
NHS સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ

તમારે િક્કી કર્ામાં સહાય માટે

પબ્લક હેલ્થ ઈંગલેન્ડ (PHE) એ આ પત્રિકા NHS ્તી બિા્ી છે.
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સ્ાવાઇકલ સ્ક્રિનિવિગ ટકે્ટ કરા્વુ ંકે િહીં તે તમારકી પસંદગી છે. આ પત્રિકાિો હેતુ તમિ ે

િક્કી કર્ામા ંસહાય કર્ાિો છે. સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગિે 'બક્મયર ટકે્ટ' કહે્ામા ંઆ્તો 
હતો.

અમ ેસર્વિકલ ક્રિકીિીંગિો પ્રક્તા્ કેમ આપીએ છકીએ   
NHS સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ સર્વિકલ કેનસરિે અટકા્્ામા ંમદદ કરે છે. તે UK મા ંદર ્ર્ષે 
સર્વિકલ કેનસર્થી હજારો લોકોિે બચા્ ેછે.1.2 ઇંગલેં્ડમાં સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ હાલમાં 
સર્વિકલ કેનસર્થી ્થતી 70% મૃત્ુિે અટકા્ ેછે. જો દરેક વયબ્ત નિયત્મત રૂપે 
ક્રિકીિીંગમાં હાજરકી આપે, તો 83% સુધી અટકા્ી શકાય. 3  

અમ ેકોિે આિા માટ ેકહકીએ છકીએ
અમ ે25-49 ્ર્વાિી ્ય માટ ેદર 3 ્ર્ષે અિ ે50 ્થી 64 ્ર્વાિી ્ય માટ ેદરે 5 ્ર્ષે 
સ્વીકલ ક્રિકીિીંગ િા પ્રક્તા્ કરકીએ છકીએ. આ એટલા માટ ેછે કેમ કે મોટાભાગિા 
સર્વિકલ કેનસર આ જ ્ય ્ચચ ેત્્કસસત ્થાય છે. એિા માટ ેપહેલું આમંરિણ 

વયબ્ત િા 25્ર્વા િા ્ય પૂણવા ્થ્ાિા ્થો્ડાક મનહિા પેલા આપ્ામાં આ્ે છે. તમારે 
આમંરિણ મળતા જ તમ ેતમારકી મુલાકાત માટ ેબુકકવિગ કરા્ી શકો છો. અમ ેઅગાઉિા 
ક્રિકીિીંગ પરરણામિ ેલીઘે (જુઓ પાનું 9) કેટલાક લોકોિે અનય કરતા ્ધારે ્ખત 

આમંત્રિત કરકીએ છકીએ.

તમારે તમારા લૈંત્ગક અભભગમ, જાતીય ઇત્તહાસ, અ્થ્ા HPV રસીકરણ હો્ા છતાં 
ક્રિકીનિવિગ કરા્્ાનુ ંધયાિમાં લેવું જોઈએ.

જો તમે ટ્ાનસજેન્ડર કે (ટ્ાાંસ) માણસ છો અિે તમારા GP સા્થે સ્તી તરકીકે િોધાયેલું 
છો, તો અમ ેતમિે સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ માટ ેઆમંરિણો મોકલીશું. જો તમે પુરૂર્ તરકીકે 

િોંધાયેલા છો તો તમિે આમંરિણો પ્રાપત ્થશ ેિહીં, પરાંતુ જો તમારે ગભાવાશય હોય તો 
તમારા GP અ્થ્ા પ્રેભ્ટસ િસવા તમારા માટ ેએપોઇનટમેનટ ગોઠ્ી શકે છે. જો તમ ે

ટ્ાનસ મનહલા (Trans Woman) છો તો તમારે સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગિી જરૂર િ્થી. 
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સર્વિકલ કેનસર   
સર્વિકલ કેનસર તયારે ્થાય છે જયારે સર્વિ્સમાં કોર્ો ્ધે છે
અનિયંત્રિત રૂપે અિે એક ગાંઠ (જેિે ટુમર પણ કહે્ામાં આ્ે છે) જે્ો બિી જાય
છે. જેમ જેમ ગાંઠ ્ધે છે તેમ, કોર્ો આખરે શરકીરિા અનય ભાગોમાં ફેલાય છે અિે
જી્િિે જોખમી બિા્ે છે.

