
આપણી દીકરીઓને 
સરુકક્ષત રાખીએ
માતા-રપતાને એચપી્ી, સ્ા્ણઇકલ (ગભા્ણશયનુ ંમખુનુ)ં 
કેન્સર અને એચપી્ીની રસીના ર્શે શુ ંજાણવુ ંજોઇએ?

India Cancer Initiative
Distributed by

સી.બી.સી. સી. - ય.ૂએસ.એ. તરફથી મળેલ પાયારૂપ
અનદુાનમાથંી આ સામગ્રીની આંરશક રચના શક્ય બની છે. 
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એચ.પી.્ી શુ ંછે?
એચ.પી.્ી (પરૂૂ ંનામ હ્યમુન પેપીલોમા ં્ાયરસ) એ્ો ્ાયરસ છે જે જારતય 
સબંધંો દ્વારા ફેલાય છે. તે સ્્ણ સામાન્ય રીતે જો્ા મળે છે. રસી ર્નાની કોઇપણ 
વ્યકક્ત જે જારતય સબંધં ધરા્ ેછે તે તેના જી્નમા ંકયારેક તો એચ.પી.્ી ગ્રસ્ત 
થઇ શકે છે.
એચ.પી.્ી. ર્ર્ધ પ્રકારના હોય છે.
• મોટે ભાગે એચ.પી.્ી ચાલ્યો જાય છે અને કોઇપણ જાતની સ્્ાસ્થ્યની 

તકલીફો ઊભી થતી નથી. 
• કયારેક એચ.પી.્ી કાયમ રહ ેછે અને તેના કારણે સ્ત્રીના ંગભા્ણશયના ંમખુના ં

ફેરફારોના ંલક્ષણો જો્ા મળે છે. આ પ્રકારના લક્ષણો પેપ ટેસ્ટ દ્વારા જાણી 
શકાય છે. જો તેનુ ંસમયસર રનદાન ન કર્ામા ંઆ્ ેતો તેનાથી કેન્સર થઇ 
શકે છે.

• અન્ય સજંોગોમા ંએચ.પી.્ીના કારણે યોની, રશશ્ન અને મળદ્વાર જે્ા ગપુ્ત 
ભાગોની આસપાસ મસા થાય છે.

લોકોને એચ.પી.્ી. કે્ી રીતે લાગ ુપડે છે?
જારતય સબંધંો દરરમયાન ચામડીના સપંક્ણથી એચ.પી.્ી ફેલાય છે. તેનો ફેલા્ો 
યોરન, રશશ્ન અને મળદ્વારના સપંક્ણમા ંઆ્્ાથી થાય છે.

એચ.પી.્ી અને ગભા્ણશયના મખુના ંકેન્સર ્ચ્ચે શો સબંધં છે?
મોટા ભાગના ગભા્ણશયના મખુના ંકેન્સર બે પ્રકારના ંએચ.પી.્ીથી થાય. છે. 
અન્ય પ્રકારના એચ.પી.્ી બીજા ગપુ્ત રોગો અને કેટલાક ગભા્ણશયના ંમખુના ં
કેન્સર કરે છે.

એચ.પી.્ીને રોક્ા માટે ખરેખર કોઇ રસી છે?
હા, એક રસી હ્ ેઉપલબ્ધ છે બે પ્રકારના એચ.પી.્ી કે જેનાથી સૌથી ્ધ ુ
ગભા્ણશયના મખુનુ ંકેન્સર થાય. છે. તેની સામે તે રક્ષણ આપે છે.

શુ ંએચ.પી.્ીની રસી સરુકક્ષત છે?
હા, બધી જ રસીઓની સરુક્ષા હતેથુી ચકાસણી કર્ામા ંઆ્ ેછે એચ.પી.્ીની 
રસીની ચકાસણી ર્શ્વભરની છોકરીઓ અને યુ્ ાન સ્ત્રીઓ પર કર્ામા ંઆ્ી છે.



