
সাভ$ াইকাল ি)িনং তথ. প0 

 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া কী? 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/ার মাধ2েম আপনার সািভ$ ে5র (জরায়ুপথ) :া;2 
পরী/া করা হয়। =যািন =থেক আপনার গেভ$ র =য @েবশCার, তােক সািভ$ 5 
বলা হয়। সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুখ) ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম 
=সরা উপায় হল সাভ$ াইকাল ি)িনং।  
এJ ক2াFােরর =কান পরী/া নয়। এJ একJ এমন পরী/া যা ক2াFার 
!িতেরাধ  করেত এবং তার িবকাশেক =রাধ সাহায2 করেত পাের। 
এJ সািভ$ কাল ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম =সরা উপায় তাই 
@িতবার সময় মেতা সািভ$ কাল ি)িনং পরী/া করােত =দির করেবন না। 

 
HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং কী? 
এJ একJ নতুন ধরেনর সাভ$ াইকাল ি)িনং। এJেক HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং 
বলা হয় এবং এJ 2020 সােল আয়ারল2ােL চালু করা হেয়িছল। এই ধরেনর 
সাভ$ াইকাল ি)িনং ইিতমেধ2 অেOিলয়া, =নদারল2াLস, ইংল2াL এবং ওেয়লেস 
চালু করা হেয়েছ। আপনার সাভ$ াইকাল ি)িনং এর নমুনাJেক @থেম িহউমান 
প2ািপেলামাভাইরাস (HPV)-এর জন2 পরী/া করা হয় - এJ একJ এমন 
ভাইরাস যা সািভ$ কাল ক2াFার ঘটায়। 
যিদ HPV পাওয়া যায়, তাহেল ওই একই নমুনা িদেয় আপনার জরায়ুেত =কান 
অ:াভািবক (ক2াFােরর পূব$াব;া) =কােষর পিরবত$ ন হেয়েছ িকনা তা পরী/া 
করা হয়। 
এই ি)িনং পUিত: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং এর একJ =VW উপায় 
• আরও ক2াFার @িতেরাধ কের 
• এর মােন হল, িকছু =লােকর পরী/া কম হেব 
আপনার যিদ আেগ িXয়ার =টY করা হেয় থােক, তাহেল 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করেলও একই রকম অনুভূিত হেব। 

 
িকভােব HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করা হয়? 
এই ি)িনং পরী/ায় সাধারণত @ায় 5 িমিনট মত সময় লােগ। 
1. আপনােক =কামর =থেক কাপড় খুেল একJ িবছানায় \েত বলা হেব। 
2. আপিন আপিন পাশ িফের অথবা িচত হেয় \েত পােরন, =যভােব আপিন =বিশ 

:া̂ _2 অনুভব করেবন। 
3. একজন ডাaার বা নাস$ আলেতা কের আপনার =যািনেত =bcলাম নামক 

একJ যd =ঢাকােবন। যdJ আপনার =যািনর =দয়ালfিলেক =খালা রাখেত 
সাহায2 কের, যােত তারা আপনার সািভ$ 5 =দখেত পাের। 

4. একJ =ছাট, নরম gাশ িদেয় আলেতা কের জরায়ুমুখ =থেক =কােষর নমুনা 
সংhহ করা হয়। 

=কউ =কউ এই পUিতJেক অ:িiকর বা িবgতকর মেন করেলও, =বিশরভােগর 

জন2 এJ =বদনাদায়ক নয়। আপনার যিদ পরী/াJ =বদনাদায়ক বেল মেন হয় 
তেব ডাaার বা নাস$েক জানান কারণ তারা আপনার অ:িi কমােত স/ম হেত 
পােরন। 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সুিবধা6িল কী কী? 
িনয়িমত HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং: 
• জীবন বাঁচায় 
• সািভ$ ে5 অ:াভািবক =কাষ সৃিl করার আেগই HPV সনাa করা =যেত 

পাের। 

• ল/ণfিল িবকােশর আেগ অ:াভািবক =কােষর পিরবত$ নfিল খঁুেজ পাওয়া 
=যেত পাের 

• সহজ এবং িচিকৎসােযাগ2 থাকাকালীন অব;ায় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন 