તમારુાં સર્વિ્સ એ તમારા ગભાવાશયિી સૌ્થી િીચલું ભાગ છે, અિે તે તમારા યોનિિી
ટોચ પર જો્ા મળે છે.

અંડાશય

ગભાર્શય

સ�વ�ક્સ

યૌની

આ આકૃત્ત સ્તી પ્રજિિ પ્રણાલી દશાવા્ે છે. સર્વિ્સ યોનિિી ટોચ પર છે.
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HPV અિે સર્વિકલ કેનસર
લગભગ બધા સર્વિકલ કેનસર માિ્ પેનપલોમા્ાયરસ (HPV) િામિા ્ાયરસિા 
કારણે ્થાય છે.

HPV એ ખૂબ જ સામાનય છે. મોટાભાગિા લોકો તેમિા જી્િમા ંકોઈક સમય ેઆ 

્ાયરસ મેળ્ી લેશે. તે કોઈ પુરુર્ અ્થ્ા સ્તી સા્થેિી જાત્તય પ્રવૃસતિ દરત્મયાિ 

િજીક્થી ત્ચાિી ત્ચા્થી સંપક્ક  ્થતા ફેલાય છે. HPV ઘણા ્ર્ષો માટ ેશરકીરમાં રહકી 
શકે છે. તે ખૂબ ઓછા અ્થ્ા પક્ડાઈ શકે િહકી એ્ા ક્તર પર રહકી શકે છે અિે કોઈ 

સમક્યા ઊભી કરતું િ્થી. આિો અ્થવા એ છે કે કદાચ લાંબા સમય પહેલા ભાગીદાર 
તરફ્થી HPV ચેપ લાગ્ું હોય તે સંભ્ છે.  

HPV િા ઘણા જુદા જુદા પ્રકાર છે, પરાંતુ એમાં્થી મારિ ્થો્ડાક ઉચચ-જોખમ પ્રકારો 
જ કેનસર તરફ દોરકી શકે છે. HPV િા જે પ્રકાર ્થી સર્વિકલ કેનસર ્થાય છે એિા કોઈ 

લક્ષણો િ્થી. મોટાભાગિા રકક્સાઓમાં, તમારકી રોગપ્રત્તકારક શબ્ત તમિ ેજાણ ્થયા 
્ગર પોતે જ ્ાયરસ્થી છુટકારો મેળ્ી શકે છે. પરાંતુ ક્ારેક એવુ ં્થઇ શકે કે, HPV 

તમારા સર્વિ્સમાં કોસશકાઓિે અસામાનય બિા્ી શકે છે.

તમારુાં  શરકીર સામાનય રકીતે અસામાનય કોર્ો્થી છુટકારો મેળ્ી શકે છે અિે તમારા 
સર્વિ્સ સામાનય ્થઇ જાય છે. પણ કેટલીક ્ખત ેઆવું િ પણ બિે, અિે અસામાનય 

કોર્ો કેનસરમાં ત્્કસસત ્થઈ શકે છે.

જે તમારામાં સર્વિકલ કેનસર ્થ્ાિી સંભા્િાિે અસર 
કરે છે
સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ ્થ્ા્થી સર્વિકલ કેનસર ્થ્ાિી શક્તા ઓછકી ્થાય છે. સ્ક્રિનિવિગ 

અસામાનય કોર્ો શોધી લે છે જે્થી તેઓ કેનસર બિે તે પહેલાં તેિે દૂર કરકી શકાય છે.