કોને રસી આપ્ી જોઈએ અને 
કયારે?
ભારતમા ંછોકરી જ્યારે 9 ્ર્ણની થાય ત્યારથી 
રસી આપ્ાની શરૂઆત કર્ી જોઈએ અને 
આમ સ્ત્રી 26 ્ર્ણની થાય ત્યા ંસધુી રસી 
આપી શકાય છે.

રસીને ત્રણ ભાગમા ંઈન્જેક્શન રૂપે 
આપ્ામા ંઆ્ે છે
તમને એમ થશ ેકે તમારી નાની દીકરીને આટલી નાની ઉંમરમા ંજ કેમ 
એચ.પી.્ી રસી આપ્ી જરૂરી છે? આપની દીકરી જારતય સબંધંો બાધેં તે સમય 
પહલેા ંરસીના ત્રણેય ઈન્જેક્શનનો કોસ્ણ ચોક્કસ પણે પરૂો થયેલો હો્ો જોઈએ. 
મખુ્ય પ્રકારના એચ.પી.્ી કે જેનાથી ગભા્ણશયના મખુનુ ંકેન્સર થાય છે તેનાથી 
તેને આ રસી દ્વારા રક્ષણ મળે છે.

જે છોકરીઓએ એચ.પી.્ીની રસી લીધી છે તેને પણ પેપ ટેસ્ટ 
કરા્્ો જરૂરી છે?
હા, એ્ી છોકરીઓ કે જેણે એચ.પી.્ી રસી લીધી છે તેણે પણ પેપ ટેસ્ટ કરા્્ો 
જરૂરી છે. આ રસી ગભા્ણશયના મખુના ંકેન્સરમા ંથ્ાના બધા કારણો સામે 
એચ.પી.્ી રક્ષણ આપતી નથી. એ્ી સ્ત્રીઓ કે જેણે રસી ન લીધી હોય તેને પણ 
રનયરમત ટેસ્ટ કરા્્ો જોઈએ.

આપની દીકરીના ભર્ષ્યને સરુકક્ષત રાખ્ા કે્ી 
કાળજી લેશો, એ હમણા કરોઃ
• એ તકેદારી રાખશો કે તેને એચ.પી.્ીની રસી આપ્ામા ંઆ્ે

• તેને પેપ ટેસ્ટ કરા્્ાના મહત્્ ર્શ ેમાહહતગાર કરશો.

• તેના ઘડતરની સાથોસાથ તે દરેક તબકે્ક પોતાની સભંાળ અને સરુક્ષા કે્ી 
રીતે રાખી શકે તે્ી બધી બાબતોની જાણકારી તેને હો્ી જોઇએ.



તમે તમારી દીકરીઓને સર્વિક્સના કેન્સરથી બચા્ી શકો છોઃ
આના માટે એચ્ીપી અને સર્વિક્સના કેન્સરના ર્શ ેજાણવુ ંમહત્્પણૂ્ણ હોય છે.

સર્વિક્સનુ ંકેન્સર ભારતની મહહલાઓમા ંથ્ા્ાળા સૌથી ્ધારે કેન્સરોમાથંી 
એક છે.

ભારતમા ંમહહલાઓ કારણર્ના કેન્સરથી મરે છે કારણ કે તેઓ રનયરમત પેપ 
ટેસ્ટ નથી કરા્તી અને તેઓને એચપી્ીની જાણકારી નથી હોતી. તમે તમારી 
દીકરીની સરુક્ષા આપી શકે છે. એચપી્ીની રસીથી તેમા ંસર્વિક્સના કેન્સર 
થ્ાની સભંા્ના ઓછી થઈ જાય છે. એ ખાતરી કરી લો કે તેણે એચપી્ીની 
રસી લગા્ી લીધી હોય.

કોઈ પ્રશ્ન?
્ધારે જાણકારી જોઇએ
www.cancer.org પર અમેહરકન કેન્સર સોસાયટીની ્બેસાઈટને જુઓ.
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