
पाठेघरको मुखको क््यान््सरको प्ारम््भभिक चरणमा कुन ैपनन लक्षण वा लक्षणहरू नदेखखन ्सक््छन,्  
त््य्सलेै पाठेघरको मुखको क््यान््सरको जाँच गनुनु महत्तवपूणनु हुन््छ। थप उन्नत पाठेघरको क््यान््सरले गदानु ्योननबाट रक्तस्ाव वा 
डिस्चाजनु हुन ्सक््छ, जस्त ै्ेसक््सपन्छ रगत बग्ने, जुन तपाईंका लागग  
्सामान््य होइन। 
तपाईं्ँसग ्यीमध््ेय कुन ैपनन लक्षण ्छ भिने आफ्नो िाक्टरलाई ्स्भपकनु  गनुनुहो्स ्वा ्सामुदान्यक स्वास््थ््य केन्द्रमा जानुहो्स।्

्सब ैमहहलाहरू पाठेघरको मुखको क््यान््सरको जोखखममा हुन््छन,् ववशषे गरी 30 वषनुभिन्दा मागथका महहलाहरू। ह्मुन 
प््यावपलोमाभिाइर्स (HPV) ्सामान््य हो र धेरैज्सो मानन्सहरूलाई आफ्नो जीवनको कुन ैन कुन ै्सम्यमा ्यो हुने ग्छनु। केही  
प्कारका HPV ले लामो ्सम्य्स्भम ्संक्रमण गनुनु पाठेघरको क््यान््सरको मुख््य कारण हो। HPV ्सबभैिन्दा ्सामान््य ्यौन  
्संचाररत ्संक्रमण (STI) हो र ्य्सले ्सामान््यत्या कुन ैपनन लक्षण देखाउँदैन।
तपाईंको जोखखम बढाउन ्सक्ने अनतररक्त कारकहरू:

• HIV भिएको 
• धूम्रपान
• पाँच वा बढी वषनु्स्भम गभिनुननरोधक चक्ककीहरू प््योग गनने
• तीन वा ्सोभिन्दा बढी बच्चा जन्माएको
• धेरै ्यौन ्साझदेारहरू भिएको

पाठेघरको मुखको क््यान््सरबाट बच्नमा मद्दतका लागग तपाईंले गननु ्सक्ने ्सबभैिन्दा महत्तवपूणनु कुराहरू HPV भ््याम्क््सन चाँि ै
ललन ुर नन्यलमत म्स्क्रननङ परीक्षणहरू गराउन ुहो। 

HPV भ््ययाक््ससिन ले प्ा्यः पाठेघर, ्योनन र भिल्भिर क््यान््सरहरू नन्भत््याउन ्सक्ने HPV का ववलभिन्न प्कारहरूबाट जोगाउँ्छ।
• HPV खोप 11 देखख 12 वषनु उमेरका ककशोरीहरूलाई ल्सफारर्स गररन््छ तर 9 वषनुको उमेरदेखख हदन ्सुरु गननु ्सककन््छ।  
्यहद 26 वषनु्स्भमका व््यडक्तहरूले पहहले न ैखोप लगाएका ्ैछनन ्भिने त््यस्ता कोहीलाई पनन ्यो ल्सफारर्स गररन््छ।

• HPV खोप 26 वषनुभिन्दा मागथका जो कोहीलाई उनीहरूको प्ाथलमक हेरचाह गचककत््सकले  
ल्सफारर्स नगरे्स्भम ल्सफारर्स गररँदैन।

HPV खोपले केही न्या ँHPV ्संक्रमणहरूलाई रोक््छ तर ववद्यमान ्संक्रमण वा रोगहरूको उपचार  
गददैन। तपाईंले HPV भ््याम्क््सन प्ाप्त गनुनुभिएको भिए तापनन तपाईंले नन्यलमत रूपमा पाठेघरको क््यान््सरको जाँच 
 गराउनुप्छनु।

दईुवटा म्स्क्रननङ परीक्षणहरूले पाठेघरको मुखको क््यान््सर रोक्न वा चाँि ैपत्ा लगाउनमा मद्दत गननु ्सक््छ। दबु ैपरीक्षणहरू 
िाक्टरको का्यानुल्य, म्क्लननक वा ्सामुदान्यक स्वास््थ््य केन्द्रमा गननु ्सककन््छ।
• प््याप टेस्ट (वा प््याप म्स्म्यर) ले पाठेघरको मुखमा भिएका ्यस्ता पूवनु-क््यान््सर, कोलशकाहरू पररवतनुनहरूको खोजी ग्छनु  
ज्सको उगचत रूपमा उपचार गररएन भिने पाठेघरको क््यान््सर हुन ्सक््छ।

