
NHS सर भ्िकल  
(ग् भ्िशयको मखु) परीक्षण 
तपाईलंाई निर्णय गि्ण मद्दत गर्दै 



2 

सर भ्िकल कय्नसर ्नकेो के हो?  2 

सर भ्िकल कय्नसर के क्रणले गर भ्ि हुन्छ?  2 

सर भ्िकल परीक्षण ्नकेो के हो?  3 

सर भ्िकल परीक्षण पररण्महरू  6 

कोलपोसकोपी ्नकेो के हो?  8 

एउट् रिकलप चयन गनने – सर भ्िकल परीक्षणको सम््रित फ्इर्हरू तथ्  9 
जोरखमहरू 

सर भ्िकल कय्नसरको लक्षणहरू के-के हुन?् 10 

मल्ई सर भ्िकल कय्नसर हुन ेसम््िन्ल्ई के कुर्ले प्र््ि प््छभि? 11 

परीक्षण पर्छ मरेो नमनू्ल्ई के गररन्छ?  11 

यरर मसगँ कुनैपरन प्रश्नहरू ्छन ््न ेमैले कसल्ई समपकभि  गनभि सक्ुछ?  12 



सर भ्िकल परीक्षण गर्उन ेि् नगर्उन े्नन ेकुर् चयन गनने अरिक्र तप्ईसंगँ ्छ। यस 
ह्तेपच भ्िले तप्ईलं्ई रनणभिय गनभि मद्दत गनने्छ। 

NHS ले रकन सर भ्िकल परीक्षण प्रर्न ग्छभि? 

NHS सन ््णकल परीक्षरले सन ््णकल कयािसरको रोकथाम गि्ण मद्दत गर्ण । यसले यिुाइटेड 
नकङ्गडममा प्रतयेक वर्ण सन ््णकल कयानसरबाट 5,000 समम जीवि बचाउरँ। 

मल्ई सर भ्िकल परीक्षणको ल्रग रकन आमनत्रण गररएको ्छ? 
NHS ले 25 र्नेि 49 बर्णका सबै मनिलािरूलाई िरके 3 वर्णमा र 50 र्नेि 64 वर्णका सबै 
मनिलािरूलाई िरके 5 वर्णमा सन ््णकल परीक्षर उपलब्ध गराउरँ। ्ेधरजैसो सन ््णकल 
कयानसरको नवकास 25 र्नेि 64 वर्णका मनिलािरूमा िुिे ्एको िुिाले यसो गररएको िो। 
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सन ््णकल कयानसर ्िेको के िो? 
सन ््णकल कयानसर तब िुनर जब ग्ा्णशयको मिुका कोरिरूको नवकास अनियननरित ढङ्गले िुनर र बढेर 
एउटा डललो (जसलाई ट्यमुर पनि ्निनर) बनर। ट्यमुर बढ्र् ैजारँ्ा, अनतत: कोरिरू शरीरको अनय 
्ागमा फैलि सकरि् र यो जीविको लानग ितरिाक बनि सकर। 

तपाईकंो ग्ा्णशयको मिु तपाईकंो ग्ा्णशय (वा पाठेघर) को सबै्नर्ा तललो ्ाग िो, र यो तपाईकंो 
योनिको सबै्नर्ा मानथ िुनर। 

सन ््णकल कयानसर के काररले गर्ा्ण िुनर? 
लग्ग सबै सन ््णकल कयानसरिरू ह्मुि पानपललोमा्ाइरस (वा रोटकरीमा HPV) िामक ्ाइरसको 
काररले गर्ा्ण िुनर। 

HPV एउटा अतयनत सामानय रूपमा पाइिे ्ाइरस िो - यसबाट ्ेधर ैवयनतििरू जीविको कुिै ि कुिै 
समयमा संक्रनमत िुनरि्। यो परुुर वा मनिलासगँ गररएको कुिैपनि प्रकारको यौि नक्रयाकलापको माधयमबाट 
सि्ण सकर। HPV को नवन्नि प्रकारिरू रि्, तर ती मधये केिीको काररले गर्ा्ण मारि कयानसर िुनर। 