খঁুেজ পাওয়া =যেত পাের।  
 

HPV এবং অ:াভািবক =কােষর @াথিমক সনাaকরণ জরায়ুর ক2াFােরর 
িবকাশ =রাধ করার সেব$াnম উপায়। 
oক এই কারেণই িনয়িমত ি)িনং পরী/া @েয়াজনীয়।  
 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সীমাব8তা6িল কী কী  
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র @ধান সীমাবUতাfিল হল: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং সব =/েp ক2াFার @িতেরাধ করেত পাের না। 
• িনয়িমত ি)িনং করােনার পেরও অেনেকই সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr হেয় 

থােকন। 
• িকছু িকছু =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় =বাঝা যায় না। 
• এই ি)িনং সব সময় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন =দখেত পায় না। 
• সব$ে/েp পরী/ার ফল সoক হয় না। 

 
আমার ;দওয়া নমনুা>র কী হয়? 
আপনার নমুনা একJ fণমান িনিtত পরী/াগাের (ল2াব) যােব। =সই ল2ােব 
আপনার নমুনাJ পরী/া কের =দখা হেব =য =সJেত HPV সংqমণ আেছ িক 
না। আপনার নমুনায় যিদ HPV সংqমণ পাওয়া যায় তেব দইুজন িবেশষu  
=কােষর পিরবত$ েনর জন2 আপনার নমুনা পরী/া করেবন। যিদ তারা িকছু 
খঁুেজ পায় 
আপনার একJ পিরবত$ ন পাওয়া =গেল, আপনার একJ ফেলা-আপ কলেপােvািপ 
বলা হয়। এই কলেপােvািপেত আপনার সািভ$ ে5র আরও িবশদ =চহারা =দখা যােব। 

 
িকছু ;কােষর অBাভািবক পিরবত$ ন ;কন নজর 
এিড়েয় যায়? 
আপনার নমুনার আেগ HPV সংqমেণর পরী/া হয়। যিদ HPV সংqমণ 

পাওয়া যায় তাহেল অ:াভািবক =কাষ পিরবত$ ন =দখার পরী/া হয়। 
িকw সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr সবার নমুনায় ি)িনংেয়র সময় HPV পাওয়া 
যায় না। 
যিদ HPV পরী/া =নিতবাচক আেস- মােন =যখােন =কােনা HPV সংqমণ 
পাওয়া যায়িন - এর মােন এই নয় =য আপিন ভিবষ2েত সংqিমত হেবন না। 
=কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় নজর এিড়েয় যায়, কারণ: 
• িকছু সময় অ:াভািবক =কাষেক :াভািবক =কােষর মেতাই =দখেত লােগ। 
• কখেনা কখেনা নমুনােত খুব সামান2 অ:াভািবক =কাষ পাওয়া যায়। 
• =য ব2িa আপনার নমুনাJ পরী/া করেছন কখেনা কখেনা তার নজর 

এিড়েয় =যেত পাের (যিদও খুব কমই এমন ঘেট থােক, =সই ব2িa খুব অিভu 
হেলও এমন ঘটেত পাের) 

=যেকান ি)িনং =@াhােম =কান পরী/াই @েত2কেক সনাa করেত পারেব না যােদর 
অ:াভািবক সাভ$ াইকাল =কাষ আেছ। 
সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুেখর) ক2াFােরর িবকাশ হেত অেনক বছর সময় লােগ। 
=বিশরভাগ =/েp, =কাষ :াভািবক =থেক অ:াভািবক ক2াFার =কােষ পিরবিত$ ত 
হেত 10 =থেক 15 বছর সময় লােগ। 
oক এই কারেণই বািক থাকা ি)িনংfিলর িনয়িমত পরী/া করা @েয়াজন। 
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সাভ$ াইকাল ি)িনং তথ. প0 

