ਲੂ ਪ ਇਲੈ ਕਟਰੋਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਸਜ਼ਨ ਪਰੋਸੀਜਰ (LEEP)
ਲੀਪ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਾਧਾਰਣ (ਅਬਨੌ ਰਮਲ) ਆਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਲੂ ਪ ਇਲੈ ਕਟਰੋਸਰਜੀਕਲ ਐਕਸਸਜ਼ਨ ਪਰਸ
ੋ ੀਜਰ ਕਰਵਾਉ ਸਜਸ ਨੂੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਪ ਆਸਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.
ਲੀਪ ਵਵਚ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਕ ਪਤਲੀ ਕੁੁੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਵਵਕਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਹ) ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ ਕੱਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.

ieh afm qOr `qy pqf lwgx qoN bfad awT hPiqaF dy ivc ivc kIqf jFdf hY[ koeI vI asfDfrx itsLU kwZx leI 90 pRqIsLq
qoN ijLafdf ivakqIaF nUM isrP iek lIp dI loV pvygI[
ਲੀਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਿਤਰੇ ਹਨ?
ਲੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਬਲੀਵਡੁੰ ਗ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜਹੀ ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. jy qusIN ienHF ivwcoN koeI cIjL dyKdy ho qF ikrpf krky POrn
afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr nfl sMprk kro: pYlivk (pyzU ivc) drd df vDxf, BfrI jF lMmf smF blIizMg hoxf, buKfr, jF XonI ivwcoN musLk
vflf izscfrj hoxf[
qfjLIaF stwzIjL muqfbk, lIp nfl quhfzI grBvqI hox dI smrQf AuWpr koeI asr nhIN pYNdf[ ieh grB ivc smwisafvF pYdf hox dI
sMBfvnf nUM QoVHI ijhI vDf skdI hY, ijvyN ik grBpqf hoxf aqy pUrI imafd qoN pihlF bybI nUM jnm dyxf[ iksy vI iPkr df hwl krn leI
ikrpf krky afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr nfl gwl kro[
ਬਹੁਤ ਘੱਿ ਕੇਸਾਾਂ ਵਵਚ ਲੀਪ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਵਵਕਸ ਦੀ ਵਵੱਥ ਭੀੜ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੁੰ ਸਰਵੀਕਲ ਸਿੇਨੋਵਸਸ (ਸੁ ਕੜ੍ੇਵਾਾਂ) ਵੀ ਆਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਲੀਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁ ਰੱਸਿਅਤ ਹੈ?
jy qusIN grBvqI hovo qF ikrpf krky afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr nUM dwso[ bhuq sfry kysF ivc, lIp quhfzy bybI dy jnm qoN bfad kIqf jf
skdf hY[
ਲੀਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
1. iek spYsLilst kolposkop nF dI iek Kfs mfeIkroskop nfl quhfzI srivks nUM dyKygf[
2. ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਨੁੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਵਵਕਸ ਉੱਪਰ ਵਵਨੇਗਰ ਜਾਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜਹੀ
ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.
3. ਵਫਰ ਸਰਵਵਕਸ ਨੁੰ ਸੁ ੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਲ ਫਰੀਵਜ਼ੁੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਰੀਵਜ਼ੁੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ ਚੁੰਿੀ ਵੱਿ ਹੁੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਸਲ
ਹੁੁੰਦਾ ਮਵਹਸਸ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਰੀਵਜ਼ੁੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਦਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਧੜ੍ਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਤਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕੁਝ ਵਮੁੰਿਾਾਂ ਵਵਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
4. ਵਫਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇਕ ਪਤਲੀ ਕੁੁੰਡੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ ਨੁੰ ਕੱਿਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਘੱਿ ਵਮੁੰਿ ਲੱ ਗਦੇ
ਹਨ.
5. koeI vI blIizMg GtfAux leI quhfzI srivks AuWpr iek BUry rMg dI pyst rwKI jf skdI hY[
ਲੀਪ ਬਾਰੇ ਵੀਵਡਓ ਦੇਿ:ੋ w.screeningbc.ca/cervix
ਮੇਰੇ ਲੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
lIp qoN bfad bhuqy ivakqIaF ivc koeI lwCx idKfeI nhIN idMdy[. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਲ ਹੁੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਮ ਐਸੀਿਾਵਮਨੋਵਫਨ
（Tylenol®）ਜਾਾਂ ਆਈਬੋਪਰੋਵਫਨ（Advil®）ਵਰਗੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੁਝ ਹਫਵਤਆਾਂ ਲਈ ਸਲ ਹੁੁੰਦਾ, ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਹਲਕੀ ਬਲੀਵਡੁੰ ਗ
ਹੁੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਯੋਨੀ ਵਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਵਚਸਚਾਰਜ ਹੁੁੰਦਾ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵਤੁੰਨ ਹਫਵਤਆਾਂ ਲਈ ਿੈਂਪੋਨ ਵਰਤਣ, ਤਰਨ ਜਾਣ, ਬਾਥ ਵਵਚ ਬਵਹਣ, ਜਾਾਂ ਸੁੰਭੋਗ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਜਾਾਂ ਸਿਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. quhfzf hYlQ kyar pRovfeIzr pRosIjr qoN
bfad iqMn hPiqaF dy ivc ivc quhfzy nqIijaF bfry quhfzy nfl ivcfr krygf[ jy quhfnUM hYlQ kyar pRovfeIzr df Pon nf afvy qF ikrpf
krky Aus nfl sMprk kro[ afm qOr `qy, quhfzy lIp qoN Cy mhIny bfad pYrvI leI apONieMtmYNt bxfey jfx dI isPfrsL kIqI jfvygI[
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ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਪੌਂਇੂੰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੀਪ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ ਹੋਵੇਗੀ. spYsLilst iek Coty itsLU df nmUnf (bfieEpsI) lvygf
aqy aYWc pI vI nUM cYWk krn leI tYWst krygf[ aYWc pI vI tYWst dI vrqoN ieh pqf lfAux leI kIqI jFdI hY ik kI hor pYrvI kIqy jfx dI
loV hY, jF kI qusIN afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr nfl afm skrIinMg (pYp tYWst) `qy vfps jf skdy ho[
aYWc pI vI tYWst dI vrqoN ieh pqf lfAux leI kIqI jFdI hY ik kI hor pYrvI kIqy jfx dI loV hY, jF kI qusIN afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr
nfl afm skrIinMg (pYp tYWst) `qy vfps jf skdy ho[

ਜੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਟੈਸ
ੱ ਟ ਸਾਧਾਰਣ (ਨੌਰਮਲ) ਆਉਣ ਤਾਾਂ ਕੀ ਜੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਟੈਸ
ੱ ਟ ਅਸਾਧਾਰਣ (ਅਬਨੌ ਰਮਲ) ਆਉਣ
ਹੋਵੇਗਾ?
ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਿੈੱਸਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣ ਤਾਾਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿੈੱਸਿ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜਹਾ ਿਤਰਾ ਹੈ.
srvIkl skrIinMg (pYp tYWst) leI quhfnUM afpxy hYlQ kyar
pRovfeIzr kol jfxf jfrI rwKxf cfhIdf hY[

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਪੌਂਇੁੰਿਮੈਿ ਵਵਚ ਲਈ ਗਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸਰਵਵਕਸ
ਾਂ ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਇਕ ਵਾਰ
ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਵਵਚ ਹਾਈ ਗਰੇਡ ਦੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵਦਿਾਉਦ
ਵਫਰ ਲੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਿੈੱਸਿ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਧਾਰਣ ਆਵੇ ਤਾਾਂ ਕੋਲਪੋਸਕੋਪੀ
ਕਲੀਵਨਕ ਵਲੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਕੀ ਲੀਪ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਸਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੀਪ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਰਵਵਕਸ ਵਵਚ ਵਹਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋ ਮਾਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ) ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੁੰ ਹਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਾਂ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਿਮ ਵਲੋਂ ਕੱਿੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਲਈ ਿੈੱਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
lIp qoN bfad sfDfrx aYWc pI vI tYWst vfly ivakqIaF nUM nyV BivwK ivc sYWlF ivc hfeI-gryz qbdIlIaF (srvIkl ieMtrfiepQIlIal
nIEplyjLIaf gryz 2 jF 3) df bhuq Gwt Kqrf huMdf hY[ asfDfrx aYWc pI vI tYWst vfly ivakqIaF nUM sYWlF ivc dubfrf hfeI-gryz
qbdIlIaF hox df ijLafdf Kqrf huMdf hY aqy nyVy qoN pYrvI kIqy jfx dI loV huMdI hY[

ਕੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੂੰ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਵਕ ਬਹੁਤੇ ਜੋਵੜ੍ਆਾਂ ਦੀ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸੁੰਭੋਗ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੁੰਭਵ ਹੈ.

ਮੈਂ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਸਧਤ ਸਰਵੀਕਲ ਜਾਾਂ ਜਣਨ ਅੂੰਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹਾਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ, ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੁੰ ਐੱਚ
ਪੀ ਵੀ ਦੀਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਵਵਚ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਵੱਿ ਵਵਚ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰਵਧਤ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਿਤਰਾ ਘਿਾਏਗੀ. ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਹੋਈਆਾਂ ਐੱਚ ਪੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਕ ਭਵਵੱਿ ਵਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਰੱਵਿਆ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਇੱਕੋ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਕਉ ਾਂ ਨਾ ਹੋਵ.ੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
BC Cancer Cervix Screening
801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1
ਫਿਨਾਂ: 1-877-702-6566
ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca
ਵੈੱਬ: www.screeningbc.ca/cervix
ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਐਕਿ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਹੁੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਫਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਾਂਡ ਪਰੋਿੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਰਫ ਇਨਹਾਾਂ ਐਕਿਾਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਆਲਿੀ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਕ
ੈ ਿੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨੁੰ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੁੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵ|ੇ ਬੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਸੁੰਬੁੰਧ ਵਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਵਨੁੰਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਐਡਰੈਸ: 801 – 686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, ਵੈੱਬ: w.screeningbc.ca ਜਾਾਂ
ਈਮੇਲ: screening@bccancer.bc.ca).

www.screeningbc.ca/cervix
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