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NHS সার্ভি কাল র্রিরিং
আপিার রিদ্ান্ত গ্রহণে িাহায্য করা

পাবরলক হহলথ ইংল্যান্ড (PHE) এই প্রচারপত্রটি তৈরী কণরণে NHS-এর পক্ষ হথণক

NHS সার্ভি কাল র্রিরিং: আপিার রসদ্ান্ত গ্রহণে সাহায্য করা

আপরি একটা িার্ভি কাল র্রিরিং পরীক্ষা করাণবি রকিা ৈা আপিার পেন্দ। এই প্রচারপত্রটির
লক্ষ্য হল আপিাণক রিদ্ান্ত গ্রহণে িাহায্য করা। িার্ভি কাল র্রিরিংণক আণে বলা হৈ একটা
‘রমিয়ার হটস্ট’ বা ‘হলপি পরীক্ষা’।

হকি আমরা িার্ভি কাল মূল্যায়ণির প্রস্াব রিই

NHS িার্ভি কাল র্রিরিং িার্ভি কাল ক্যান্ার প্ররৈণরাণে িাহায্য কণর। এটা UK-হৈ প্ররৈ বের
িার্ভি কাল ক্যান্ার হথণক হাজার হাজার জীবিণক বাাচায়।1.2 ইংল্যাণন্ড িার্ভি কাল র্রিরিং
বৈভি মাণি িার্ভি কাল ক্যান্ার মৃৈ্্যর 70% প্ররৈণরাে কণর। িকণল রিয়রমৈ মূল্যায়ণি উপরথিৈ
থাকণল, 83% প্ররৈণরাে করা হযণৈ পারণৈা।3

আমরা কাণির আমন্ত্রে জািাই

আমরা প্ররৈ 3 বেণর 25 হথণক 49 বের বয়িী এবং প্ররৈ 5 বেণর 50 হথণক 64 বের
বয়িীণির িার্ভি কাল মূল্যায়ণির প্রস্াব রিই। এর কারে হল িার্ভি কাল ক্যান্ার এই বয়ণির
র্ৈণর রবকরিৈ হয়। প্রথম আমন্ত্রে আণি হলাণক 25 বের হওয়ার কণয়ক মাি আণে। আপরি
আপিার আমন্ত্রে পাওয়া মাত্রই আপিার অ্যাপণয়ন্টণমন্ট বুক করণৈ পাণরি। আমরা একটা
পূণবভির মূল্যায়ণির ফলাফণলর (পৃষ্া 9 হিখুি) কারণে কণয়কজিণক আণরা হবরি কণর আমন্ত্রে
পাঠাই।
আপিার হযৌি প্রবেৈা, হযৌি ইরৈহাি, বা আপিার HPV টিকা হিওয়া আণে রকিা হিটা
রিরবভিণিণে পিার র্রিরিং করাণিার রবণবচিা করা উরচৎ।
আপরি একজি রকন্নর (রহজড়া) পুরুে হণল রযরি িরথ্্ ক্ত আণেি ৈার GP-এর িাণথ মরহলা
রহণিণব, আমরা আপিাণক িার্ভি কাল মূল্যায়ণির জি্য আমন্ত্রে পাঠাব। আপরি একজি পুরুে
রহণিণব িরথ্্ ক্ত হণয় থাকণল আমন্ত্রে পাণবি িা, রকন্তু আপিার িার্ভি ক্স থাকণল আপিার GP
বা অিুিীলি িািভি আপিার জি্য একটা অ্যাপণয়ন্টণমণন্টর আণয়াজি করণৈ পাণরি। আপরি
একজি রহজড়া মরহলা হণল আপিার িার্ভি কাল মূল্যায়ণির প্রণয়াজি হিই।
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িার্ভি কাল ক্যান্ার