HPV આખા જિિાંગિા ત્્ક્તારિી આસપાસિી ચામ્ડી પર જો્ા મળે છે અિે 
કોઈપણ પ્રકારિાં લૈંત્ગક પ્રવૃસતિ ્થી ફેલાઈ શકે છે. આિો અ્થવા એ છે કે કોન્ડોમ અ્થ્ા 
્ડનેટલ ્ડમેસ ચેપિે રોક્ામા ંમદદ કરકી શકે છે, પરાંતુ તેઓ HPV્થી સંપૂણવા રક્ષણ પૂરુાં  
પા્ડતા િ્થી.
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ધુમ્રપાિ સર્વિકલ કેનસરનું જોખમ ્ધારે છે કારણ કે તે તમારા શરકીર માટ ેHPV ચેપ્થી 
મુ્ત ્થ્ા ્ધ ુમુશકેલ બિા્ ેછે. ધૂમ્રપાિ અટકા્્ા ત્્શેિી માનહતી અહીં ઉપલ્ધ 

છે www.nhs.uk/smokefree

HPV રસીકરણ ઉચચ જોખમ્ાળા એ્ા HPV િા પ્રકારો સામ ેરક્ષણ આપે છે જે 

સર્વિકલ કેનસરનું કારણ બિે છે. જો તમે HPV રસીકરણ કરાવ્ું હોય તો પણ તમિ ે

સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ િા આમંરિણ િ ેધયાિમાં લે્ાિી જરૂર રહેશ.ે આ એ્ા અનય ઉચચ 

જોખમ્ાળા HPV પ્રકારો તપાસ્ા માટ ેછે જે સર્વિકલ કેનસર તરફ દોરકી શકે છે. 

સર્વિકલ કેનસરનું કૌટુાં સબક ઇત્તહાસ હો્ાિે કારણે સર્વિકલ કેનસર ત્્કસા્્ાિી 
તમારકી તકો પર અસર ્થતી િ્થી.

સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ કે્ી રકીતે કાયવા કરે છે
સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ કેનસર માટિેો પરકીક્ષણ િ્થી. તે સર્વિ્સમાં અસાધારણ કોસશકાઓ 

જો્ા માટ ેકરાય છે. અસામાનય કોસશકાઓિો જો સાર્ાર િ ્થાય તો જ કેનસર ્થઈ 

શકે છે. 

પરકીક્ષણમા ંતમારા સર્વિ્સિી સપાટકી્થી કોસશકાઓિો િાિો િમૂિો લે્ા માટ ેસોફટ 
બ્રશિો ઉપયોગ કર્ો શામેલ છે. િમૂિાઓિે િાિા પલાભક્ટકિા કનટિેરમાં રાખી િ ે

પ્રયોગશાળામાં મોકલ્ામાં આ્ે છે. તેિા ્થી HPVિા એ્ા પ્રકારો િા પરકીક્ષણ 

કર્ામા ંઆ્ે છે જે સર્વિકલ કેનસરનું કારણ બિી શકે છે.  જો તમિ ેસર્વિકલ કેનસરનું 
કારણ બિતુ ંHPVિા સૌ્થી સામાનય પ્રકારોનું િકારાતમક પરરણામ આ્ે છે, તો તમિ ે

સર્વિકલ કેનસરનું જોખમ ઘણ ંઓછુાં  છે અિ ેઅસામાનય કોસશકાઓ તપાસ્ાિી જરૂર 
િ્થી, પછકી ભલ ેતમે એ ભૂતકાળમાં ્થ્ુ હોય. 

જો તમારુાં  િમૂિાઓિા HPV માટ ેહકારાતમક પરરણામ હોય તો અમ ેઅસામાનય 

કોસશકાઓ માટ ેિમૂિાિે તપાસ કરકીશું. અસામાનય કોસશકાઓ એ કેનસર િ્થી, પરાંતુ 
જો સાર્ાર િ લે્ાય તો તેઓ કેનસરમાં ત્્કસી શકે છે. 
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આગામી પગલા તરકીકે, તમારા સર્વિ્સિે ્ધ ુિજીક્થી જો્ા માટ ેઅમ ેતમિ ેબીજુ 