 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া কী? 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/ার মাধ2েম আপনার সািভ$ ে5র (জরায়ুপথ) :া;2 
পরী/া করা হয়। =যািন =থেক আপনার গেভ$ র =য @েবশCার, তােক সািভ$ 5 
বলা হয়। সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুখ) ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম 
=সরা উপায় হল সাভ$ াইকাল ি)িনং।  
এJ ক2াFােরর =কান পরী/া নয়। এJ একJ এমন পরী/া যা ক2াFার 
!িতেরাধ  করেত এবং তার িবকাশেক =রাধ সাহায2 করেত পাের। 
এJ সািভ$ কাল ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম =সরা উপায় তাই 
@িতবার সময় মেতা সািভ$ কাল ি)িনং পরী/া করােত =দির করেবন না। 

 
HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং কী? 
এJ একJ নতুন ধরেনর সাভ$ াইকাল ি)িনং। এJেক HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং 
বলা হয় এবং এJ 2020 সােল আয়ারল2ােL চালু করা হেয়িছল। এই ধরেনর 
সাভ$ াইকাল ি)িনং ইিতমেধ2 অেOিলয়া, =নদারল2াLস, ইংল2াL এবং ওেয়লেস 
চালু করা হেয়েছ। আপনার সাভ$ াইকাল ি)িনং এর নমুনাJেক @থেম িহউমান 
প2ািপেলামাভাইরাস (HPV)-এর জন2 পরী/া করা হয় - এJ একJ এমন 
ভাইরাস যা সািভ$ কাল ক2াFার ঘটায়। 
যিদ HPV পাওয়া যায়, তাহেল ওই একই নমুনা িদেয় আপনার জরায়ুেত =কান 
অ:াভািবক (ক2াFােরর পূব$াব;া) =কােষর পিরবত$ ন হেয়েছ িকনা তা পরী/া 
করা হয়। 
এই ি)িনং পUিত: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং এর একJ =VW উপায় 
• আরও ক2াFার @িতেরাধ কের 
• এর মােন হল, িকছু =লােকর পরী/া কম হেব 
আপনার যিদ আেগ িXয়ার =টY করা হেয় থােক, তাহেল 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করেলও একই রকম অনুভূিত হেব। 

 
িকভােব HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করা হয়? 
এই ি)িনং পরী/ায় সাধারণত @ায় 5 িমিনট মত সময় লােগ। 
1. আপনােক =কামর =থেক কাপড় খুেল একJ িবছানায় \েত বলা হেব। 
2. আপিন আপিন পাশ িফের অথবা িচত হেয় \েত পােরন, =যভােব আপিন =বিশ 

:া̂ _2 অনুভব করেবন। 
3. একজন ডাaার বা নাস$ আলেতা কের আপনার =যািনেত =bcলাম নামক 

একJ যd =ঢাকােবন। যdJ আপনার =যািনর =দয়ালfিলেক =খালা রাখেত 
সাহায2 কের, যােত তারা আপনার সািভ$ 5 =দখেত পাের। 

4. একJ =ছাট, নরম gাশ িদেয় আলেতা কের জরায়ুমুখ =থেক =কােষর নমুনা 
সংhহ করা হয়। 

=কউ =কউ এই পUিতJেক অ:িiকর বা িবgতকর মেন করেলও, =বিশরভােগর 

জন2 এJ =বদনাদায়ক নয়। আপনার যিদ পরী/াJ =বদনাদায়ক বেল মেন হয় 
তেব ডাaার বা নাস$েক জানান কারণ তারা আপনার অ:িi কমােত স/ম হেত 
পােরন। 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সুিবধা6িল কী কী? 
িনয়িমত HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং: 
• জীবন বাঁচায় 
• সািভ$ ে5 অ:াভািবক =কাষ সৃিl করার আেগই HPV সনাa করা =যেত 

পাের। 

• ল/ণfিল িবকােশর আেগ অ:াভািবক =কােষর পিরবত$ নfিল খঁুেজ পাওয়া 
=যেত পাের 

• সহজ এবং িচিকৎসােযাগ2 থাকাকালীন অব;ায় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন 

খঁুেজ পাওয়া =যেত পাের।  
 

HPV এবং অ:াভািবক =কােষর @াথিমক সনাaকরণ জরায়ুর ক2াFােরর 
িবকাশ =রাধ করার সেব$াnম উপায়। 
oক এই কারেণই িনয়িমত ি)িনং পরী/া @েয়াজনীয়।  
 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সীমাব8তা6িল কী কী  
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র @ধান সীমাবUতাfিল হল: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং সব =/েp ক2াFার @িতেরাধ করেত পাের না। 
• িনয়িমত ি)িনং করােনার পেরও অেনেকই সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr হেয় 