িার্ভি কাল ক্যান্ার ঘণট যখি িার্ভি ণক্সর হকােগুণলা হবণড় ওণঠ
অরিয়রন্ত্রৈ ্াণব এবং একটা রপ� রহণিণব েণড় ওণঠ (যাণক টিউমারও বলা হণয় থাণক)।
টিউমারটি হবণড় ওঠার িাণথ িাণথ, হকােগুণলা অবণিণে িরীণরর অি্যাি্য অংণি েরড়ণয়
পড়ণৈ পাণর এবং প্রােিািক হণয় উঠণৈ পাণর।
আপিার িার্ভি ক্স হল আপিার জরায়ু (বা েণ্ভি র) িবণচণয় িীণচর অংি, এবং এটা আপিার
হযারির উপণর পাওয়া যায়।

িড�াশয়
জরায়ু (গভ�)
সািভ��
েযািন

মরহলাণির জিি ৈন্ত্র হিখাণিা হরখারচত্র। িার্ভি ক্স হযারির উপণর থাণক।
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HPV ও িার্ভি কাল ক্যান্ার

প্রায় িব িার্ভি কাল ক্যান্ারগুণলা ঘণট রহউমাি প্যারপণলামা্াইরাি (HPV)িামক একটি
্াইরাণির কারণে।
HPV খুবই িাোরে। হবরির্াে মািুেই ৈাণির জীবণির হকাণিা িা হকাণিা িমণয় এই
্াইরাণির রিকার হহাি। এটি একজি পুরুে বা একজি মরহলার িাণথ হকাণিা েরণির হযৌি
ররিয়াকলাণপর িময় ত্বণকর িাণথ ত্বণকর ঘরিষ্ স্পণিভি র মাে্যণম েড়ায়। HPV িরীণর অণিক
বেণরর জি্য হথণক হযণৈ পাণর। এটি খুবই রিম্ন বা িিাক্তকরণের অণযাে্য মাত্রায় থাকণৈ পাণর
এবং হকাণিা িমি্যা িাও ঘটাণৈ পাণর। এর অথভি হল HPV িংরিমে একজণির িঙ্ীর হথণক
অণিক কাল আণে এণি থাকণৈ পাণর।
রবর্ন্ন েরণির HPV আণে, রকন্তু শুেু কণয়কটা উচ্চ ঝু া রকর েরেগুণলা ক্যান্াণর পররেৈ হণৈ
পাণর। হয েরণের HPV ক্যান্াণর পররেৈ হণৈ পাণর ৈার হকাণিা লক্ষে থাণক িা। হবরির্াে
হক্ষণত্র, আপিার হরাে প্ররৈণরােক পদ্রৈ আপিার হয ্াইরািটা আণে হিটা আপিাণক
কখিও িা জারিণয়ই হিটা হথণক মুক্ত করণৈ পাণর। রকন্তু কখিও কখিও, HPV-এর ফণল
আপিার িার্ভি ণক্স হকােগুণলা অস্া্ারবক হণয় উঠণৈ পাণর।
আপিার িরীর িাোরেৈ অস্া্ারবক হকােগুণলা হথণক মুরক্ত রিণৈ পাণর এবং আপিার
িার্ভি ক্স স্া্ারবণক হপৌঁণে যায়। রকন্তু কখিও কখিও এটি ঘণট িা, এবং অস্া্ারবক
হকােগুণলা ক্যান্াণর রবকরিৈ হণয় হযণৈ পাণর।

রক আপিার িার্ভি কাল ক্যান্ার হওয়ার িম্াবিাণক
প্র্ারবৈ কণর
িার্ভি কাল র্রিরিং আপিার িার্ভি কাল ক্যান্ার হওয়ার িম্াবিাণক করমণয় হিয়। র্রিরিং

