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એક મહિલા તરીકે સર્વિક્સના કેન્સર (ગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર)થી બચ્ા 
માટે પેપ ટેસ્ટ કરા્્ો એ સૌથી અગત્યના ંપગલાઓંમાનં ુ ંએક છે.

• સર્વિક્સ એટલે તમારા ગરાભાશયનો નીચેનો રાગ, જે યોનીમા ંખલૂે છે.

• પેપ ટેસ્ટ એ  સર્વિક્સમા ંથતા ંએ ફેરફારોની તપાસ કરે છે જે રર્ષ્યમા ં
કેન્સરમા ંપહરણમી શકે .

• સર્વિક્સમા ંઆ્તા ંફેરફારો માટે મોટે રાગે હ્યમુન પેપીલોમા ્ાયરસ 
(એચ.પી.્ી) નામનો સામાન્ય ્ાયરસ કારણભતૂ િોય છે.

• એચ.પી.્ી. ના કારણે સર્વિક્સમા ંઆ્લેા ફેરફારો કેન્સરમા ંપહરણમી 
શકે છે.

• જો કેન્સર િોય તો પેપ ટેસ્ટ તેને શરૂઆતના તબક્કામા ંજ પારખી શકે 
છે, જ્યારે તેની સાર્ાર પ્રમાણમા ંસરળ િોય છે.

• તમારે સમયાતંરે કેટલાકં પેપ ટેસ્ટ કરા્્ા જોઈએ એ તમારા ડોક્ટર 
તમને કિી શકશ.ે

શુ ંસર્વિક્સના ંકેન્સરને રન્ારી શકાય?
િા, રનયરમત રૂપે પેપ ટેસ્ટ કરા્્ાથી અને તેના હરપોટભા અંગે ડોક્ટરની 
સલાિ લે્ાથી મોટારાગે સર્વિક્સનુ ંકેન્સરના હકસ્સાઓ રોકી શકાય છે. 
સર્વિક્સના કોષોમા ંઆ્તા ંબદલા્ો કેન્સરમા ંપહરણમે તે પિલેા ં
શરૂઆતમા ંજ તેને પેપ ટેસ્ટમા ંઓળખી શકાય છે. ત્યાર બાદ આ 
સર્વિક્સના કોષોમા ંઆ્લેા ંબદલા્ો કેન્સરમા ંન પહરણમે તે માટે તેની 
સાર્ાર આપી શકાય છે. પેપ ટેસ્ટ ગરાભાશયના મખુના ંકેન્સરને મોટે રાગે 
શરૂઆતના તબક્કામા,ં જ્યારે તેનો ઉપચાર શક્ય િોય ત્યારે જ શોધી કાઢે 
છે. જો કે સર્વિક્સનુ ંકેન્સર મોટા રાગે એ્ી મહિલાઓમા ંજો્ા મળ્યુ ંછે, 
જે રનયરમતપણે આ ટેસ્ટ કરા્તી ન િોય અથ્ા તો પાચં ્ષ્ષે એક્ાર 
આ્ો ટેસ્ટ કરા્તી િોય.

જો મહિલાઓ રનયરમતરૂપે પેપ ટેસ્ટ કરા્ ેતો મોટા રાગના હકસ્સામા ં
સર્વિક્સના ંકેન્સરને ચોક્કસ રોકી શકાય.



પેપ ટેસ્ટ શુ ંછે?
પેપ ટેસ્ટમા,ં મહિલાની આંતહરક તપાસ દરરમયાન સ્પેચ્યલુા અથ્ા પોચા 
બ્રશ દ્વારા મહિલાના સર્વિક્સથી થોડા કોષ નમનૂારૂપે લે્ામા ંઆ્ે છે. આ 
કોષોનુ ંમાઈક્રોસ્કોપ િઠેળ રનરીક્ષણ કર્ામા ંઆ્ ેછે. આમ આ પેપ ટેસ્ટ, 
ડોક્ટરને સર્વિક્સના ંકોષોમા ંશરૂઆતના તબકકામા ંથતા ંફેરફારોને 
શોધ્ામા ંમદદ કરે છે જે રર્ષ્યમા ંકેન્સરમા ંપહરણમી શકે 

