કરવામા ંઆવલેી દરેક 100 સ્તીઓમાથંી લગભગ 1 
સ્તીિે સવા્ણઈકલ કેનસર થત ુ ંઅટકે છે. 
સવા્ણઈક સ્ક્ીનિંગિે કારરે યકેુમા ંદર વરષે સવા્ણઈકલ કેનસરથી લગભગ 
5,000 જેટલા ંજીવિ બચાવી શકાય છે. 

સર વ્ાઈકલ સ્ક્રીનનંગન્ ંજોખમો શુ ંછે? 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગનુ ંજોખમ, કોલપોસ્કોપી દરમયાિ દૂર કરવામા ં
આવતા ંઅસાધારર કોરોમાથંી ઊભુ ંથાય છે, સ્ક્ીનિંગિે કારરે િહહ. 
અસાધારર કોરો કાઢવાિે લીધે ક્ારેક તયાથંી લોહી વહ ેછે અથવા 
ઈનફેકશિ થઈ શખે છે, અિે તેિાથી ભનવષયિી ગભા્ણવસ્થા પર પર 
અસર પડી શકે છે. અસાધારર કોરો કાઢી િાખંવામા ંઆવયા બાદ 
સગભા્ણ બિતી સ્તીઓિે તેમનુ ંબાળક 1 થી 2 મહહિા વહલેુ ંજનમે તેવી 
શક્તાઓ વધ ુછે. 
અસાધારર કોરો કાઢવામા ંઆવયા હોય તેવી દરેક સ્તીિે ભનવષયમા ં
કેનસર થયુ ંહોત તેવુ ંબિત ુ ંિથી. પરંત ુજેમિામા ંપર ગભંીર 
અસાધારર કોરો રહલેા હોય તે દરેકિે તે દૂર કરવાિી સારવાર 
આપવામા ંઆવે છે, કારર કે તેમાથંી આગળ જતા ંકોિે સવા્ણઈકલ કેનસર 
થશ ેઅિે કોિે િહહ થાય તે કહવેાનુ ંશક્ િથી. 
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સવા્ણઈકલ કેનસરિા ંચચહ્ો શુ ંછે? 
તમારા નિયનમત સ્ક્ીનિંગ ટેસ્ટિી વચચેિા સમયમા ંકેનસર થઈ  
શકે છે. આથી, તમારા માટે કશુ ંપર અસામાનય જરાય તે માટે જોતા 
રહવેાનુ ંઅગતયનુ ંછે, ખાસ કરીિે િીચેિી બાબતોઃ 

• તમારા માનસક ચક્ (પીરીઅડ)િી વચચે, જાતીય સભંોગ બાદ અથવા 
માનસક ચક્ બધં થઈ ગયા બાદ (મોિોપોઝ બાદ) તમિે લોહી વહ.ે 

• યોનિમાગ્ણમાથંી પ્રવાહી િીકળે. 

• જાતીય સભંોગ દરમયાિ દુખાવો કે અગવડ લાગે. 

જો તમિે આમાથંી કોઈ પર ફેરફાર જરાય, તો શક્ તેટલી વહલેી તકે 
ડોકટરિે મળો. તમારી હવ ેપછીિી સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગિી 
અપોઈનટમેનટિી રાહ િ જોશો. 

સામાનય રીતે આ નિશાિીઓિો અથ્ણ એવો િથી કે તમિે કેનસર છે, 
પરંત ુજો તમિે કેનસર હોવાનુ ંમળી આવશ,ે તો તેનુ ંવહલે ુ ંનિદાિ  
અિે સારવાર કરાવવાિે લીધે તમારંુ જીવિ બચવાિી શક્તાઓ વધી 
જાય છે. 
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સવા્ણઈકલ કેનસર થવાિી મારી સભંાવિાઓ પર શિેી 
અસર થાય છે? 

સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ કરાવવાથી તમિે સવા્ણઈકલ સેનસર થવાિી 
શક્તાઓ ઘટી જાય છે. 
સવા્ણઈકલ કેનસરિા લગભગ બધા જ કેસો એચ.પી.વી. ઈનફેકશિોિે 
કારરે થાય છે. સ્તી કે પરુૂર સાથ ેકરવામા ંઆવતી કોઈ પર પ્રકારિી 
જાતીય પ્રવનૃતિ મારફતે એચ.પી.વી. એકબીજામા ંપ્રસરી શકે છે. 
જે સ્તીઓ કે પરુૂરોિે વધ ુસખંયામા ંજાતીય સાથીદારો હોય તેમિે એચ.
પી.વી. ઈનફેકશિો લાગવાિી શક્તાઓ વધારે છે. પરંત ુએચ.પી.વી. 
એટલો બધો સામાનય છે કે મોટા ભાગિા ંલોકોિે તેમિા જીવિિા કોઈિે 
કોઈ તબકે્ તે વાઈરસ લાગશે. 
એચ.પી.વી સમગ્ ગપુતાગંિી આસપાસિી ચામડી પરથી મળી આવ ેછે, 
અિે તે કોઈ પર પ્રકારિી જાતીય પ્રવનૃતિ મારફતે ફેલાઈ શકે છે. એટલે 
કે નિરોધ (કોનડોમ) વાપરવાથી તમિે એચ.પી.વી. ઈનફેકશિ લાગવા 
સામે હમંેશા ંરક્ષર મળે છે એવુ ંિથી.
ધમુ્રપાિથી સવા્ણઈકલ કેનસરનુ ંજોખમ વધે છે કારર કે તેિા લીધે 
તમારા શરીરિે એચ.પીવી. ઈનફેકશિોથી છૂટકારો મેળવાનુ ંવધારે અઘરંુ 
પડે છે. 
હવથેી 12 થી 13 વર્ણિી ઉંમરિી છોકરીઓિે સવા્ણઈકલ કેનસરનુ ંકારર 
બિતા એચ.પી.વી. વાઈરસિા પ્રકારો સામે રક્ષર આપવા માટેિી રસી 
મકૂી આપવામા ંઆવ ેછે. 

સ્ક્ીનિંગ થઈ ગયા પછી મારા િમિૂાનુ ંશુ ંથાય છે? 
તમારા સ્ક્ીનિંગિો િમિૂો લેબોરેટરી દ્ારા ઓછામા ંઓછા ં10 વર્ણ સધુી 
રાખી મકૂવામા ંઆવશ.ે તમારંુ પહરરામ પર રાષ્ષટ્રય સરુચક્ષત કમપયટુ 
નસસ્ટમ પર રાખી મકૂવામા ંઆવશ ેજેથી તમારા ંપહલેાિંા પહરરામો સાથ ે
તમારંુ હાલનુ ંપહરરામ એિ.એચ.એસ. સરખાવી શકે. હલેથ સનવવિસમા ં
બીજા નવભાગોમા ંકામ કરતા કમ્ણચારીઓ તમારા ંપહરરામો જુએ એવુ ં
બિે, જેથી સેવાઓ બિે તેટલી સારી છે તેિી તેઓ ખાતરી કરી શકે 
તેમજ નિષરાત કમ્ણચારીઓિી કુશળતાઓમા ંવધારો કરી શકે. 
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મારે કોઈ પ્રશ્ો પછૂવા હોય તો હુ ંકોિો સપંક્ણ કરી શકંુ? 
જો તમે સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ નવશ ેકોઈ પ્રશ્ો પછૂવા માગતા ંહો, તો તમે 
તમારા જીપી, પ્રેષ્કટસ િસ્ણ અથવા કોનટ્રાસેપટીવ કકલનિક સાથ ેવાત કરી 
શકો છો. સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ નવશ ેવધારે નવગતવાર માહહતી તેમજ આ 
પનરિકા લખવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાયેલા પરુાવા ક્ાથંી લેવામા ંઆવયા 
છે તેિા ંમળૂસ્થાિોિી નવગતો તમે અહીંથી મેળવી શકો છોઃ 

