ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪੈਪ ਟੈੈੱਸਟ ਅਸਾਧਾਰਣ (ਅਬਨੌਰਮਲ) ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ
ਟੈੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਇਕ ਟੈੱਸਟ ਹ ਜੋ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਕਵਕਸ (ਬੈੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ) ਅਤੇ ਯੋਨੀ (ਵਜਾਇਨਾ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ. ਸਪਸ਼ਕਲਸਟ
ਨੁ ਕਸਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪ ਨਾਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਸ਼ਕਲਸਟ ਅਸਾਧਾਰਣ
ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਕਟਸ਼ (ਬਾਇਓਪਸੀ) ਲ ਸਕਦਾ ਹ.

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ?
jy bfieEpsI leI geI sI qF kuJ mYlf inkl skdf hY jo ik 24-48 GMitaF dy ivc bMd ho jfxf cfhIdf hY[ jy KUn rokx leI
tYNpon dI vrqoN kIqI jf rhI hY qF ieh pwkf kro ik ieh pfAux qoN iqMn GMty bfad kwZ idwqf igaf hY[ jy quhfnUM hor mYlf pYNdf
idKfeI dyvy qF iek hor tYNpon jF pYz vriqaf jf skdf hY[
ਮੈਨੁੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈੱ ਗੇਗਾ?
quhfzy kolposkopI dy nqIjy 2-4 hPiqaF ivc iml jfxgy aqy quhfzf hYlQ kyar pRovfeIzr ienHF bfry quhfzy nfl ivcfr
krygf aqy jy koeI agly kdm cuwkxy hox qF ies bfry quhfzy nfl gwl krygf[ jy qusIN cfr hPiqaF dy ivc ivc afpxy hYlQ
kyar pRovfeIzr qoN nhIN suxdy qF ikrpf krky Aus nUM Pon kro[
ਮੇਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ?
1. tYWst bhuqf pYp tYWst vFg hI sLurU huMdf hY: srivks (bwcydfnI dy mUMh) nUM ibhqr qrIky nfl dyKx leI XonI dy pfisaF nUM
nrmI nfl PYlfAux leI spYsLilst spYkUlm nF dy iek XMqr dI vrqoN krygf[
2. ਕਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੈੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੈੱਪਰ ਕਵਨੇ ਗਰ ਜਾਾਂ ਆਇਓਡੀਨ
ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
3. ਕਿਰ ਸਪਸ਼ਕਲਸਟ ਹੋਰ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਕਵਕਸ ਤੋਂ ਕਟਸ਼ (ਬਾਇਓਪਸੀ) ਲਵੇਗਾ. ਇਹ ਟੈੱਸਟ 5-10 ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਕਵਚ ਪਰਾ
ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹ.
ਕਵਨੇ ਗਰ/ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਸਰਕਵਕਸ ਉੈੱਪਰ ਕੋਈ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰਦੀ ਹ.
ਸਰਕਵਕਸ ਤੋਂ ਕਟਸ਼ ਲਣ ਲਈ ਸਰਵੀਕਲ ਬਾਇਓਪਸੀ
ਕਚਮਟੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ.

ਸਪਕਲਮ ਨਾਲ ਸਰਕਵਕਸ ਕਬਹਤਰ ਕਦਖਾਈ ਕਦੂੰਦੀ ਹ.
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀਕਡਓ ਦੇਖੋ:
www.screeningbc.ca/cervix

ਆਪਣੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਨੁੰ ਸਮਝਣਾ
ਪਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੈੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦਾ ਿਸਲਾ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਕਵਚ ਪਤਾ ਲੈੱ ਗੀਆਾਂ ਸੈੱਲਾਾਂ ਕਵਚ ਆਈਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਕਸਮਾਾਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ:

www.screeningbc.ca/cervix
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ਲੋ ਅ-ਗਰੇਡ
ਸੈੱਲਾਾਂ ਕਵਚ ਮਾਮਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ.