બીજા કયા ટેસ્ટ કરા્્ા જોઈએ?
રારતમા,ં કેટલાક ડોક્ટરોને ત્યા ંતથા કેટલાક તબીબી કેન્દ્રો પર 
ર્ઝ્યઅુલ ઈન્સ્પેક્શન તપાસ (્ી.આઇ.એ) નામે ઓળખાત ુ ંપરીક્ષણ 
કરા્્ા માટેની વ્ય્સ્થાઓ ઉપલબ્ધ િોઇ શકે. આ પરીક્ષણ પણ 
મહિલાની આંતહરક તપાસ દરરમયાન જ કર્ામા ંઆ્તુ ંિોય છે. બે 
રમરનટ પછી સર્વિક્સને તેજ પ્રકાશ િઠેળ જો્ામા ંઆ્ ેછે જેથી ખબર પડે 
કે તેમા ંકોઈ પ્રકારના બદલા્ો આવ્યા છે કે કેમ. આ બદલા્ોને 
સર્વિક્સના ંકોષોમા ંઆ્લેા અસામાન્ય બદલા્ો કિે્ ામા ંઆ્ે છે. આ 
ઉપરાતં, ્ી.આઇ.એલ.એલ નામનુ ંઅન્ય એક દેખીત ુ ંપરીક્ષણ કરા્ી 
શકાય. તેમા ંસર્વિક્સમા ંજુદા પ્રકારનુ ંપ્ર્ાિી લગાડ્ામા ંઆ્ે છે અને 
તેના માટે ર્રશષ્ટ પ્રકારના સાધનોની જરૂહરયાત િોય છે.

પેપ ટેસ્ટ કરા્્ા માટે મારે કોઈ પ ૂ્ ભા તૈયારીની 
જરૂર છે?
• તમારા મારસકસ્ત્રા્ દરરમયાન ટેસ્ટ ન કરા્્ો હિતા્િ છે.

• ટેસ્ટ પિલેાનંા 48 કલાક દરરમયાન તમે જારતય સમાગમ ન કય્યો િોય 
તે ટેસ્ટ માટેની શ્રષે્ઠ સસ્થરત છે.

• ટેસ્ટ પિલેાનંા 48 કલાક દરરમયાન તમે તમારી યોનીમા ંકોઈપણ 
પ્રકારનુ ંક્રીમ, ફીણ કે રૂનુ ંપમૂડુ ંએવુ ંકશુ ંપણ લગાવ્યુ ંન િોય ત ે
સારૂ ંછે.



જો હુ ંકોઇપણ પ્રકારના જાતીય સબંધં ધરા્તી ન િોઉં તો પણ પેપ ટેસ્ટ 
કરા્ાની જરૂર  ખરી?

િા. ભતૂકાળમા ંજાતીય સબંધં ધરા્તી કોઇપણ મહિલાને સર્વિક્સનુ ંકેન્સર 
થઇ શકે છે.

સર્વિક્સના ંકેન્સર માટે મારે કેટલા ંસમયાતંરે 
તપાસ કરા્તા ંરિે્ ી જોઇએ?
• તમે 30 ્ષભાના થા્ ત્યા ંસધુીમા ંતમારે પેપ ટેસ્ટ કરા્્ા શરૂ કરી 

દે્ા જોઇએ. દર 3 ્ષ્ષે આ ટેસ્ટ કરા્્ો પડે. 

• જો તમે 50 ્ષભાના કે તેથી ્ધ ુઉંમરના છો તો તમે આ ટેસ્ટ દર 5 ્ષ્ષે 
કરા્ી શકો.

• જો તમે 65 ્ષભાની ્ય ધરા્તા ંિો્ અને તમારા સળંગ બે ટેસ્ટના ં
પહરણામ નેગેહટ્ આવ્યા ંિોય તો તમારે િ્ ેપછી ટેસ્ટ કરા્્ાની 
જરૂર નથી, રસ્ાય કે એ્ા ંકોઇ લક્ષણો દેખાય.

• જો ઓપરેશન દ્વારા તમારૂ ંગરાભાશય અને સર્વિક્સ દૂર કર્ામા ંઆવ્યા ં
િોય તો તમારે ટેસ્ટ કરા્્ાની જરૂર રિતેી નથી, રસ્ાય કે આ 
ઓપરેશન સર્વિક્સના ંકેન્સરની સાર્ારના રાગ રૂપે કર્ામા ંઆવ્યુ ં
િોય. જો ઓપરેશનમા ંતમારૂ ંસર્વિક્સ ન નીકાળ્ામા ંઆવ્યુ ંિોય તો 
તમારે ટેસ્ટ કરા્તા ંરિવે ુ ંજોઇએ.

મારો પેપ ટેસ્ટ નેગેહટ્ િોય તો?
તમારા પેપ ટેસ્ટનો હરપોટભા નેગેહટ્ િોય તો તેનો અથભા થયો કે રર્ષ્યમા ં
કેન્સરમા ંપહરણમી શકે તે્ા કોઇ બદલા્ો તમારા સર્વિક્સના ંકોષોમા ં
જો્ા મળ્યા ંનથી. છતા ંતમારે સમયાતંરે રનયરમત રૂપે પેપ ટેસ્ટ કરા્તા ં
રિે્ ો જોઇએ, જેથી આ્ા કોઇ બદલા્ો આકાર ન લે.