પરકીક્ષણ (જેિ ેકોલપોક્કોપી કહે્ામા ંઆ્ે છે) િા પ્રક્તા્ આપી શકકીએ છકીએ. જો 
અમિ ેકોલપોક્કોપી દરત્મયાિ અસામાનય કોસશકાઓ મળતી હોય તો અમ ેતમિ ે

કોસશકાઓ દૂર કરા્્ા માટ ેસૂચ્ી શકકીએ છકીએ. તો આ રકીતે સ્ક્રિનિવિગ સર્વિકલ 

કેનસરિે અટકા્ી શકે છે.

સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ કરા્વું

તમારકી એપોઇનટમેનટ ્થી પહેલાં
સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ સામાનય રકીતે મનહલા િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટર દ્ારા કર્ામા ંઆ્ે છે. 

જો તમે આ ખાતરકી કર્ા માંગો છો કે કોઈ સ્તીજ તમારુ પરકીક્ષણ કરે, તો તમ ેજયારે 
તમારકી એપોઇનટમેનટ લો તયારે આિા માટ ેકહકી શકો છો.

તમારકી એપોઇનટમેનટ તે રદ્સે જ લો જયારે તમારકી માહ્ારકી િ હોય. જો તમારકી 
માહ્ારકી િ હોય, તો તમ ેકોઈપણ સમયે ક્રિકીિીંગ કરા્ી શકો છો.

કૃપા કરકીિે તમારકી પરકીક્ષણિા પહેલાં 2 રદ્સમા ંકોઈપણ યોિી સંબંધી દ્ાઓ, 

લ્ુસબ્રકન્ટસ અ્થ્ા રરિમિો ઉપયોગ કરશો િહીં કારણ કે તે પરરણામોિે અસર કરકી 
શકે છે.

કોઈ ક્રિકીિીંગ ટકે્ટ 100% અસરકારક િ્થી. સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગમા ંઆવું બિે 
કારણ કે:   

 • HPV ચેપ અ્થ્ા અસાધારણ કોસશકાઓ ક્ારેક પરકીક્ષણમા ંચૂકકી શકે છે 

('ખોટા િકારાતમક' પરરણામ)

•• અસામાનય કોર્ો ક્રિકીિીંગ પરકીક્ષણો ્ચચ ેકેનસરિે ત્્કસસત કરકી શકે અિે 
એમાં ફેર્ાઈ શકે છે.  

•• તયા ંએક ઓછકી તક રહેલી છે કે પરરણામ એમ કહે કે ગભાવાશય સામાનય હોય 

પરાં તુ તયારે અસામાનય કોર્ો મળી આ્ ેછે ('ખોટકી હકારાતમક' પરરણામ)

જો ક્રિકીિીંગમાં અસામાનય કોર્ો શોધી િા શકા્ું હોય, તો તે ગેરેંટકી આપતું િ્થી 
કે તમારામા ંતે િ્થી, અ્થ્ા તે ભત્્ષયમા ંક્ારેય ત્્કસસત ્થશ ેિહીં.
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કૃપા કરકીિે તમારકી િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટર સા્થે ્ાત કરો જો તમ:ે

•• ગભવા્તી છો.
 •   નહક્ટરેકટમી કરા્ેલો છો.
•• લાગે છે કે તમારા માટ ેપરકીક્ષણ કરવુ ંમુશકેલ રહેશ.ે 

જો તમે સ્ક્રિનિવિગ ત્્શ ેિ્વાસ હો તો તમે તમારા િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટર સા્થે ્ાત કરકી 
શકો છો. તેઓ તમારકી કોઈપણ પ્રશ્ો અ્થ્ા ચચવિતાઓ ત્્શ ે્ાત કરકી શકે છે. જો 
તમ ેક્રિકીિીંગ સા્થે આગળ ્ધ્ાિો નિણવાય કરો છો, તો તેઓ ્ધ ુઆરામદાયક 

અનુભ્્ામા ંતમારકી સહાય કર્ા માટ ેજરૂરકી ગોઠ્ણો કરકી શકે છે.  