सन ््णकल कयानसरको कारर बनि सकिे HPV को प्रकारले कुिैपनि लक्षरिरू िर्िेाइकि तपाईकंो 
ग्ा्णशयको मिुलाई सकं्रनमत बिाउरँ। ्ेधरजैसो मानमलािरूमा, तपाईलंाई यसतो ्एको नथयो ्िेर कनिले 
पनि थिा ििुिेगरर, तपाईकंो प्रनतरक्षा प्ररालीले ्ाइरसबाट रुटकारा नर्लाउि सकर। तर कनिलेकािी,ँ HPV 
सकं्रमरिरूको काररले गर्ा्ण तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुको कोरिरू असामानय बनि पगुरि्। 

सा्धाररतया, तपाईकंो शरीरले असामानय कोरिरूलाई िटाउि सकर र तपाईकंो ग्ा्णशयको मिु सामानय 
अवसथामा फक्ण नर। तर कनिलेकािी ँयसतो िुरँ्िै, र असामानय कोरिरू नवकनसत ्एर पनर कयानसर िुि 
सकर। 
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सन ््णकल परीक्षर ्िेको के िो? 
सन ््णकल परीक्षर (जसलाई 'नसमयर टेसट' ्निे गररन्थयो) मा तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुको सतिबाट 
कोरिरूको एउटा सािो िमूिा नलइनर। िमूिालाई कुिै प्रयोगशालामा पठाइनर र तयसमा कुिै असामानय 
कोरिरू रि् नक ्िेर िेि्णको लानग माइक्रोसकोपको तल रािेर जानँचनर। असामानय कोरिरू कयानसर 
िोइिि्, तर यनर् उपचार गररएि ्िे नतिीिरू नवकनसत ्एर कयानसर िुि सकर। 

तपाईकंो परीक्षरको परररामको आ्धारमा, तपाईबंाट नलइएको िमूिालाई सन ््णकल कयानसरको कारर बनि 
सकिे ह्मुि पानपललोमा्ाइरस (HPV) को लानग जाचँ गररि सनकनर। 
अकको चररको रूपमा, तपाईकंो ग्ा्णशयलाई अझ िनजकबाट िेि्णको लानग तपाईलंाई अकको परीक्षर 
(कोलपोसकोपी िामक) गि्ण ्निि सकर। यनर् कोलपोसकोपी गरररिेको वयनतिले असामानय कोरिरू ्ेट्ायो 
्िे, नतिीिरूले तपाईलंाई, सामानयतया अकको कोलपोसकोपी गररे कोरिरू िटाउिको लानग सझुाव 
नर्िेरि्। यसरी परीक्षरले सन ््णकल कयानसरको रोकथाम गर्ण । 
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अणडाशय 

ग्ा्णशय (पाठेघर) 

ग् भ्िशयको मखु 

                योनि 



यरर मैले परीक्षण गर्उन ेरनणभिय गरे ँ्न ेके हुन्ेछ? 

तप्ईकंो ्ेट्नर् अग्रि: 

सामानयतया सन ््णकल परीक्षर एउटा मनिला िस्ण वा नचनकतसकले गर्णि्। यनर् तपाई ंआफिो परीक्षर एउटा 
मनिलाले गरोस ््नि निनचित गि्ण चािििुुनर ्िे, तपाईलें आफिो ्ेट तय गर्ा्ण यसको लानग अिरुो्ध गि्ण 
सकििुुनर। 

तपाईकंो ्ेट तपाईकंो मनििावारी ि्एको अवन्धमा िुिपुर्ण । यनर् तपाई ंमनििावारीको अवन्धमा िुििुुनि ्िे, 
तपाईकंो परीक्षर कुिैपनि समयमा गि्ण सनकनर। 

लजु-नफनटङ्ग सकट्ण (ट्ाउजर वा कनसलो सकट्णको सट्ामा) लगाउिाले परीक्षरको लानग तयार िुि सनजलो िुनर। 
कृपया तपाईलें परीक्षर गराउिे्नर्ा 2 नर्ि अगानड र्नेि कुिैपनि योनि समबन्धी औरन्धिरू, लनुरिकयानट वा 
नक्रमिरू प्रयोग िगिु्णिोस ्नकि्िे नतिीिरूले तपाईकंो िस्ण वा नचनकतसकले नलिे िमूिालाई अरर पाि्ण सकर। 

