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رسویکل سکریننگ ٹیسٹ – اپ�ن ل�ی رسویکل کینرس ہو�ن کا امکان کم کریں
)www.sjekkdeg.no  :انگلش م�ی معلومات(

۔  آپ یک ڈاک�ٹ آپ یک رسویکس )بچہ دا�ن یک گردن( ےس نمونہ لی�ت �ہ اور اس ےک ل�ی آپ کو خود وقت بک کروانا ہوتا �ہ
اگر آپ �ن حال یہ م�ی اس ٹیسٹ ےک ل�ی نمونہ دیا �ہ تو آپ اس یاد دہا�ن ےک خط کو نظرانداز کر دیں۔

اپ�ن فیمیل ڈاک�ٹ ےس مالقات 
کا وقت ل�ی

اپ�ن ل�ی رسویکل کینرس/ہو�ن رسویکل خلیات کا نمونہ دیں
کا امکان کم کریں

رسویکل سکریننگ ٹیسٹ کروانا اہم �ہ
 چل کر رسویکل کینرس 

گ
 ےس رسویکل خلّیات کا ٹیسٹ کروا�ن ےس خلّیات م�ی تبدیلیوں کا اس ےس پہےل پتہ چل جاتا �ہ کہ یہ آ�

گ
باقاعدیک

۔ خلّیات م�ی تبدیلیوں کا  ۔ خلّیات م�ی تبدیلیاں رسویکل کینرس نہ�ی ہوت�ی اور اک�ث ان یک کو�ئ عالمات ظاہر نہ�ی ہوت�ی بن جائ�ی
ن یک آدیھ تعداد �ن ٹیسٹ بہت کم کروا�ئ ہو�ت ہ�ی یا کبیھ  ۔ رسویکل کینرس م�ی مبتال ہو�ن وایل خوات�ی عالج آسا�ن ےس ہو سکتا �ہ

۔ نہ�ی کروا�ئ ہو�ت

۔ اس کا مقصد سب عمروں یک   ےس رسویکل سکریننگ ٹیسٹ کروائ�ی
گ

ن کو مشورہ دیا جاتا �ہ کہ وہ باقاعدیک 25 ےس 69 عمر یک خوات�ی
۔ www.sjekkdeg.no پر جا کر رسویکل سکریننگ ٹیسٹ کروا�ن ےک نقصانات اور  ن م�ی رسویکل کینرس یک روک تھام کرنا �ہ خوات�ی

۔ فوائد دیکھ�ی

وری  آپ ےک ل�ی تمام �ن
معلومات اس خط م�ی 

 sjekkdeg.no موجود ہ�ی یا
دیکھ�ی

نیک تمناؤں ےک ساتھ
 

Ameli Tropé
انچارج رسویکل سکریننگ پروگرام

پچھیل طرف مزید معلومات دیکھ�ی
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10 ےس 15 سال

رسویکل کینرس یک وجہ HPV �ہ
۔ HPV جنیس تعلق ےس لگ�ن  ن تبدیلیوں اور رسویکل کینرس یک وجہ ہیومن پیپیلوما وائرس )HPV( کا دیرینہ انفیکشن �ہ خلیات م�ی سنگ�ی

۔ واال سب ےس عام انفیکشن �ہ

جنیس طور پر فعال عورتوں 
اور مردوں م�ی ےس ٪80 کو 

 م�ی کبیھ نہ کبیھ
گ

زندیک
۔ HPV  انفیکشن ہوتا �ہ

90 ٪ انفیکشن 2 سال ےک 
اندر اندر ٹھیک ہو جا�ت 

۔  ہ�ی

ن تبدیلیوں  خلیات م�ی سنگ�ی
م�ی ےس ایک تہا�ئ عالج نہ 

ہو�ن یک صورت م�ی کینرس 
۔ بن سک�ت ہ�ی

دیرینہ HPV انفیکشن ےس 
ن تبدیلیاں  خلیات م�ی سنگ�ی
۔ ہو�ن کا خطرہ بڑھ جاتا �ہ

: گ
 آپ کو ہماری ویب سائیٹ پر مزید معلومات مل�ی یک

https://www.kreftregisteret.no/livmorhals 
اگر اپ�ن رسویکل سکریننگ ٹیسٹ ےک متعلق آپ کا کو�ئ سوال �ہ تو اپ�ن 

ڈاک�ٹ کو یا ہم�ی فون کریں

ن�ئ طری�ق کا بتدریــــج آغاز

ن ےک ل�ی رسویکل خلیات ےک خوردبی�ن تجز�ی یک بجا�ئ HPV ٹیسٹنگ کا  رسویکل سکریننگ پروگرام اب 34 ےس 69 سال عمر یک خوات�ی
ن ےس دیکھا جا�ئ گا۔ دونوں   یا اےس خوردب�ی

گ
۔ اس درمیا�ن عرےص م�ی آپ ےک نمو�ن یک یا تو HPV ٹیسٹنگ یک جا�ئ یک طریقہ بتدریــــج ال رہا �ہ

طریقوں کا مقصد رسویکل کینرس ہو�ن ےس پہےل یک حالت کا پتہ چالنا �ہ اور دونوں طریقوں م�ی نمونہ گائناکالوجیکل معائ�ن ےس حاصل کیا 
۔ ابنارمل نتیجہ آ�ن یک صورت م�ی ڈاک�ٹ یک ذمہ داری  ۔ آپ یک ڈاک�ٹ کو بالعموم ایک مہی�ن ےک اندر ٹیسٹ کا جواب پہنچ جاتا �ہ جاتا �ہ