• HPV परीक्षणले ्यी कोलशका पररवतनुनहरू गराउन ्सक्ने HPV भिाइर्सको खोजी ग्छनु।

USPSTF ले 21 देखख 29 वषनु उमेरका महहलाहरूमा मात्र ग्ीवाको कोलशकाववज्ानका ्साथ प्त््ेयक 3 वषनुमा पाठेघरको 
क््यान््सरको जाँच गननु ल्सफारर्स ग्छनु। 30 देखख 65 वषनुका महहलाहरूका लागग, USPSTF ले प्त््ेयक 3 वषनुमा पाठेघरको 
्साइटोलोजी्ँसग मात्र, प्त््ेयक 5 वषनुमा उच्च जोखखममा रहेको मानव प््यावपलोमाभिाइर्स परीक्षणका ्साथ, वा प्त््ेयक 5 वषनुमा 
्साइटोलोजी्ँसग ्सं्योजनमा hrHPV परीक्षण गननु ल्सफारर्स ग्छनु।

• Pacific Island Cervical Cancer Screening Initiative: piccsi.org
• American Cancer Society: cancer.org
• National Cancer Institute: cancer.gov
• ʻImi Hale Native Hawaiian Cancer Network: imihale.org/education_materials.htm
• California State University, Fullerton: wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm
• Asian American Health Initiative: aahiinfo.org
• Pacific Cancer Programs: pacificcancer.org
• Asian American Cancer Support Network: aacsn.org

• U.S. क््यान््सर-रम्जस्ट्ीको िाटाअनु्सार, लभि्यतनामी महहलाहरूमा अन््य जाती्य वा  
जाती्य ्समूहको तुलनामा पयाठेघरको मुखको ्स्ययान्सिरको दर उच््च ्छ।

• अल्प्संख््यक स्वास््थ््य का्यानुल्यका अनु्सार, गैर-हहस्पाननक शे्त मानन्सहरूको तुलनामा  
अमेररककी ्सामोन महहलाहरूमा पाठेघरको मुखको क््यान््सर देखखने र सिोबयाट मतृ््य ुहुने सिम््भयावनया दोब्बर ्छ।

• पाठेघर, स्तन र कोलोरेक्टल क््यान््सरको क््यान््सर म्स्क्रननङले मतृ््य ुदर घट्ने देखाएको ्छ। ्यद्यवप, क््याललफोनननु्यामा, 
एल्स्याली अमेररककीहरूको ररपोटनुमा प्ा्यः अन््य जाती्य/जाती्य ्समूहहरूभिन्दा धेरै कम क्क्रिननङ दर देखखएको ्छ।
 ○ क््याललफोनननु्यामा ्सब ैजाती्य/जाती्य ्समूहहरूमध््ेय कोरर्याली (35%) र लभि्यतनामी (30%) अमेररककीहरूमा नन्यमको 
पयालनया नगनने उच््चतम दर देखखएको ्छ। (Tseng, et al., 2010)।

• हेल्थ ्ेसन्टर प्ोग्ाम ्युननफमनु िाटा ल्सस्टम (UDS) को िाटाले खुला्सा गरेअनु्सार पोहन्पेईको तुलनामा पलाउले 2020 मा 
केवल 36.73% महहलया बबरयामीहरूलयाई पाठेघरको क््यान््सर म्स्क्रननङ उपलब्ध  
गराएको ्छ।

क््यान््सर एक ्यस्तो रोग हो ज्समा शरीरका कोलशकाहरू नन्यन्त्रणबाहहर बढ्न थाल््छन।् जब पाठेघरको 
मुखमा क््यान््सर ्सुरु हुन््छ तब त््य्सलाई पाठेघरको मुखको क््यान््सर (्सभिानुइकल क््यान््सर) भिननन््छ।

आफूनक्िकको क्क्रिननङ प्ोग्याम पत्तया लगयाउनुहोसि:् 
cdc.gov/cancer/nbccedp/screenings.htm

पयाठेघरको मुखको ्स्ययान्सिर

तथ््ययाङ्क

सिंकेत र लक्षणहरू

िोखखमकया कयारकहरू

क्क्रिननङ र रोकथयाम सेिवयाहरू

स्ोतसियाधनहरू

रोग नन्यन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूबाट लक्षण र लक्षणहरू, जोखखम कारक र म्स्क्रननङ र रोकथाम ्ेसवाहरू