यनर् तपाई ंग ््णवती िुििुुनर ्िे, यनर् तपाईलें ग ््णचरेर्ि (hysterectomy) गराउिु् एको र ्िे, वा यनर् 
तयसता कुिैपनि काररिरू रि् जसको काररले गर्ा्ण तपाईलंाई सन ््णकल परीक्षर गराउि गाह्ो िुिेर ्निे 
लागर ्िे, कृपया आफिो िस्ण वा नचनकतसकसगँ कुरा गिु्णिोस।् नतिीिरूले तपाईसंगँ िुि सकिे कुिैपनि प्रश्निरू 
वा नचनतािरूको बारमेा जवाफ नर्ि सकिेरि्, र तपाईकंो लानग उनचत प्रबन्ध नमलाउिेरि्। 

तप्ईकंो ्ेटम्: 

तपाईलंाई िस्ण वा नचनकतसकले तपाईकंो कममर्नर्ा मनुि निव्णस्त्र ्एर िाटमा सतुि र तपाईकंा घुडँािरू 
बङ्गयार फैलाउि अिरुो्ध गिनेर। 

तपाईकंो योनिमा सपेकुलम िामक एउटा यनरि िानलिेर र तयसको प्रयोगले तपाईकंो योनिलाई नबसतार ै
िोनलिे र। यसले तपाईकंो िस्ण वा नचनकतसकलाई तपाईकंो ग्ा्णशयको मिु िेि्ण नर्नर। 

तयसपनर नतिीिरूले तपाइंको ग्ा्णशयको मिुबाट एउटा िमूिा नलिको लानग एउटा सािो रिसको प्रयोग गर्णि्। 
वासतनवक जाचँ गि्ण केवल एक वा र्ईु नमिेट मारि लागर। पूर ै्ेटको लानग प्राय 10 नमिेटजनत समय लागर। 

सर भ्िकल परीक्षण गर भ्ि कसतो महससु हुन्छ? 

तपाईलें केिी असिजता मिससु गि्ण सकििुुनर, तर यो तरुुनत समाप्त िुिेर। यनर् यसो गर्ा्ण र्खुर ्िे, 
िस्ण वा नचनकतसकलाई ्नििुोस ्र नतिीिरूले तपाईकंो लानग यसलाई अझ सिज बिाउिे प्रयास गिनेरि्। 
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सन ््णकल परीक्षर टेसट गराउिे 

मूरिाशय 

ग्ा्णशय (पाठेघर) 

योनि 

ब्रस 

ग् भ्िशयको मखु 

सपेकुलम 
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सन ््णकल परीक्षर परररामिरू 
तपाईलें परीक्षर गराउिु् एको 2 िप्ता न्रि तपाईलें आफिो परररािरू सनित एउटा परि प्राप्त गिु्ण िुिेर। 

िेरैजसो मरहल्हरूको पररण्म स्म्नय आउने्छ 

सन ््णकल परीक्षर गराएका 100 जिा मनिलािरू मधये लग्ग 94 जिाको पररराम सामानय आउरँ। यनर् 
तपाईकंो पररराम सामानय र ्िे, तपाईकंो अकको परीक्षर्नर्ा अगानड तपाईमंा सन ््णकल कयानसरको नवकास 
िुिे जोनिम एकर्म कम र। 

केही मरहल्हरूको नमनू्म् अस्म्नय कोषहरू हुन्ेछन ्

सन ््णकल परीक्षर गराएका 100 जिा मनिलािरू मधये, लग्ग 6 जिाको िमूिामा असामानय कोरिरू 
िुिेरि्। असामानय कोरिरू कयानसर िोइिि्, तर कनिलेकािी ँयनर् उपचार गररएि ्िे नतिीिरू नवकनसत 
्एर कयानसर िुि सकर। 