অস্া্ারবক হকােগুণলাণক খুাণজ হবর কণর যাণৈ ৈারা ক্যান্াণর পররেৈ হওয়ার আণেই
ৈাণির িররণয় হফলা হযণৈ পাণর।
HPV জিিাণঙ্র িম্ূেভি এলাকার চারপাণি পাওয়া যায় এবং হয হকাণিা েরণের হযৌি
ররিয়াকলাণপর মাে্যণম েড়াণৈ পাণর। এর অথভি হল কিডম বা হডন্টাল ড্যাম িংরিমে
প্ররৈণরাণে িাহায্য করণৈ পাণর, রকন্তু ৈারা HPV হথণক িম্ূেভি রক্ষা প্রিাি কণর িা।
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েূমপাি িার্ভি কাল ক্যান্াণরর ঝু া রক বাড়ায় কারে এটি আপিার িরীণরর পণক্ষ HPV
িংরিমণের হথণক মুরক্ত পাওয়াণক আণরা কঠিি কণর হৈাণল। েূমপাি বন্ধ করা িম্ণকভি ৈথ্য
উপলব্ধ আণে এখাণি www.nhs.uk/smokefree
HPV টিকাকরে রক্ষা কণর হিই েরণের উচ্ছ ঝু া রকর HPV-এর রবরুণদ্ হযগুণলা হবরির্াে
িার্ভি কাল ক্যান্ার ঘটায়। আপরি HPV টিকা রিণয় থাকণল ৈবুও আপিাণক আমন্ত্রে
জািাণিার িময় আপিার িার্ভি কাল র্রিরিং করাণিার রবণবচিা করা করণৈ হণব। এইটি অি্যাি্য
উচ্চ ঝু া রকর HPV েরণের জি্য যা িার্ভি কাল ক্যান্াণর পররেৈ হণয় হযণৈ পাণর।
িার্ভি কাল ক্যান্াণরর পাররবাররক ইরৈহাি থাকা মাণিই ৈা আপিার িার্ভি কাল ক্যান্াণরর
িম্াবিাণক প্র্ারবৈ কণর িা।

রক্াণব িার্ভি কাল র্রিরিং কাজ কণর

িার্ভি কাল র্রিরিং ক্যান্াণরর জি্য হকাণিা পরীক্ষা িয়। এটি িার্ভি ণক্স অস্া্ারবক
হকােগুণলাণক হখা াণজ। অস্া্ারবক হকাণের রচরকৎিা িা করণল ৈা রবকরিৈ হণৈ পাণর
ক্যান্াণর।
পরীক্ষায় আপিার িার্ভি ণক্সর পৃষ্ৈল হথণক হকাণের একটা হোণটা িমুিা রিণৈ একটা
িরম ব্াণির ব্যবহার জরড়ৈ থাণক। িমুিাটি একটা হোণটা প্ারস্টণকর পাণত্র রাখা হয় এবং
ল্যাবণরটররণৈ পাঠাণিা হয়। এটি হয েরণের HPV হথণক িার্ভি কাল ক্যান্ার হণৈ পাণর ৈার
জি্য পরীক্ষা করা হয়। আপিার িবণচণয় িাোরে েরণের HPV যা িার্ভি কাল ক্যান্ার
ঘটায় ৈার জি্য একটা হিরৈবাচক ফলাফল হণল, আপিার িার্ভি কাল ক্যান্াণরর ঝু া রক খুবই
কম থাণক এবং অস্া্ারবক হকােগুণলা পরীক্ষা করার আর হকাণিা প্রণয়াজি হিই এমিরক
আপিার অৈীণৈ এগুণলা হণয় থাকণলও।
আপিার HPV-এর জি্য ইরৈবাচক ফলাফল হণল আমরা অস্া্ারবক হকাণের জি্য
িমুিাগুণলা পরীক্ষা করব। অস্া্ারবক হকাে মাণিই ক্যান্ার িয়, রকন্তু ৈাণির রচরকৎিা িা
করা হণল ৈারা ক্যান্াণর রবকরিৈ হণৈ পাণর।
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একটা পরবৈতী পিণক্ষপ রহণিণব আপিার িার্ভি ক্সণক আণরা খুাটিণয় হিখণৈ আমরা
আপিাণক আণরকটা পরীক্ষা (যাণক একটা কণ্াণ্ারপ বলা হয়)করাণিার প্রস্াব রিণৈ পারর।
কণ্াণ্ারপর িময় আমরা অস্া্ারবক হকােগুণলা খুাণজ হপণল আমরা হয়ণৈা হকােগুণলা
িররণয় হফলার পরামিভি রিণৈ পারর। এই্াণব র্রিরিং িার্ভি কাল ক্যান্ার প্ররৈণরাে করণৈ পাণর।