તમારકી મુલાકાત ્ખતે
્ાક્તત્્ક પરકીક્ષણમા ંમારિ 1 ્થી 2 ત્મનિટ લાગે છે. સંપૂણવા મુલાકાતમાં સામાનય રકીતે 
આશરે 10 ત્મનિટ લાગે છે. 

િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટર તમિે કમર્થી િીચે પહેરેલા ્સ્તો કાઢ્ા માટ ેકહેશ ે(અ્થ્ા જો 
તમ ેછૂટક ક્કટ્ક  પહેરકી રહ્ા હોય તો તમારા અં્ડર્ેર કાઢકી શકો છો) અિે તમારા ઘૂંટણ 

્લણ કરકીિે પ્થારકીમા ંસો્ા પ્ડશે. તમારા પેટ અિે નિતંબોિે આ્રકી લે્ા માટ ેતમિ ે

કાગળિી શીટ અ્થ્ા ટુ્ાલ મળશ.ે

તે તમારકી યોનિમાં એક ર્ડ્ાઈસ જે ક્પેક્ુલમ કહે્ામા ંઆ્ે છે તે મુકશ ેઅિે એિે 
ધીમે્થી ખોલશે. આિા ્થી તે તમારા સર્વિ્સ જોઈ શકશે. ક્પેક્ુલમ સામાનય રકીતે 
પલાભક્ટકનું બિેલા હોય છે અિે દરેક પરકીક્ષણ માટ ેિવુંજ ્પરાય છે. એિા પછકી િસવા 
અ્થ્ા ્ડૉ્ટર તમારા સર્વિ્સિી સપાટકી પર્થી કોસશકાઓિો િમૂિો લે્ા માટ ેિાિા 
સોફટ બ્રશિો ઉપયોગ કરશે. તમિે અસુત્્ધાજિક લાગી શકે છે, પરાંતુ આ ઝ્ડપ્થી 
દૂર ્થવુ ંજોઈએ. જો તે પી્ડાદાયક લાગે, તો િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટરિ ેકહો અિે તેઓ 

તમારા માટ ેતેિે ્ધ ુઆરામદાયક બિા્્ાિો પ્રયાસ કરશે. 

તમ ેતમારકી ક્રિકીિીંગ એપોઇનટમેનટિા નિયંરિણ રાખો છો, અિે તમ ેકોઈપણ સમય ેતેિે 
રોક્ા માટ ેકહકી શકો છો. 
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સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ પરરણામો

પછકી િસવા અ્થ્ા ્ડૉ્ટર તમિે જણા્શે કે તમે તમારા પરરણામો િી અપેક્ષા ક્ારે
રાખી શકો. એમાં 4 સંભત્્ત પરરણામો ્થઇ શકે છેઃ

1. HPV િકારાતમક  

HPV િકારાતમક પરરણામિો અ્થવા એ છે કે અમે આગળ કોઈ પરકીક્ષણો િહીં કરકીશું. 
આ પરરણામિો અ્થવા એ છે કે તે ખૂબ અશક્ છે કે તમિે કોઈ અસામાનય સર્વિકલ
કોસશકાઓ હશે. જો તમારા માં હોય તો પણ, તે ખૂબ અશક્ છે કે તેઓ કોઈ સમક્યા
ઊભી કરશે. અમે તમિે ફરકી્થી 3 અ્થ્ા 5 ્ર્વાિાં સમયમા(ંતમારકી �મરિા આધારે) 
ફરકી્થી તપાસ કર્ા માટે કૉલ કરકીશું. 

આકૃત્ત દશાવા્ે છે કે કે્ી રકીતે સર્વિકલિી ક્રિકીિીંગમાં ક્પેક્ુલમ અિે િાિા સોફટ
બ્રશિો ઉપયોગ કરકીિે િમૂિા લે્ામાં આ્ે છે.