हलक् अस्म्नय कोषहरू 

असामानय कोरिरू ्एका ्ेधरजैसो मनिलािरूमा केवल िलका असामानय कोरिरू मारि िुिेरि्। िलका 
असामानय कोरिरूको र्ईुवटा प्रकारिरू रि्, जसलाई बोड्णरलाइि पररवत्णििरू र नयूि-गे्डको 

नडसकेररओनसस (dyskaryosis) ्निनर। 

यनर् तपाईमंा िलका असामानय कोरिरू र ्िे, तपाईकंो िमूिालाई सन ््णकल कयािसरको कारर बनि सकिे 
ह्मुि पानपललोमा्ाइरस (HPV) का प्रकारिरूको लानग  परीक्षर गररिेर। 

यनर् तपाईलंाई HPV सकं्रमर ्एको रैि ्िे, तपाईकंो अकको परीक्षर्नर्ा अगानड तपाईमंा सन ््णकल 
कयािसरको नवकास िुिे जोनिम कम र। तयसैले, स्ैध ँजसतै, तपाईकंो उमेरको आ्धारमा तपाईलंाई 3 वा 5 
वर्णमा परीक्षरको लानग  पिु: निमनरिरा गररिेर। 

यनर् तपाईलंाई HPV सकं्रमर ्एको र ्िे, तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुलाई अझ िनजकबाट जाचँिको लानग 

तपाईलंाई अकको परीक्षर (कोलपोसकोपी िामक) को लानग बोलाइिेर। 

िेरै अस्म्नय कोषहरू 

केिी मनिलािरूको िमूिामा ्ेधर ैअसामानय कोरिरू िुिेरि्। यसलाई उचच-गे्डको नडसकेररओनसस 
्निनर। 

यनर् तपाईकंा कोरिरू ्ेधर ैअसामानय रि् ्िे, तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुलाई अझ िनजकबाट 
जाचँिको लानग तपाईलंाई कोलपोसकोपी गि्ण लगाइिेर। 
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100 
जिा मनिलािरूले 
सन ््णकल परीक्षर 

गराउरँि् 

94 
जिा मनिलािरूको 
पररराम सामानय 

 आउरँ 

यी 
मनिलािरूले िरके 3 वा 5 

वर्णमा 
सन ््णकल परीक्षरको लानग थप 

निमनरिरा प्राप्त 
गिनेरि् 

6 
जिा मनिलािरूमा 
असामानय कोरिरू 

िुनरि् 

2 
जिा मनिलािरूमा 

HPV सकं्रमर 
्एको िुरँ्िै 

4 
जिा मनिलािरूलाई 

कोलपोसकोपीको लानग 
बोलाइनर 

रिरल रूपम्, मरहल्हरूको नमून्म् सम््रित कय्नसर कोषहरू हुन्छन ्

यनर् तपाईकंो पररराम यसतो आयो ्िे, तपाईलंाई सकेसमम नरटो एउटा नवशेरज्ञलाई ्ेट्ि बोलाइिेर। यो 
1,000 जिा मनिलािरू मधये 1 जिामा िुनर। 

केही मरहल्हरूले आफनो पररण्म प्उन ुअग्रि अकको सर भ्िकल परीक्षण गर्उन आिशयक ्छ 

कनिलेकािी ँमनिलािरूले परीक्षर र्ोिोया्णउि ुपिनेर, नकि्िे िमूिा पया्णप्त मारिामा सपष्ट नथएि। यनर् यसो ्यो 
्िे, तपाईलंाई अकको परीक्षर गि्णको लानग बोलाइिेर। यो िरके 100 वटा परीक्षर मधये 2 वटामा िुनर। 
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कोलपोसकोपी ्िेको के िो? 
कोलपोसकोपी तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुको कनत ्ागमा असामानय कोरिरू रि् र यी कनत गम्ीर रि् ्िेर 
िेि्णको लानग गररिे एउटा परीक्षर िो। यसलाई सामानयतया असपतालको बनिरगं नकलनिकमा गररनर। एउटा 
नवशेरज्ञले मयानगिफाइङ लेनस र एउटा बत्ी (जसलाई कोलपोसकोप ्निनर) प्रयोग गररे तपाईकंो ग्ा्णशयको 
मिुलाई िनजकबाट िेिनेर। नतिीिरूले तपाईकंो ग्ा्णशयको मिुमा असामानय र्नेििे कुिैपनि के्षरिलाई जाचँिको 
लानग एउटा सािो िमूिा (बायोपसी) नलि सकरि्। यनर् असामानय कोरिरू गम्ीर रि् ्िे, कोरिरू 
िटाउिको लानग तपाईलंाई उपचारको आवशयकता पि्ण सकर। यसले सन ््णकल कयानसरको रोकथाम गि्ण मद्दत 
गर्ण । 