হকাণিা র্রিরিং পরীক্ষাই 100% কাযভিকর িয়। িার্ভি কাল র্রিরিং-এ এর কারে হল:
•

এটা HPV িংরিমে বা অস্া্ারবক হকােগুণলা কখিও কখিও লক্ষ্য িাও করা
হযণৈ পাণর (একটা ‘িকল ঋোত্মক’ ফলাফল)

•

অস্া্ারবক হকােগুণলা র্রিরিং পরীক্ষার মাণঝ রবকরিৈ হণয় ক্যান্াণর পররেৈ
হণৈ পাণর

•

িার্ভি ক্স স্া্ারবক হণলও অস্া্ারবক হকােগুণলা পাওয়া হেণে বণল ফলাফণল
বলার একটা স্্ িম্াবিা থাণক (একটা ‘িকল েোত্মক’ ফলাফল)

র্রিরিং-এ প্স্া্ারবক হকােগুণলা খুাণজ িা পাওয়া এটার প্ররৈশ্রুরৈ হিয়া িা হয আপিার
হিগুণলা হিই, বা ্রবে্যণৈ ৈারা রবকরিৈ হণৈ পাণর িা।

িার্ভি কাল র্রিরিং করাণিা
আপিার অ্যাপণয়ন্টণমন্ট-এর আণে
িার্ভি কাল র্রিরিং িাোরেৈ একজি মরহলা িািভি বা ডাক্তাণরর দ্ারা িম্ন্ন করা হয়। একজি
মরহলাই আপিার পরীক্ষা িম্ন্ন করণবি আপরি ৈা রিরচিৈ করণৈ চাইণল, আপরি ৈার
অিুণরাে করণৈ পাণরি আপিার অ্যাপণয়ন্টণমন্ট হিওয়ার িময়।
আপিার অ্যাপণয়ন্টণমন্ট এমি রিণি হওয়া উরচৎ যখি আপিার রজঃস্াব হণচ্ছ িা। আপিার
রজঃস্াব িা হণল, হয হকাণিা িময় আপিার পরীক্ষা করাণিা হযণৈ পাণর।
অিুগ্রহ কণর আপিার পরীক্ষার 2 রিি আণে হকাণিা হযারির ওেুে, লুরব্ক্যান্ট বা ররিম ব্যবহার
করণবি িা কারে ৈারা ফলাফলণক প্র্ারবৈ করণৈ পাণর।
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অিুগ্রহ কণর আপিার িািভি বা ডাক্তাণরর িাণথ কথা বলুি যরি আপরি:
•