 © જો સર્વિકલ કેનસર ટ્ક્ટ

બ્રશ

મૂરિાશય

ઉટરેસ
સર્વિ્સ

ક્પેક્ુલમ

યૌિી

રે્ટમ•(પાછળિો•માગવા)
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2. HPV હકારાતમક: કોઈ અસામાનય કોસશકાઓ િહીં  
જો તમારુાં  સેમપલ HPV પોત્ઝરટ્ હોય તો અમ ેઅસામાનય સર્વિકલ કોર્ો માટ ેપણ 

તેિી ચકાસણી કરકીએ છકીએ. જો કાાંઇક િ મળે, તો તમારુાં  પરરણામ કહેશ ેકે તમિ ે

HPV છે, પરાંતુ અસામાનય કોર્ો િ્થી. અમ ેતમિ ેસામાનય કરતાં પેલા ફરકી્થી ક્રિકીનિવિગ 

માટ ેઆ્્ા માટ ેકહકીશું (જે તમારા પરરણામ ઉપર આધારરત રહેશ)ે. આિા્થી અમ ે

તમારકી રોગપ્રત્તકારક શબ્ત HPV્થી છુટકારો મેળ્ી શકકી છે (એ્ા મોટા ભાગિા 
રકક્સાઓમાં ્થાય છે) કે િહીં તે ચકાસી શકકીએ છકીએ.

3. HPV હકારાતમક હોય: અિે અસાધારણ કોસશકાઓ મળી હોય
અસામાનય કોસશકાઓિા કેટલાક 'ગ્ે્ડ' કરાયેલા છે કારણ કે એમાં ્થી કેટલાક અનય 

કરતા ્ધ ુગંભીર હોય છે. તમારો પરરણામ પરિ સમજા્શ ેકે તમારા પરરણામોિો અ્થવા 
શુ ંછે. જો તમિે HPV અિે કોઈ પણ ગ્ે્ડ િો અસામાનય સર્વિકલ કોસશકાઓિો હોય 

તો અમ ેતમિે કોલપોક્કોપી માટ ેરેફર કરકીશું (જુઓ પાનું 11). અમ ેતમિ ેઅમારકી 
માનહતી પત્રિકા 'NHS સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ - કોલપોક્કોપી કરા્વુ'ં મોકલીશું. 

4. અપયાવાપત પરરણામ  

ક્ારે એ્ો ્થઇ શકે કે િમૂિો 'અપયાવાપત' કહે્ામાં આ્ે. આ એક તકિીકકી સમક્યાિે 
લીધે ્થઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરકીકે જો પ્રયોગશાળા તમારા િમૂિામાં્થી HPV પરકીક્ષણ 

પરરણામ મેળ્ી શકતુ ંિા હોય અ્થ્ા અસામાનય કોર્ો હાજર છે કે િહીં તે જોઈ 

શકતા િા હોય. જો તમારો પરકીક્ષણ અપૂરતું હોય, તો અમે તમિ ે3 મનહિાિા સમયમા ં
ફરકી્થી સ્ાવાઇકલ ક્રિકીિીંગ કરા્્ા માટ ેકહકીશું. અમ ેરાહ જોઈશું કે જે્થી િમૂિા 
મેળ્્ા માટ ેફરકી્થી કોર્ો ્થઇ જાય. 
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100
જે �ીઓના 

સ�વ�કલ �સ્ક્ર�ન�ગ 

છે

87 

HPV નકારાત્મક 

પ�રણામ છે...