कोलपोसकोपी पररण्महरू 

तप्ईकंो कोलपोसकोपीले तप्ईमं् अस्म्नय कोषहरू ्एको रेख्उन सक्छ जसल्ई हट्इनपु्छभि 

यनर् तपाईमंा गम्ीर असामानय कोरिरू ्एको ्ेट्ाइएमा, नयिीिरूलाई िटाउि सनकनर। यसलाई पनि 
सामानयतया असपतालको बनिरगं नकलनिकमा कोलपोसकोपीको र्ौराि गररनर। 

कोलपोसकोपी गराएका लग्ग आ्धा मनिलािरूमा िटाइिपुिने असामानय कोरिरू ्एको पाइनर। 

तप्ईकंो कोलपोसकोपीले तप्ईलं्ई कय्नसर ्एको ्छ ्नरे रेख्उन सक्छ 

नवरल रूपमा, परीक्षरको माधयमबाट मनिलािरूमा कयािसरको निर्ाि िुनर। परीक्षरको माधयमबाट निर्ाि 
गररएका कयानसरिरूलाई ्ेधरजैसो प्रारनम्क चररमा िै ्ेट्ाइिेर। प्रारनम्क चररको सन ््णकल कयानसर ्एका 
मनिलािरूको बाचँिे सम्ाविा तयस पनरको चररको कयानसरिरू ्एका मनिलािरूको ्नर्ा बढी िुनर। 
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एउटा नवकलप चयि गिने – सन ््णकल परीक्षरका सम्ानवत 
फाइर्ािरू र जोनिमिरू 

सन ््णकल परीक्षर गराउिे वा िगराउिे ्निे कुरा चयि गिने अन्धकार तपाईसंगँ र। ्ेधर ैनवन्नि काररिरू 
रि् जसले गर्ा्ण मनिलािरूले परीक्षर गराउिे वा िगराउिे ्निे कुराको निर्णय गर्णि्। तपाईलंाई निर्णय गि्ण 
मद्दत गि्ण, िामीले सम्ानवत फाइर्ािरू र जोनिमिरूको समबन्धमा जािकारी समावेश गरकेा रौ।ँ 

सर भ्िकल परीक्षणक् फ्इर्हरू के के हुन?् 

सन ््णकल परीक्षरले सन ््णकल कयािसरको रोकथाम गि्ण मद्दत गर्ण । यसले परीक्षर गराएका िरके 100 जिा 
मनिलािरू मधये लग्ग 1 जिा मनिलालाई सन ््णकल कयानसर िुिबाट बचाउरँ। 

सन ््णकल परीक्षरले यिुाइटेड नकङ्गडममा प्रतयेक वर्ण सन ््णकल कयानसरबाट 5,000 समम जीवि बचाउरँ। 

सर भ्िकल परीक्षणक् जोरखमहरू के-के हुन?् 

सन ््णकल परीक्षरका जोनिमिरू परीक्षर आफैबाट ि्एर कोलपोसकोपी र्ौराि असामानय कोरिरू िटाउिे 
काय्णबाट उतपनि िुनर। असामानय कोरिरू िटाउिाले कनिलेकािी ँरतिश्ाव वा सकं्रमर िुि सकर, र यसले 
्नवषयमा िुिे ग्ा्णवसथािरूलाई असर पाि्ण सकर। असामानय कोरिरू िटाएपनर ग ््णवती बिेका 
मनिलािरूमा, नतिीिरूले 1 र्नेि 2 मनििा अगानड िै बचचा जनमाउिे 