એિ.એચ.એસ. સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ પ્રોગામ  
www.cancerscreening.nhs.uk/cervical

કેનસર સ્ક્ીનિંગ નવશે માહહતીપરૂ્ણ પસદંગી  
www.informedchoiceaboutcancerscreening.org
તમિે કદાચ િીચેિી ચેહરટી સસં્થાઓિી વબેસાઈટો પરથી પર 
સવા્ણઈકલ સ્ક્ીનિંગ નવશ ેમદદરૂપ માહહતી મળી શકે. 

કેનસર રીસચ્ણ યકેુ  
www.cruk.org

જોઝ સવા્ણઈકલ કેનસર ટ્રસ્ટ www.
jostrust.org.uk

હલેથ ટોક ઓિલાઈિ 
www.healthtalkonline.org
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આ પનરિકા ઈનફોમડ્ણ ચોઈસ અબાઉટ કેનસર સ્ક્ીનિંગ (કેનસર નવશ ેમાહહતીપરૂ્ણ પસદંગી 
કરવી) દ્ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી – જેઓ હકંગસ હલેથ પાટ્ણિસ્ણ ખાતે કામ કરતા ં
માહહતી નિષરાતોિી એક સ્વતરંિ ટુકડી છે, અિે તેમિે કેનસર રીસચ્ણ યકેુ તરફથી સલાહ 
તેમજ લખારમા ંટેકો પ્રાપત થયેલ છે તેમજ જોઝ સવા્ણઈકલ કેનસર ટ્રસ્ટ તરફથી 
રેખાચચરિોમા ંયોગદાિ આપવામા ંઆવલે છે. 

જાહરે મરંિરાઓ મારફતે, જાહરે જિતાિા 1000 કરતા ંવધ ુસભયોએ એિ.એચ.એસ. 
કેનસર સ્ક્ીનિંગ પ્રોગ્ામો પ્રનત વલર નવકસાવવામા ંયોગદાિ આપયુ ંહત ુ.ં 

તે મરંિરાઓિે િીચેિી સસં્થાઓએ ટેકો આપયો હતો. બીહટંગ બાવલ કેનસર, બી.એમ.ઈ. 
કેનસર કમયનૂિટીઝ, બાવલ કેનસર યકેુ, બ્ેકથ્ ુબ્ેસ્ટ કેનસર, બ્ેસ્ટ કેનસર કેમપેઈિ, બ્ેસ્ટ 
કેનસર કેર, કેનસર રીસચ્ણ યકેુ, ઈનડીપેનડનટ કેનસર પેશન્ટસ વોઈસ, જોઝ સવા્ણઈકલ 
કેનસર ટ્રસ્ટ અિે પેશનટ ઈનફોમષેશિ ફોરમ. 

www.informedchoiceaboutcancerscreening.org

એિ.એચ.એસ. કેનસર સ્ક્ીનિંગ પ્રોગ્ામસ દ્ારા ભડંોળ પ્રાપત. 
એિ.એચ.એસ. કેનસર સ્ક્ીનિંગ પ્રોગ્ામસ પબ્લક હલેથ ઈંગલેનડ દ્ારા ચલાવવામા ંઆવ ેછે 

feltonworks.com દ્ારા ડીઝાઈિ કરાયેલ 
સપટેમબર 2013. પિુઃઅલોકિ તારીખ મોડામા ંમોડી સપટેમબર 2015.  
2901195 1p 1.6mill July 13 (ANT) 

આ પનરિકાિી વધ ુિકલો માટે www.orderline.dh.gov.uk જુઓ અિે કોડ xxxxxxx  
જરાવો, અથવા ડી.એચ. પબ્લકેશનસ ઓડ્ણરલાઈિિો સપંક્ણ કરોઃ ફોિઃ 0300 123 1002; નમનિકોમઃ 0300 123 1003 