ে্ভি বৈী হণয় থাণকি

•

একটা রহণস্টণরক্টরম কণর থাণকি

•

মণি কণরি পরীক্ষাটি করা আপিার পণক্ষ কঠিি হণব

আপরি র্রিরিং িম্ণকভি স্ায়রবক্াণব িুবভিল হবাে করণল আপিার িািভি বা ডাক্তাণরর িাণথ কথা
বলণৈ পাণরি। ৈারা আপিার হয হকাণিা প্রশ্ন বা উণদ্ে িম্ণকভি কথা বলণৈ পাণরি। আপরি
র্রিরিং চারলণয় যাওয়ার রিদ্ান্ত রিণল, ৈারা আপিাণক আণরা স্চ্ছন্দ হবাে করাণৈ িাহায্য
করার আণয়াজি করণৈ পাণরি।
আপিার অ্যাপণয়ন্টণমণন্ট
আিল পরীক্ষাটি হণৈ শুেু 1 হথণক 2 রমরিট িময় লাণে। িম্ূেভি অ্যাপণয়ন্টণমন্টটি িম্ন্ন হণৈ
িাোরেৈ প্রায় 10 রমরিট িময় লাণে।
িািভি বা ডাক্তার আপিাণক আপিার হকামণরর িীচ হথণক (বা আপরি একটা রিণল ্াটভি পণর
থাকণল শুেু আপিার অন্তবভিাি িরাণৈ) হপািাক খুণল হফণল আপিার হা াট্ িুণটা ্া াজ কণর
ৈফাণৈ হরণখ শুণৈ বলণবি। আপিার হপট ও রিৈম্ব িাকণৈ আপিার কাণে একটা কােণজর
রিট বা হৈায়াণল থাকণব।
ৈারা হস্পকু্যলাম িামক একটা যন্ত্র আপিার হযারির র্ৈণর ি্ রকণয় আলণৈা কণর খুলণবি।
এই্াণব ৈারা িার্ভি ক্স হিখণৈ পাি। হস্পকু্যলামটি িাোরেৈ প্ারস্টণকর তৈরী হয় এবং প্ররৈটি
র্রিরিং পরীক্ষার জি্য একটা িৈ্ ি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। িািভি বা ডাক্তার এরপর আপিার
িার্ভি ণক্সর পৃষ্ৈল হথণক হকােগুণলার একটা িমুিা রিণৈ একটা হোণটা িরম ব্াি ব্যবহার
কণরি। আপরি হয়ণৈা খারিকটা অস্রস্ হবাে করণৈ পাণরি, রকন্তু এইটা ৈাড়াৈারড় চণল
যাওয়া উরচৎ। ব্যাথা লােণল, িািভি বা ডাক্তারণক বলুি এবং ৈারা আপিার জি্য এটা আণরা
আরামিায়ক করার হচষ্া করণবি।
আপরি আপিার র্রিরিং অ্যাপণয়ন্টণমণন্টর রিয়ন্ত্রণে আণেি, এবং আপরি হয হকাণিা িময় বন্ধ
করণৈ বলণৈ পাণরি।
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ব্াি

মূত্রথিরল

জরায়ু
িার্ভি ক্স
হস্পকু্যলাম
হযারি
মলদ্ার (হপেণির পথ)
করপরাইট© হজা’এর িার্ভি কাল ক্যান্ার ট্াস্ট

রক্াণব একটা হস্পকু্যলাম ও একটা হোণটা িরম ব্াি ব্যবহার কণর একটা িার্ভি কাল
র্রিরিং-এর িমুিা হিওয়া হয় ৈা হিখাণিা হরখারচত্র।