सम्ाविा केिी मारिामा बढी िुनर। 

असामानय कोरिरू िटाउिे िरके मनिलामा पनर गएर सन ््णकल कयानसरको नवकास िुिे नथएि। तर गम्ीर 
असामानय कोरिरू ्एका सबैजिालाई ती कोरिरू िटाउि उपचार प्रर्ाि गररनर नकि्िे कसलाई 
सन ््णकल कयानसर िुिेर र कसलाई िुिेरैि ्िेर ्नि सम्व रैि। 
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सन ््णकल कयानसरका लक्षरिरू के-के िुि्? 
कयानसरको नवकास तपाईकंो नियनमत परीक्षर अवन्धको बीचमा िुि सकर। 

तयसैले तपाईकंो लानग असामानय ्एका कुिैपनि कुरािरूको बारमेा साव्धाि रिि मित्वपूर्ण र, नवशेरगरर निमि 
कुरािरू: 

• तपाईकंो मनििावारीको अवन्धको बीचमा, यौि समपक्ण पनर, वा मनििावारी रोनकएपनर रगत बगि।ु 

• योिीबाट तरलपर्ाथ्ण निसकि।ु 

• यौि समपक्ण को र्ौराि पीडा वा असिज मिससु िुिे। 

यनर् तपाईमंा यी मधये कुिैपनि पररवत्णििरू र्िेा परमेा, सकेसमम नरटो एउटा नचनकतसकलाई ्ेट्ििुोस।् 
तपाईकंो अकको सन ््णकल परीक्षरको लानग िपि्णििुोस।् 

सामानयतया यी लक्षरिरूको मतलब तपाईलंाई कयानसर ्एको र ्निे िुरँ्िै, तर यनर् तपाईलंाई कयानसर 
्एको र ्नि पत्ा लागेमा, पनिले िै यसको निर्ाि गररे उपचार गर्ा्ण तपाईकंो बाचिे सम्ाविा बढी िुिेर। 
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मलाई सन ््णकल कयानसर िुिे सम्ाविालाई के कुराले प्र्ाव पार्ण? 
सन ््णकल परीक्षर गराउिाले तपाईलंाई सन ््णकल कयानसर िुिे सम्ाविालाई 

कम गर्ण । 

सन ््णकल कयानसरको लग्ग सबै मानमलािरू HPV सकं्रमरको काररले गर्ा्ण िुनर। HPV कुिै परुुर वा 
मनिलासगँ गररएको कुिैपनि प्रकारको यौि नक्रयाकलापको माधयमबाट सि्ण सकर। 

मनिलािरू वा परुुरिरू जसको ्ेधर ैयौि साथीिरू िुनरि्, नतिीिरूलाई HPV सकं्रमरिरू िुिे सम्ाविा 
बढी िुनर। तर HPV यनत आम ्एको र नक अन्धकांश मानिसिरूमा उिीिरूको जीविको कुिै ि कुिै 
समयमा ्ाइरस िुिेर। HPV समपूर्ण गपु्ताङ्ग के्षरि वररपररको रालामा पाइनर, र कुिैपनि नकनसमको यौि 
नक्रयाकलापको माधयमबाट फैलि सकर। यसको अथ्ण के िो ्िे कणडमले तपाईलंाई HPV को सकं्रमरबाट 
स्ैध ँसरुक्षा प्रर्ाि गर्दैि। 

्ूधम्रपािले सन ््णकल कयानसरको जोनिमलाई वनृधि गर््णर नकि्िे यसले 

HPV संक्रमरिरूबाट तपाईकंो शरीरलाई रुटकारा गराउि कनठि बिाउरँ। 12 र्िेी 13 वर्णका 
केटीिरूलाई सन ््णकल कयानसर गराउि सकिे HPV का नकनसमिरू नवरुधि उिीिरूलाई सरुनक्षत गि्ण 
िोप नर्इिे गररनर। 