থােকন। 
• িকছু িকছু =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় =বাঝা যায় না। 
• এই ি)িনং সব সময় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন =দখেত পায় না। 
• সব$ে/েp পরী/ার ফল সoক হয় না। 

 
আমার ;দওয়া নমনুা>র কী হয়? 
আপনার নমুনা একJ fণমান িনিtত পরী/াগাের (ল2াব) যােব। =সই ল2ােব 
আপনার নমুনাJ পরী/া কের =দখা হেব =য =সJেত HPV সংqমণ আেছ িক 
না। আপনার নমুনায় যিদ HPV সংqমণ পাওয়া যায় তেব দইুজন িবেশষu  
=কােষর পিরবত$ েনর জন2 আপনার নমুনা পরী/া করেবন। যিদ তারা িকছু 
খঁুেজ পায় 
আপনার একJ পিরবত$ ন পাওয়া =গেল, আপনার একJ ফেলা-আপ কলেপােvািপ 
বলা হয়। এই কলেপােvািপেত আপনার সািভ$ ে5র আরও িবশদ =চহারা =দখা যােব। 

 
িকছু ;কােষর অBাভািবক পিরবত$ ন ;কন নজর 
এিড়েয় যায়? 
আপনার নমুনার আেগ HPV সংqমেণর পরী/া হয়। যিদ HPV সংqমণ 

পাওয়া যায় তাহেল অ:াভািবক =কাষ পিরবত$ ন =দখার পরী/া হয়। 
িকw সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr সবার নমুনায় ি)িনংেয়র সময় HPV পাওয়া 
যায় না। 
যিদ HPV পরী/া =নিতবাচক আেস- মােন =যখােন =কােনা HPV সংqমণ 
পাওয়া যায়িন - এর মােন এই নয় =য আপিন ভিবষ2েত সংqিমত হেবন না। 
=কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় নজর এিড়েয় যায়, কারণ: 
• িকছু সময় অ:াভািবক =কাষেক :াভািবক =কােষর মেতাই =দখেত লােগ। 
• কখেনা কখেনা নমুনােত খুব সামান2 অ:াভািবক =কাষ পাওয়া যায়। 
• =য ব2িa আপনার নমুনাJ পরী/া করেছন কখেনা কখেনা তার নজর 

এিড়েয় =যেত পাের (যিদও খুব কমই এমন ঘেট থােক, =সই ব2িa খুব অিভu 
হেলও এমন ঘটেত পাের) 

=যেকান ি)িনং =@াhােম =কান পরী/াই @েত2কেক সনাa করেত পারেব না যােদর 
অ:াভািবক সাভ$ াইকাল =কাষ আেছ। 
সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুেখর) ক2াFােরর িবকাশ হেত অেনক বছর সময় লােগ। 
=বিশরভাগ =/েp, =কাষ :াভািবক =থেক অ:াভািবক ক2াFার =কােষ পিরবিত$ ত 
হেত 10 =থেক 15 বছর সময় লােগ। 
oক এই কারেণই বািক থাকা ি)িনংfিলর িনয়িমত পরী/া করা @েয়াজন। 

 
 

 

 

    



সাভ$ াইকাল ি)িনং তথ. প0 

 

 
আিম িকভােব আমার পরী/ার ফলাফল সHেক$  
জানেত পারব? 
সাধারণত পরী/ার 4 সxােহর মেধ2 আপনােক আপনার পরী/ার ফলাফলfিল 
ডাকেযােগ পাঠােনা হেব। ফলাফলfিল আপনার িজিপ (ডাaার) বা িzিনেকও 
পাঠােনা হেব। 