ਾਂ ਹਨ
ਮੇਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੈੈੱਲਾਾਂ ਸਵਚ ਲੋ ਅ-ਗਰੇਡ ਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਦਖਾਉਦੇ
(ਸਰਵੀਕਲ ਇੁੰਟਰਾਇਪਥੀਲੀਅਲ ਨੀਓਪਲੇ ਜ਼ੀਆ ਗਰੇਡ 1, ਜਾਾਂ CIN 1). ਮੈਨੁੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸੈੱਲਾਾਂ ਕਵਚ ਮਾਮਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ CIN 1, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਆਮ
ਤੌਰ 'ਤੇ CIN 1 ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ ਹ. quhfzf hYlQ kyar pRovfeIzr quhfnUM quhfzI

kolposkopI dy nqIjy dwsygf aqy cuwky jfx vfly iksy agly kdmF bfry jfxkfrI dyvygf[
ਹਾਈ-ਗਰੇਡ
ਸੈੱਲਾਾਂ ਕਵਚਲੀਆਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਕਜਹੜੀਆਾਂ ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ
ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹ.

ਾਂ ਹਨ
ਮੇਰੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੈੈੱਲਾਾਂ ਸਵਚ ਹਾਈ-ਗਰੇਡ ਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਦਖਾਉਦੇ
(ਸਰਵੀਕਲ ਇੁੰਟਰਾਇਪਥੀਲੀਅਲ ਨੀਓਪਲੇ ਜ਼ੀਆ ਗਰੇਡ 2 ਜਾਾਂ 3, ਜਾਾਂ CIN 2, ਸੀ CIN 3). ਮੈਨੁੰ
ਅਗਾਾਂਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

quhfzf hYlQ kyar pRovfeIzr lUp ielYktrosrjIkl aYkisjLn pRosIjr (lIp) krvfAux
bfry gwlbfq krygf, jo ik kolposkopI klIink ivc kIqf jf skdf hY[ jy ielfj nf kIqf
jfvy qF smF pf ky, sI afeI aYWn 2 aqy sI afeI aYWn 3 kYNsr bx skdy hn[

ਪੈਟ ਟੈੈੱਸਟ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਕਨੂੰ ਗ (ਪਪ ਟੈੱਸਟ) ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ਕਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਕਵਕਸ ਉੈੱਪਰ ਅਕਜਹੇ ਸੈੱਲ ਲੈੱ ਭੇ ਹਨ ਕਜਹੜੇ
ਸਾਧਾਰਣ (ਨੌ ਰਮਲ) ਕਦਖਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦੂੰਦੇ. ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੈੱਲ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ਕਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹ
ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਵਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਹਨ. sYWlF ivc afeIaF koeI vI qbdIlIaF dIaF iksmF df pqf lfAux leI pYrvI krn
dI isPfrsL kIqI jFdI hY[
ਕੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਟੈਸ
ੈੱ ਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੁਖ ਲੈੱ ਗਦਾ ਹੈ?
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਚ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਆਰਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ. ਜੇ ਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਪਸੀ
ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਚੂੰਢੀ ਵੈੱਢ ਹੁੂੰਦੀ ਜਾਾਂ ਸਲ ਹੁੂੰਦਾ ਮਕਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ.
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ?
ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਸਮੈੱਕਸਆਵਾਾਂ ਪਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੈੱਟ ਹ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੈੱਟ ਕੇਸਾਾਂ ਕਵਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾਲ ਇਨਿਕਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਬਲੀਕਡੂੰ ਗ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
ਿਟਨਾਂ: 1-877-702-6566
ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca
ਵੈੱਬ: www.screeningbc.ca/cervix

ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਨੈੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਨੈੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਹਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਿਰੀਡਮ ਔਿ ਇਨਿਰਮੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਪਰੋਟਕਸ਼ਨ ਔਿ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੈੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਅਕਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਦੈੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੈੱਕਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਰਿ ਇਨ੍ਾਾਂ ਐਕਟਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਦੈੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਥਕੇਅਰ ਪਰਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕਦੈੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਾਂ
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵ|ੇ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਲੋਂ ਇਕੈੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਕਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਰਕਟਰ, ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਕਨੂੰ ਗ ਤੋਂ ਪੁੈੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਐਡਰਸ: 801 – 686 West Broadway, Vancouver
BC V5Z 1G1, ਵੈੱਬ: w.screeningbc.ca ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca)| ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਾਂ ਕਵਚ ਵੀ ਕਮਲਦਾ ਹ| ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੋਏ ਰਪ ਲਣ ਲੲ w.screeningbc.ca ਤੇ ਜਾਉ|
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