13 

HPV હકારાત્મક 

પ�રણામ છે

4
કોલપોસ્કોપી માટ ે
રેફર કરવામાં 
આવ્�ું છે

9
12 મ�હનામા ં
ફર�થી સ્ક્ર��ન�ગ 

માટ ેઆમં�ત્રત 

કરાયા છે

... અન ે3 

અથવા 5 વષર્મા ં
ફર�થી સ્ક્ર��ન�ગ 

માટ ેઆમં�ત્રત 

કરાયા છે

આકૃત્ત સ્ાવાઇકલ સ્ક્રિનિવિગ કરા્ેલું પ્રતયેક 100 લોકો માટિેાં પરરણામો દશાવા્ ેછે.
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ક્રિકીિીંગ પછકી િમૂિાઓિા શુ ં્થાય છે
તમારા ક્રિકીિીંગ પરરણામિા આધારે તમારા ક્રિકીિીંગ િમૂિા પ્રયોગશાળા દ્ારા ઓછામાં 
ઓછા 10 ્ર્વા સુધી રાખી શકાય છે. તમારુાં  પરરણામ રાષ્ટકીય ક્તરે સલામત કમપ્ ુટર 
સસક્ટમ ઉપર રાખ્ામા ંઆ્શ ેજે્થી NHS તમારુ ્તવામાિ પરરણામો િા તમારા 
છેલલા પરરણામ્થી તુલિા કરકી શકે. 

જાહેર ક્્ાક્્થય ઇંગલેં્ડ અિે NHS કે્ી રકીતે તમારકી ક્રિકીનિવિગ માનહતીિો ઉપયોગ કરે છે 

અિે તેિી સુરક્ષા કરે છે તે જાણો: www.gov.uk/phe/screening-data

કોલપોક્કોપી
કોલપોક્કોપી સામાનય રકીતે એક હોબક્પટલ બ્લનિકમાં કર્ામા ંઆ્ે છે. એક 

નિષણાત પ્રકાશ ('કોલપોક્કોપ') સા્થે મેસનિફાઇંગ લેનસિો ઉપયોગ કરકીિે તમારા 
સર્વિ્સ પર િજીકિો દેખા્ કરશે. અસામાનય લાગતું હોય તે્ા તમારા સર્વિ્સિા 
કોઈપણ ત્્ક્તારિે તપાસ્ા માટ ેતેઓ િાિા પેશી િમૂિા (બાયોપસી) લઈ શકે છે. જો 
અસામાનય કોસશકાઓ ગંભીર હોય, તો તમારે તેમિે દૂર કર્ા માટ ેસાર્ારિી જરૂર 
પ્ડી શકે છે. આ સર્વિકલ કેનસરિે રોક્ામા ંમદદ કરે છે. 

તમ ેઅમારા પત્રિકામાં કોલપોક્કોપી ત્્શ ે્ધ ુ્ાંચી શકો છો, અનહયાં:  
www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-

colposcopy
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સ્ાવાઇકલ સ્ક્રિનિવિગિા શક્ ફાયદો અિે જોખમો
સ્ાવાઇકલ સ્ક્રિનિવિગ કરા્વુ ંતે તમારકી પસંદગી છે. તમિે નિણવાય લે્ા માટ,ે અમ ેશક્ 

લાભો અિ ેજોખમો અંગેિી માનહતી શામેલ કરકી છે.

સંભત્્ત લાભો
સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ સર્વિકલ કેનસરિે રોક્ામા ંમદદ કરે છે. સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ ્ુકેમાં દર 
્ર્ષે સર્વિકલ કેનસર્થી હજારો જી્ો બચા્ ેછે. 1,2  

સંભત્્ત જોખમો
સર્વિકલ ક્રિકીિીંગનું મુખય જોખમ કોલપોક્કોપી દરત્મયાિ અસામાનય કોર્ોિે દૂર 
કર્ા્થી આ્ે છે અિે ક્રિકીનિવિગ પરકીક્ષણ્થી િહીં. અસામાનય કોર્ોિે દૂર કર્ા્થી 
ક્ારેક ર્તસ્ા્ અ્થ્ા ચેપ લાગી શકે છે, અિે તે ભાત્્ ગભાવા્ક્્થાિ ેપણ 

અસર કરકી શકે છે. અસામાનય કોર્ો દૂર કયાવા પછકી ગભવા્તી ્થતી મનહલાઓએ જો 
પ્રમાણભૂત સાર્ાર લીધેલી હોય તો  તેમિા બાળક સમય ્થી પહેલા ્થ્ાનું જોખમ 