 
আমার পরী/ার ফলাফল মােন কী? 
স{াব2 ফলাফল চার রকেমর হেত পাের। 
1. HPV পাওয়া যায়িন 
আপনার ফলাফল =দখায় =য আপনার এই সমেয় HPV সংqমণ =নই। আপনার 
বয়েসর উপর িনভ$ র কের 3 বা 5 বছেরর মেধ2 আপনার পরবত| সাভ$ াইকাল 
ি)িনং পরী/া হেব। 
2. HPV পাওয়া (গেছ িক- (কান রকম অ1াভািবক (কাষ 
পিরবত6 ন ল89 করা যায়িন। 

পরী/ায় =দখা =গেছ =য আপনার HPV সংqমণ আেছ িক+ =কােষ =কােনা 
অ:াভািবক পিরবত$ ন =দখা যায়িন। আপনার আেরকবার এই পরী/া করা উিচত 
12 মােসর মেধ2 এJ আপনার শরীরেক HPV সংqমণ মুa করেত সময় =দেব। 
3. HPV এবং (কােষর অ1াভািবক পিরবত6 ন (দখেত পাওয়া 
(গেছ 

পরী/ার ফলাফেল আপনার সািভ$ ে5 HPV সংqমণ এবং =কােষর অ:াভািবক 
পিরবত$ ন =দখেত পাওয়া =গেছ। আপনার একJ ফেলা-আপ পরী/ার @েয়াজন। 
কলেপােvািপ-যার মাধ2েম আপনার সািভ$ ে5র আরও িবশদ =চহারা =দখা যােব। 
এJ সাভ$ াইকাল ি)িনংেয়র মতই একJ পরী/া।   
4. অপয6া> নমুনা 
এর মােন হল =য ল2াব আপনার ি)িনং পরী/ার নমুনা @িqয়া করেত পােরিন। 
আপনােক িতন মােসর মেধ2 আপনার সাভ$ াইকাল ি)িনং পুনরাবৃিn করেত বলা 
হেব। 

 
আপনার সIিত Jদান 
আপনার সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করা হেল, @িতবার আমরা আপনােক 
পরী/ার আেগ সািভ$ কাল ি)িনং ফেম$ :া/র করার মাধ2েম আপনার স}িত 
চাইেবা। আপিন যিদ ফম$Jেত :া/র করেত না পােরন, তাহেল আপনােক 
=মৗিখকভােব বা ডাaার বা নােস$র সামেন ফম$Jেত একJ িচ� Äতির কের 
আপনােক স}িত িদেত বলা হেব। 
এJ িনিtত করার জন2 =য আপিন: 
• আপনােক সািভ$ কাল ি)িনং এবং এর সুিবধা এবং সীমাবUতা সÅেক$  বলা 

হেয়েছ 
• এই তথ2 বুঝেত 
• আপনার নাম, oকানা এবং অন2ান2 িবশদ িববরণ সoক আেছ িকনা 

পরী/া করা হেয়েছ (এJ আপনার সােথ আমােদর =যাগােযাগ করার জন2 
আপনার বত$ মান oকানা  িনিtত করেত সাহায2 কের) 

• আমােদর HPV সািভ$ কাল ি)িনং =@াhাম @দানকারীেদর সােথ আপনার 
ব2িaগত তথ2 এবং ি)িনং ইিতহাস hহণ, =সJ রা্খার এবং িবিনময় করার 
অনুমিত িদন 

মেন রাখেবন:\ধুমাp আপিন আমােদর =@াhােমর অংশ হেত আপনার 
স}িত িদেত পােরন। আপনােক আেগই স}িত িদেত হেব 
ি)িনং পরী/ার আপিন =য =কােনা সময় আমােদর সােথ িÉেফান   
1800 45 45 55 নÑের =যাগােযাগ কের অথবা  

info@ cervicalcheck.ie ইেমল কের আপনার স}িত @ত2াহার করেত 
পােরন। 
এর মােন হল ভিবষ2েত আমরা সািভ$ কাল ি)িনং =@াhাম সÅেক$  
আপনার সােথ =যাগােযাগ করব না। 
 