મારો પેપ ટેસ્ટ પોઝઝ્હટ્ િોય તો?
જો તમારા પેપ ટેસ્ટનો હરપોટભા પોઝઝ્હટ્ િોય તો તમારે તરત જ તમારા 
ડોક્ટરની સલાિ લે્ી જોઇએ. તમે િજુ કેન્સરની પ ૂ્ ાભા્સ્થાના તબક્કામા ં
છો કે કેન્સર ધરા્ો છો. તે નક્કી કર્ા માટે તમારે બીજા કેટલાક ટેસ્ટ 
કરા્્ા પડશ.ે જો તમે કેન્સરના પિલેા તબક્કામા ંછો તો આ સસ્થરત 
પોતાની મેળે જતી રિ ેતે માટે સમય આપ્ાનો કે પછી તમને સાર્ારની 
જરૂર છે તે અંગે ડોક્ટર રનણભાય લેશ.ે જો તમે કેન્સર ધરા્તા િો તો તમારે 
તાત્કાઝલક સાર્ાર લે્ી આ્શ્યક છે.

એચ.પી.્ી. ર્શ ેમારે જાણવુ ંછે?
એચ.પી.્ી. એ જાતીય સબંધં ધરા્તા ંલોકોમા ંઅરતસામાન્ય રૂપે જો્ા 
મળતો એક ્ાયરસ છે. ઘરનષ્ઠ જાતીય સબંધંો દરરમયાન આ ્ાયરસ 
એક વ્યસક્તમાથંી બીજા વ્યસક્તને લાગે છે. મોટારાગના લોકોને પોતે 
્ાયરસ ધરા્તા ંિો્ાનો કદી ખ્યાલ પણ આ્તો નથી અને આ ્ાયરસ 
પોતાની મેળે જતો પણ રિ ેછે. પણ કેટલીક સ્ત્રીઓમા ંઆ ્ાયરસ 
સર્વિક્સના ંકોષોમા ંબદલા્ માટે કારણભતૂ બને છે. પેપ ટેસ્ટ અથ્ા 
સર્વિક્સના ંકેન્સર માટેના ંઅન્ય પરીક્ષણો થકી આ બદલા્ોને પારખી 
શકાય છે. એટલે, જો કોઇ મહિલા એચ.પી.્ી ધરા્તી િોય અને તેના 
કારણે તેના સર્વિક્સના ંકોષોમા ંફેરફાર પણ આવ્યો િોય તો આ ફેરફારો 
સર્વિક્સના ંકેન્સર માટેના ંપરીક્ષણો દ્વારા પકડી શકાય છે અને તરત જ 
તેની સાર્ાર શરૂ કરી શકાય છે.



સર્વિક્સના ંકેન્સરના ંલક્ષણો અને રનશાનીઓ કઇ-
કઇ િોય છે?
• યોનીમાથંી અસામાન્ય સ્ત્રા્

• યોનીમાથંી બીજો કોઇ અસામાન્ય સ્ત્રા્

• જાતીય સમાગમ ્ખતે પીડા

જો કે ઉપરોક્ત લક્ષણો  અને રનશાનીઓ સર્વિક્સના ંકેન્સર રસ્ાય અન્ય 
પહરસસ્થરતઓમા ંપણ જો્ા મળી શકે છે. રલે તમે રનયરમતપણે પેપ ટેસ્ટ 
કરા્તા ંિો્, પણ જો તમે ઉપર જણા્ેલી આ્ી કોઇપણ સમસ્યા 
ધર્તા ંિો તો તરત જ તમારા ડોક્ટરનો સપંકભા કરો. જે મહિલાઓને નાની 
ઉંમરે સર્વિક્સનુ ંકેન્સર થાય છે તેમને સામાન્ય રીતે આ્ા ંકોઈ લક્ષણો 
જો્ા ંમળતા ંનથી.



સર્વિક્સના કેન્સરને રોક્ા માટે 
મદદરૂપ પગલાં
• રનયરમત સમયાતંરે પેપ ટેસ્ટ કરા્ો

• તમારા પેપ ટેસ્ટનો હરપોટભા મેળ્ો.

• જો કોઈ સાર્ારની જરૂર િોય તો તે માટે સમયસર 
તમારા ડોક્ટરને મળો.

• કોઇપણ લક્ષણો દેખાય તો િમંેશા તે ર્શ ેતમારા 
ડોક્ટરને જણા્ો.
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