્ધતુ ં નથી   . જો ્ધારે સર્વિકલ ટકીશ્ુિે દૂર કર્ાિી જરૂર હોય તો, સ્તીઓમા ંતેમિા 
બાળક સમય્થી 1 ્થી 2 મનહિા પેલા  ્થાય એિી સંભા્િા ્ધ ેછે. આ એ્ા 16% 

સ્તીઓ (100 મા ં16) િ ેઅસર કરકી શકે છે જેમણ ેએિી ્ધ ુવયાપક સાર્ાર લીધી 
હોય અિ ેપછકી બાળક ધરા્.ે4

અસામાનય કોર્ો દૂર કરા્િાર દરેકિે સર્વિકલ કેનસર ્થાય એવું જરૂરકી િ્થી. અમ ે

ગંભીર અસાધારણ કોસશકાઓ્ાળા દરેકિે સાર્ાર િા પ્રક્તા્ આપીએ છકીએ કારણ 

કે  એ્ા કઈ કેસમા ંસર્વિકલ કેનસર ્થશ ેઅિ ેકઈ કેસ મા ંિહકી તે કહે્ાનું શક્ િ્થી.
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સર્વિકલ કેનસરિા લક્ષણો
તમારા નિયત્મત સ્ક્રિનિવિગ પરકીક્ષણો ્ચચ ેકેનસર ત્્કસસત ્થ્ાનું શરૂ કરકી શકે છે. 

તમારા માટ ેઅસામાનય હોય એ્ા કાંઈપણ જો્ાનું મહત્પૂણવા છે, ખાસ કરકીિે:

•• માહ્ારકી ્ચચ,ે સે્સ દરત્મયાિ અ્થ્ા પછકી, અ્થ્ા મેિોપોઝ પછકી ર્તસ્તા્
•• યોિી સ્ા્મા ંફેરફારો

સામાનય રકીતે આ લક્ષણો િો અ્થવા એ્ો િ્થી છે કે તમિે કેનસર છે. પરાંતુ જો તમારામા ં
કેનસર મળુ ંહોય અિે તેિા નિદાિ અિે ્હેલી સાર્ાર કર્ામા ંઆ્ે તો તેિો અ્થવા એ 

છે કે તમારા જીત્્ત રહે્ાિી શક્તા ્ધ ુછે.

સ્ક્રીનીંગ એ લક્ષણોના તપાસની ચકાસણી નથી. 

જો તમારામા આમાંિા કોઈપણ ફેરફારો હોય, તો તમારકી આગામી સર્વિકલ 

ક્રિકીિીંગ એપોઇનટમેનટિી રાહ જોશો િહીં. તમારા GP િ ેશક્ તેટલી ્હેલી તકે 

મળો. તમારુાં  GP તમારકી તપાસ કરકી શકે છે અિ ેજો જરૂરકી હોય તો તમિ ેએક 

સ્તીરોગત્્જ્ાિ બ્લનિક માટ ેરેફર કરકી શકે છે. 
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્ધ ુમાનહતી અિે સહાય
જો સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ ત્્શ ેતમિે કોઈ પ્રશ્ો હોય, તો તમ ેતમારા GP, પ્રેભ્ટસ િસવા 
સા્થે ્ાત કરકી શકો છો અ્થ્ા ક્્થાનિક ગભવાનિરોધક / જાતીય ક્્ાક્્થય બ્લનિકિી 
મુલાકાત લઈ શકો છો. 

સર્વિકલ ક્રિકીિીંગ ત્્શ ે્ધ ુમાનહતી અહીં છે:  

www.nhs.uk/cervical 

કોલપોક્કોપી ત્્શ ે્ધ ુમાનહતી માટ,ે અમારકી પત્રિકા અહીં જુઓ:

www.gov.uk/government/publications/cervical-screening-

colposcopy

ક્રિકીિીંગિે િાપસંદ કર્ા માટ,ે જુઓ:

www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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