আপনার বKিLগত তথKসমহূ আমরা কী ভােব বKবহার 
করব 
সাভ$ াইকাল-=চক আপনার ব2িaগত তথ2 (নাম, oকানা, =ফান নÑর, 
জÖ তািরখ, PPSN, Äপতৃক পদবী এবং মােয়র @থম নাম) এবং 
সািভ$ কাল ি)িনং ইিতহাস =নয় এবং িনরাপেদ সংর/ণ কের। আপনার  
সাভ$ াইকাল ি)িনং ইিতহাস সাভ$ াইকাল-=চক-এ আপনার অংশhহেণর 
সােথ সÅিক$ ত। 
এেত আপনার HPV সাভ$ াইকাল ি)িনংেয়র ফলাফল, কলেপােvািপ উপি;িত, 
িচিকৎসা এবং বােয়াপিসর (পরী/ার নমুনা) ফলাফল অrভু$ a থাকেত পাের। 
আপনার পরবত| ি)িনং পরী/ার সময় বা আপনার ফলাফল লভ2 হেল আমরা 
আপনার সােথ =যাগােযাগ করেত আপনার তথ2 ব2বহার করব। এছাড়াও 
আমরা অন2ান2 :া;2 পিরেষবার সােথ আপনার তথ2fিল িবিনময় করব যারা 
=@াhামfিল @দান কের। এর মেধ2 রেয়েছ আপনার ি)িনং পরী/া, 
ল2াবেরটির, কলেপােvািপ িzিনক এবং আয়ারল2ােLর ন2াশনাল ক2াFার 
=রিজিOর  ডাaার বা নাস$। এJ পিরেসবার মান বজায় রাখা এবং উÜত 
করার জন2। 
আমরা িশ/াদােন আপনার ি)িনং পরী/ার নমুনা ব2বহার করেত পাির 
পয$ােলাচনা এবং অিডেট এবং =@াhােমর fণমান এবং কায$কািরতা 
পরী/া করার জন2। গেবষণায় অংশ =নওয়ার জন2 আপনােক 

আমdণ জানােতও  আমরা আপনার তথ2 ব2বহার করেত পাির। 
ি)িনংেয় অংশ =নওয়া বা না =নওয়া আপনার পছ_। আমরা কখনই =কান 
@িতেবদেন, িশ/া =দওয়ার সময় অথবা পয$ােলাচনায় আপনার নাম ব2বহার 
করব না। 
বত$ মান =ডটা সুর/া @িবধােনর সােথ সামáস2 =রেখ আমরা আপনার ব2িaগত তথ2 
িনরাপদ, সুরি/ত এবং =গাপনীয় রাখব। 
আপনার অনুেরােধর িভিnেত সাভ$ াইকাল =চক Cারা ধারণকৃত আপনার ব2িaগত তেথ2 
আপনার সÅূণ$ এবং উÖুa অিধগম2তা থাকেব। আপনার ব2িaগত =কান িববরণ 
পিরবত$ ন হেল তা সাভ$ াইকাল-=চক-=ক জানােনা fàâপূণ$। কীভােব আপনার =রকড$  
অ2াে5স করেবন তা জানেত, hse.ie/gdpr/data-requests/ ওেয়বসাইট =দখুন 
=রাগী এবং পিরেষবা ব2বহারকারীরা আরও তেথ2র জন2 HSE =গাপনীয়তা 
িবuিx =দখুন এখােন: hse.ie/gdpr/  

 
আপনার সােথ ;যাগােযাগ 
আমরা আপনার সােথ =খালােমলা ভােব, সৎ, সমেয়াপেযাগী এবং :^ভােব 
=যাগােযাগ করব যিদ: 
• আপনার যä িনেত =কান ভুল হয় 
• আপনার ভুল যেäর ফেল আপিন /িতর স}ুখীন হন 
• আমরা মেন কির /িত হেত পাের 
এর মােন হল =য আমরা সািভ$ কাল ি)িনং =@াhােম আপনার অংশhহণ সÅেক$  
তথ2 এবং িবশদ িববরণ সÅেক$  আপনােক সÅূণ$ãেপ অবিহত করব। 
যখন আমরা আপনার ফলাফলfিল পাব, তখন আমরা =সfিলর মােন এবং 
=স সÅেক$  আরও তথ2 সহ আপনােক পাঠাব৷ আপিন  আেরা তথ2 
hse.ie/cervicalcheck এও =পেত পােরন 
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সাভ$ াইকাল ি)িনং তথ. প0 