িার্ভি কাল র্রিরিং-এর ফলাফল
আপরি কখি আপিার ফলাফণলর রচঠির আিা করণৈ পাণরি ৈা িািভি বা ডাক্তার আপািণক
বলণবি। 4টি িম্াব্য ফলাফল পাওয়া হযণৈ পাণর:
1. HPV ঋোত্মক
একটা HPV ঋোত্মক ফলাফণলর অথভি হল আমরা আর হকাণিা পরীক্ষা করব িা। এই
ফলাফণলর অথভি হল আপিার অস্া্ারবক িার্ভি কাল হকােগুণলা থাকার িম্াবিা খুবই কম।
এমিরক আপিার ৈা থাকণলও, অৈ্যন্ত অিম্ব হণব হয ৈারা হকাণিা িমি্যা ঘটাণব। আমরা
হকবল 3 বা 5 বেণরর িমণয় (আপিার বয়ণির উপর রি্ভি র কণর) র্রিরিং-এর জি্য আবার
হফরৈ আিণৈ আপিাণক কল করব।
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2. HPV েিাত্মক: হকাণিা অস্া্ারবক হকাে হিই
আপিার িমুিা HPV েিাত্মক হণল আমরা অস্া্ারবক িার্ভি কাল হকােগুণলার জি্যও ৈার
পরীক্ষা করর। হকািটাই পাওয়া িা হেণল, আপিার ফলাফল বণল হয আপিার HPV আণে,
রকন্তু হকাণিা অস্া্ারবক হকাে হিই। আমরা আপিাণক প্রচরলৈ িমণয়র হচণয় আণরা আণে
(আপিার ফলাফণলর রচঠি ব্যাখ্যা করণব কখি) র্রিরিং-এর জি্য আিণৈ বলব। যাণৈ আমরা
হিখণৈ পারর আপিার হরাে প্ররৈণরােক পদ্রৈ HPV হথণক মুক্ত করণৈ হপণরণে রকিা
(হবরির্াে হক্ষণত্রই এইটা ঘণট)।
3. HPV েোত্মক: অস্া্ারবক হকােগুণলা খুাণজ পাওয়া হেণে
অস্া্ারবক হকােগুণলার অণিক ‘হগ্রড’ আণে হযণহৈ্ কণয়কটা অি্যাি্যণির হথণক মারাত্মক
হয়। আপিার ফলাফণলর রচঠি ব্যাখ্যা করণব আপিার ফলাফণলর অথভি রক। আপিার HPV
এবং অস্া্ারবক হকাণের হকাণিা হগ্রড থাকণল আমরা আপিাণক কণ্াণ্ারপ (পৃষ্া 11
হিখুি) –এর জি্য হরফার করব। আমরা আপিাণক আমাণির ৈথ্য প্রচারপত্র ‘NHS িার্ভি কাল
র্রিরিং – একা কণ্াণ্ারপ করা’-টি পাঠাব।
4. অপযভিাপ্ত ফলাফল
মাণঝমণে্য একটা িমুিাণক হয়ণৈা ‘অপযভিাপ্ত’ বলা হণৈ পাণর। এইটি হকাণিা প্রযুরক্তেৈ িমি্যার
কারণে হণৈ পাণর, উিাহরিস্রুপ ল্যাবণরটরর আপিার িমুিা হথণক একটা HPV পরীক্ষার
ফলাফল িা হপণল বা অস্া্ারবক হকােগুণলা উপরথিৈ আণে রকিা ৈা িা হিখণৈ পারণল।
আপিার একটা অপযভিাপ্ত পরীক্ষা হণল, আমরা আপিাণক আবার 3 মাি িমণয় আবার
িার্ভি কাল পরীক্ষা করণৈ বলব। আমরা অণপক্ষা করর যাণৈ িমুিা হিওয়ার জি্য যণথষ্ হকাে
থাণক।
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100
মিহলারা
সািভর্ কাল
ি�িনং কেরন

87

13

একটা HPV
ঋণাত্মক
ফলাফল
হেল...

একটা HPV
ধণাত্মক
ফলাফল হেল

... এবং আবার
3 বা 5 বছের
ি�িনং-এর
জনয্ আমি�ত
হন

9
আবার 12
মােস ি�িনং-এর
জনয্ আমি�ত
হন

4
কে�াে�ািপ
করেত েরফার
করা হয়

িার্ভি কাল ক্যান্ার থাকা প্রণৈ্যক 100 জি হলাণকর ফলাফল হিখাণিা হরখারচত্র
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র্রিরিং-এর পণর িমুিাগুণলার রক হয়