ن سال بعد،  ۔ نارمل نتیجہ آ�ن یک صورت م�ی آپ کو خوردبی�ن ٹیسٹ ےک ت�ی  بھی�ج
گ

ی ےک ل�ی آ� گ�ی �ہ کہ آپ کو معلومات دے اور مزید خ�ج
۔ اگےل ٹیسٹ کا وقت قریب آ�ن پر رسویکل  اور رسویکل نمو�ن یک HPV ٹیسٹنگ ےک پانچ سال بعد، دوبارہ ٹیسٹ کروا�ن کا مشورہ دیا جاتا �ہ

سکریننگ پروگرام آپ کو یاد دہا�ن بھی�ج گا۔ 

رسویکل سکریننگ ٹیسٹ کبیھ 100 فیصد یقی�ن نہ�ی ہوتا
 ےس رسویکل سکریننگ ٹیسٹ کروا�ن ےس رسویکل کینرس کا امکان بہت کم ہو جاتا �ہ لیکن پھر بیھ مختلف وجوہ ےس یہ ہو سکتا 

گ
باقاعدیک

۔ چا�ہ آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ نارمل ہو، یہ اہم �ہ کہ عالمات ظاہر ہو�ن پر آپ  ن تبدیلیوں کا علم نہ ہو پا�ئ �ہ کہ خلّیات م�ی سنگ�ی
مگاہ ےس ابنارمل مائع نکلنا یا  ی ےک بعد خون آنا، رسش  ےس خون آ�ت رہنا، ہم بس�ت

گ
فورًا ڈاک�ٹ ےس رابطہ کریں جیےس ایک عرےص تک �ج قاعدیک

نچےل پوشیدہ حصوں م�ی درد رہنا۔

۔ آپ اپ�ن فیمیل ڈاک�ٹ ےک کلینک م�ی رسویکل سکریننگ ےک ل�ی نمونہ دی�ق ہ�ی
ن کو اپ�ن  ۔ کچھ خوات�ی رسویکل سکریننگ ےک ل�ی نمونہ دی�ن ےک ل�ی اپ�ن فیمیل ڈاک�ٹ ےس رابطہ کریں۔ آپ یک فیمیل ڈاک�ٹ یہ معائنہ کر�ت �ہ
۔  ۔ اگر آپ ےک ساتھ ایسا �ہ تو اپ�ن ڈاک�ٹ ےس پوچھ�ی کہ اس یک بجا�ئ اور کیا ہو سکتا �ہ ڈاک�ٹ ےس اس طرح کا معائنہ کروانا مشکل لگتا �ہ

اک�ث ممکن ہوتا �ہ کہ ایس کلینک م�ی کو�ئ اور ڈاک�ٹ آپ ےس نمونہ حاصل کر ےل۔ بہت خاص صورتوں م�ی آپ ڈاک�ٹ ےس مالقات کا وقت ےل 
۔

گ
۔ آپ کو معائ�ن یک فیس خود ادا کرنا ہو یک کر گائناکالوجسٹ ےک پاس جا�ن ےک ل�ی رقعہ حاصل کر سک�ت ہ�ی

نمونہ دی�ن ےس پہےل یہ سوچنا اہم �ہ
ماہواری ےک دنوں م�ی نمونہ نہ دیں۔ نمونہ ل�ی جا�ن ےس 24 گھن�ٹ پہےل ٹیمپون، ہر قسم یک وجائنل کریموں اور دوائیوں کا استعمال چھوڑ 

۔ وں یک وجہ ےس ٹیسٹ کا نتیجہ غلط ہو سکتا �ہ ن دیں کیونکہ ان چ�ی

خود کو الگ رکھنا اور پرائیوییس
۔ آپ خود کو اس نظام ےس الگ کروا سک�ت ہ�ی یع�ن نارمل نتائج یک  ی آف ناروے آپ ےک نتائج یک تفصیالت محفوظ رکھ�ت �ہ کینرس رجس�ٹ

ی آپ ےک  ۔ آپ کو اس ےس منع کر�ن کا حق حاصل �ہ کہ کینرس رجس�ٹ ی م�ی محفوظ رکھ�ن ےس منع کر سک�ت ہ�ی تفصیالت کو کینرس رجس�ٹ
ی ےک مقصد ےس یہ تفصیل استعمال کر�ن یک درخواست کر رہا ہو۔ آپ  گ�ی گزشتہ ٹیسٹوں یک تفصیل اس عملۂ صحت کو دے جو آپ یک خ�ج

۔ کینرس رجس�ٹ م�ی اپ�ن متعلق درج تفصیالت دیکھ�ن کا تقاضا کر سک�ت ہ�ی

؟  کیا آپ کو گیمز کا شوق �ہ
HPV ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور
ےک متعلق مزید علم حاصل 

کریں

Fight HPV

00 13 45 22  پر دوپہر 12 ےس 2.30 ب�ج  ہف�ت ےک عام دنوں م�ی ہم�ی فون نم�ج

ےک درمیان فون کریں یا اس پ�ت پر ای میل کریں

livmorhals@kreftregisteret.no

https://www.kreftregisteret.no/livmorhals