 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া কী? 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/ার মাধ2েম আপনার সািভ$ ে5র (জরায়ুপথ) :া;2 
পরী/া করা হয়। =যািন =থেক আপনার গেভ$ র =য @েবশCার, তােক সািভ$ 5 
বলা হয়। সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুখ) ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম 
=সরা উপায় হল সাভ$ াইকাল ি)িনং।  
এJ ক2াFােরর =কান পরী/া নয়। এJ একJ এমন পরী/া যা ক2াFার 
!িতেরাধ  করেত এবং তার িবকাশেক =রাধ সাহায2 করেত পাের। 
এJ সািভ$ কাল ক2াFার =থেক িনেজেক র/া করার অন2তম =সরা উপায় তাই 
@িতবার সময় মেতা সািভ$ কাল ি)িনং পরী/া করােত =দির করেবন না। 

 
HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং কী? 
এJ একJ নতুন ধরেনর সাভ$ াইকাল ি)িনং। এJেক HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং 
বলা হয় এবং এJ 2020 সােল আয়ারল2ােL চালু করা হেয়িছল। এই ধরেনর 
সাভ$ াইকাল ি)িনং ইিতমেধ2 অেOিলয়া, =নদারল2াLস, ইংল2াL এবং ওেয়লেস 
চালু করা হেয়েছ। আপনার সাভ$ াইকাল ি)িনং এর নমুনাJেক @থেম িহউমান 
প2ািপেলামাভাইরাস (HPV)-এর জন2 পরী/া করা হয় - এJ একJ এমন 
ভাইরাস যা সািভ$ কাল ক2াFার ঘটায়। 
যিদ HPV পাওয়া যায়, তাহেল ওই একই নমুনা িদেয় আপনার জরায়ুেত =কান 
অ:াভািবক (ক2াFােরর পূব$াব;া) =কােষর পিরবত$ ন হেয়েছ িকনা তা পরী/া 
করা হয়। 
এই ি)িনং পUিত: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং এর একJ =VW উপায় 
• আরও ক2াFার @িতেরাধ কের 
• এর মােন হল, িকছু =লােকর পরী/া কম হেব 
আপনার যিদ আেগ িXয়ার =টY করা হেয় থােক, তাহেল 
সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করেলও একই রকম অনুভূিত হেব। 

 
িকভােব HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং পরী/া করা হয়? 
এই ি)িনং পরী/ায় সাধারণত @ায় 5 িমিনট মত সময় লােগ। 
1. আপনােক =কামর =থেক কাপড় খুেল একJ িবছানায় \েত বলা হেব। 
2. আপিন আপিন পাশ িফের অথবা িচত হেয় \েত পােরন, =যভােব আপিন =বিশ 

:া̂ _2 অনুভব করেবন। 
3. একজন ডাaার বা নাস$ আলেতা কের আপনার =যািনেত =bcলাম নামক 

একJ যd =ঢাকােবন। যdJ আপনার =যািনর =দয়ালfিলেক =খালা রাখেত 
সাহায2 কের, যােত তারা আপনার সািভ$ 5 =দখেত পাের। 

4. একJ =ছাট, নরম gাশ িদেয় আলেতা কের জরায়ুমুখ =থেক =কােষর নমুনা 
সংhহ করা হয়। 

=কউ =কউ এই পUিতJেক অ:িiকর বা িবgতকর মেন করেলও, =বিশরভােগর 

জন2 এJ =বদনাদায়ক নয়। আপনার যিদ পরী/াJ =বদনাদায়ক বেল মেন হয় 
তেব ডাaার বা নাস$েক জানান কারণ তারা আপনার অ:িi কমােত স/ম হেত 
পােরন। 

 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সুিবধা6িল কী কী? 
িনয়িমত HPV সাভ$ াইকাল ি)িনং: 
• জীবন বাঁচায় 
• সািভ$ ে5 অ:াভািবক =কাষ সৃিl করার আেগই HPV সনাa করা =যেত 