আপিার র্রিরিং ফলাফণলর উপর রি্ভি র কণর আপিার র্রিরিং-এর িমুিাণক অন্তৈ 10
বেণরর জি্য ল্যাবণরটররণৈ রাখা হণৈ পাণর। আপিার ফলাফল একটা জাৈীয় রিরাপি
করম্উটার রিণস্টণম রাখা থাকণব যাণৈ NHS আপিার িবভিণিে ফলাফল আপিার আণের
ফলাফলগুণলার িাণথ ৈ্ লিা করণৈ পাণর।
খুাণজ হবর করুি রক্াণব পাবরলক হহলথ ইংল্যান্ড এবং NHS আপিার র্রিরিং-এর ৈথ্য
ব্যবহার ও রক্ষা কণর এখাণি: www.gov.uk/phe/screening-data

কণ্াণ্ারপ

কণ্াণ্ারপ িাোরেৈ একটা হািপাৈাণলর রলিরিণক করা হয়। একজি রবণিেজ্ঞ আণলা
লাোণিা একটা ম্যােরিফাইং হলন্ (একটা ‘কণ্াণ্াপ’) ব্যবহার কণর আপিার িার্ভি ক্স খুাটিণয়
হিখণবি। ৈারা হয়ণৈা আপিার ির্ভি ণক্সর হকাণিা এলাকা অস্া্ারবক হিখাণচ্ছ রকিা ৈা
হিখণৈ একটা হোণটা কলার িমুিা (একটা বাণয়াপ্ী) রিণৈ পাণরি। অস্া্ারবক হকােগুণলা
মারাত্মক হণল, ৈাণির িরাণৈ আপিার রচরকৎিা করার প্রণয়াজি হণৈ পাণর। এইটি িার্ভি কাল
ক্যান্ার প্ররৈণরাণে িাহায্য কণর।
আপরি আমাণির প্রচারপণত্র কণ্াণ্ারপ িম্ণকভি আণরা পড়ণৈ পাণরি এখাণি:
www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-colposcopy
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িার্ভি কাল র্রিরিং-এর িম্াব্য উপকাররৈা এবং ঝুারক

আপরি একটা িার্ভি কাল র্রিরিং পরীক্ষা করাণবি রকিা ৈা আপিার পেন্দ। আপিাণক রিদ্ান্ত
গ্রহণে িাহায্য করণৈ, আমরা িম্াব্য উপকাররৈা এবং ঝুারকর উপর ৈথ্য অন্ত্্ভি ক্ত কণররে।
িম্াব্য উপকাররৈা
িার্ভি কাল র্রিরিং িার্ভি কাল ক্যান্ার প্ররৈণরাণে িাহায্য কণর। িার্ভি কাল র্রিরিং UK-হৈ প্ররৈ
বের িার্ভি কাল ক্যান্াণরর হথণক হাজার হাজার জীবি বাাচায়।1,2
িম্াব্য ঝু া রক
িার্ভি কাল র্রিরিং-এর প্রোি ঝু া রক আণি একটা কণ্াণ্ারপর িময় অস্া্ারবক হকােগুণলা
িররণয় হফলা হথণক এবং স্য়ং র্রিরিং পরীক্ষা হথণক িয়। অস্া্ারবক হকােগুণলা িররণয়
হফলার ফণল কখিও কখিও রক্তপাৈ বা হকাণিা িংরিমে ঘটণৈ পাণর, এবং এটা ্রবে্যণৈর
ে্ভি োরেণকও প্র্ারবৈ করণৈ পাণর। হযিব মরহলারা অস্া্ারবক হকােগুণলা িররণয় হফলার
পণর ে্ভি বৈী হি ৈাণির প্রমাে রচরকৎিা হণল ৈাণির বাচ্চা িমণয়র আণে হওয়ার বরেভিৈ ঝু া রক
থাকে না। আণরা িার্ভি কাল কলা িররণয় হফলার প্রণয়াজি হণল, মরহলাণির ৈাণির বাচ্চা 1
হথণক 2 মাি আণে হওয়ার িম্াবিা থাণক। এইটি প্রায় 16% মরহলাণির (100 জণি 16 জি)
প্র্ারবৈ করণৈ পাণর যাণির এই আণরা ব্যাপক রচরকৎিা করার পণর একটা বাচ্চা হণয়ণে।4
যারাই অস্া্ারবক হকােগুণলা িররণয় হফণলণেি ৈাণির প্রণৈ্যণকরই িার্ভি কাল ক্যান্ার েণড়
ওণঠরি। আমরা মারাত্মক অস্া্ারবক হকাে িহ িকলণক রচরকৎিার প্রিাি করর কারে এটা
বলা িম্ব িয় হক িার্ভি কাল ক্যান্াণর রবকরিৈ হণবি আর হক হণবি িা।
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িার্ভি কাল ক্যান্াণরর লক্ষেিমূহ