परीक्षर पनर मेरो िमूिालाई के गररनर? 
तपाईकंो परीक्षर िमूिा प्रयोगशालाद्ारा कनमतमा 10 वर्णको लानग सरुनक्षत रानििेर। तपाईकंो परररामलाई 
िेश्नल सेकयूर कमपयटुर नससटममा पनि सरुनक्षत रानििेर ता नक NHS ले तपाईकंो पनरललो परररामलाई 
तपाईकंो पनिलेको परररामसगँ तलुिा गि्ण सकोस।् तपाईकंा परररामिरूलाई सवास्थय सेवामा अनयरि काम 
गिने कम्णचाररद्ारा िेररि सकर, जसले गर्ा्ण नतिीिरूले सकेसमम राम्रो सेवा नर्िे कुराको सनुिनचित गि्ण र 
नवशेरज्ञ कम्णचारीको सीपिरूमा स्ुधार गि्ण सकरि्। 
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यनर् मसगँ कुिैपनि प्रश्निरू रि् ्िे मैले कसलाई समपक्ण  गि्ण सकरु? 
यनर् तपाईसंगँ सन ््णकल पररक्षरका बारमेा कुिै प्रश्निरू रि् ्िे, तपाई ंआफिो GP, पेशाकममी िस्ण वा 
ग ््ण-निरो्धक नकलनिकसगँ कुरा गि्ण सकििुुनर। निमिनलनित वेबसाइटिरूमा यस िातेपचा्णमा प्रयोग 
गररएको प्रमारका स्ोतिरू सनित, सन ््णकल परीक्षरसगँ समबनन्धत थपैु्र नवसततृ जािकारीिरू रि्: 

NHS सन ््णकल परीक्षर काय्णक्रम  
www.cancerscreening.nhs.uk/cervical

कयानसर परीक्षरको बारमेा ज्ञात नवकलप 
www.informedchoiceaboutcancerscreening.org

तपाईलंाई निमि परोपकार वेबसाइटिरूले पनि सन ््णकल परीक्षरको बारमेा उपोयोगी जािकारी प्रर्ाि 
गि्ण सकर: 

कयानसर ररसच्ण यू के  
www.cruk.org

जोस ्सन ््णकल कयानसर ट्सट  
www.jostrust.org.uk

Healthtalkonline 
www.healthtalkonline.org
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यस िातेपचा्णको नवकास कयानसर परीक्षरको बारमेा ज्ञात नवकलपद्ारा गररएको िो - जिु नकङ्गस ्िेलथ पाट्णिस्ण (King’s Health 
Partners) का जािकारी नवशेरज्ञिरूको एउटा सवतनरि टोली िो, र यसलाई कयानसर ररसच्ण य ुके (Cancer Research UK) ले 
सझुाव र नलनित सिायता प्रर्ाि गरकेो र र जोस ्सन ््णकल कयानसर ट्सटले नचरििरूको समबन्धमा सझुाव प्रर्ाि गरकेो र। 

साव्णजनिक परामश्णको माधयमबाट, NHS कयानसर परीक्षर काय्णक्रमिरू समबन्धी जािकारीको पिुचँको नवकास गि्णको लानग 1,000 
्नर्ा बढी िागररक सर्सयिरूले योगर्ाि नर्एका रि् । 

निमि सङ्गठििरूले परामश्णमा सिायता प्रर्ाि गरकेा नथए। नबनटङ बोवेल कयानसर, BME कयानसर कमयनुिनटज, बोवेल कयानसर य ु
के, रेिकथ् ुरेिसट कयानसर, रेिसट कयानसर कयामपेि, रेिसट कयानसर केयर, कयानसर ररसच्ण य ुके, इननडपेनडेनट कयानसर पेसेनटस ्
भवाइस, जोस ्सन ््णकल कयानसर ट्सट र पेसेनट इनफरमेसि फोरम। 

www.informedchoiceaboutcancerscreening.org

NHS कयानसर परीक्षर काय्णक्रमद्ारा आनथ्णक सिायता गररएको। 

NHS कयानसर परीक्षर काय्णक्रमलाई बेलायत साव्णजनिक सवास्थय (Public Health England) ले सचंालि गर्ण । 

feltonworks.com र््वारा डनजाइि गरनएको 
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