পাের। 

• ল/ণfিল িবকােশর আেগ অ:াভািবক =কােষর পিরবত$ নfিল খঁুেজ পাওয়া 
=যেত পাের 

• সহজ এবং িচিকৎসােযাগ2 থাকাকালীন অব;ায় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন 

খঁুেজ পাওয়া =যেত পাের।  
 

HPV এবং অ:াভািবক =কােষর @াথিমক সনাaকরণ জরায়ুর ক2াFােরর 
িবকাশ =রাধ করার সেব$াnম উপায়। 
oক এই কারেণই িনয়িমত ি)িনং পরী/া @েয়াজনীয়।  
 
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র সীমাব8তা6িল কী কী  
সাভ$ াইকাল ি)িনংইেয়র @ধান সীমাবUতাfিল হল: 
• সাভ$ াইকাল ি)িনং সব =/েp ক2াFার @িতেরাধ করেত পাের না। 
• িনয়িমত ি)িনং করােনার পেরও অেনেকই সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr হেয় 

থােকন। 
• িকছু িকছু =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় =বাঝা যায় না। 
• এই ি)িনং সব সময় =কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন =দখেত পায় না। 
• সব$ে/েp পরী/ার ফল সoক হয় না। 

 
আমার ;দওয়া নমনুা>র কী হয়? 
আপনার নমুনা একJ fণমান িনিtত পরী/াগাের (ল2াব) যােব। =সই ল2ােব 
আপনার নমুনাJ পরী/া কের =দখা হেব =য =সJেত HPV সংqমণ আেছ িক 
না। আপনার নমুনায় যিদ HPV সংqমণ পাওয়া যায় তেব দইুজন িবেশষu  
=কােষর পিরবত$ েনর জন2 আপনার নমুনা পরী/া করেবন। যিদ তারা িকছু 
খঁুেজ পায় 
আপনার একJ পিরবত$ ন পাওয়া =গেল, আপনার একJ ফেলা-আপ কলেপােvািপ 
বলা হয়। এই কলেপােvািপেত আপনার সািভ$ ে5র আরও িবশদ =চহারা =দখা যােব। 

 
িকছু ;কােষর অBাভািবক পিরবত$ ন ;কন নজর 
এিড়েয় যায়? 
আপনার নমুনার আেগ HPV সংqমেণর পরী/া হয়। যিদ HPV সংqমণ 

পাওয়া যায় তাহেল অ:াভািবক =কাষ পিরবত$ ন =দখার পরী/া হয়। 
িকw সাভ$ াইকাল ক2াFাের আqাr সবার নমুনায় ি)িনংেয়র সময় HPV পাওয়া 
যায় না। 
যিদ HPV পরী/া =নিতবাচক আেস- মােন =যখােন =কােনা HPV সংqমণ 
পাওয়া যায়িন - এর মােন এই নয় =য আপিন ভিবষ2েত সংqিমত হেবন না। 
=কােষর অ:াভািবক পিরবত$ ন অেনক সময় নজর এিড়েয় যায়, কারণ: 
• িকছু সময় অ:াভািবক =কাষেক :াভািবক =কােষর মেতাই =দখেত লােগ। 
• কখেনা কখেনা নমুনােত খুব সামান2 অ:াভািবক =কাষ পাওয়া যায়। 
• =য ব2িa আপনার নমুনাJ পরী/া করেছন কখেনা কখেনা তার নজর 

এিড়েয় =যেত পাের (যিদও খুব কমই এমন ঘেট থােক, =সই ব2িa খুব অিভu 
হেলও এমন ঘটেত পাের) 

=যেকান ি)িনং =@াhােম =কান পরী/াই @েত2কেক সনাa করেত পারেব না যােদর 
অ:াভািবক সাভ$ াইকাল =কাষ আেছ। 
সাভ$ াইকাল (জরায়ুমুেখর) ক2াFােরর িবকাশ হেত অেনক বছর সময় লােগ। 
=বিশরভাগ =/েp, =কাষ :াভািবক =থেক অ:াভািবক ক2াFার =কােষ পিরবিত$ ত 
হেত 10 =থেক 15 বছর সময় লােগ। 
oক এই কারেণই বািক থাকা ি)িনংfিলর িনয়িমত পরী/া করা @েয়াজন। 
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