ক্যান্ার আপিার রিয়রমৈ র্রিরিং পরীক্ষার মাণঝই রবকরিৈ হওয়া শুরু হণৈ পাণর। আপিার
জি্য অস্া্ারবক হকািরকেু র জি্যই িৈকভি হওয়া গুরুত্বপূেভি, রবণিেকণর:
•

আপিার রজঃস্াণবর মে্যবৈতী, হযৌিররিয়ার িময় বা আণে, অথবা রজঃরিবৃৈ্রৈ বা
হমণিাপণজর পণর রক্তপাৈ

•

হযারির রিঃিরণের পররবৈভি ি

স্ক্রিস্কিং লক্ষণগুললো অিুসন্োলির জি্য একটো পরীক্ষো িয়।
আপিার এই পররবৈভি িগুণলার একটাও হণল, আপিার পরবৈতী িার্ভি কাল র্রিরিং
অ্যাপণয়ন্টণমণন্টর জি্য অণপক্ষা করণবি িা। আপিার GP-এর িাণথ যৈ িীঘ্র িম্ব
হিখা করুি। আপিার GP আপিার পরীক্ষা কণর প্রণয়াজি হণল একটি োইণিাকলরজ
বা স্তীণরােরবিারি রলিরিণক হরফার করণৈ পাণরি।

িাোরেৈ এই লক্ষেগুণলার অথভি এই িয় হয আপিার ক্যান্ার আণে। রকন্তু আপিার
ক্যান্াণরর হখা াজ পাওয়া হেণল, ৈার হরােরিিভিয় করা ও হোড়াণৈই রচরকৎিা করণল আপিার
হবাণচ যাওয়ার িম্াবিা আণরা হবরি হণৈ পাণর।
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অরৈররক্ত ৈথ্য এবং িমথভি ি

িার্ভি কাল র্রিরিং িম্ণকভি আপিার হকাণিা প্রশ্ন থাকণল, আপরি আপিার GP, অিুিীলি
িাণিভির িাণথ কথা বলণৈ পাণরি বা একটা থিািীয় জন্মরিণরােক/হযৌি স্াথি্য িংরিান্ত রলিরিণক
হযণৈ পাণরি।
িার্ভি কাল র্রিরিং িম্ণকভি আণরা ৈথ্য আণে এখাণি:
www.nhs.uk/cervical
কণ্াণ্ারপ িম্ণকভি আণরা ৈণথ্যর জি্য, আমাণির প্রচারপত্র হিখুি এখাণি:
www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-colposcopy
র্রিরিং-এর হথণক হবররণয় হযণৈ, হিখুি:
www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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এই প্রচারপণত্রর একটা HTML িং্রে উপলব্ধ আণে।
আপরি এটা বড় োপায় হিখণৈ ও ডাউিণলাড করণৈ পাণরি,
এবং একটা অরডও িং্রণের জি্য একটা র্রিি ররডার
ব্যবহার করণৈ পাণরি। যাি:
www.gov.uk/phe/cervical-screening-leaflet
আমরা একটা হব্ইল িং্রে প্রিাি করণৈ পারর। ইণমইল:
phe.screeninghelpdesk@nhs.net
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