क्यान्सर शरीरको अन्य भागमा जस्तैगरर पाठे घरको

पाठे घरको मख
ु को क्यान्सर पररक्षणले जीवन बचाउछ

मख
ु मा पनि हुि सक्दछ। प्राय पाठे घरको मख
ु को

नियनमत पररक्षण, जस्तै Pap टे स्ट अथवा HPV टे स्ट गराएर पाठे घरको मुखको क्यान्सर
िाट पणू ष रुपमा (१००%) िच्ि सनकन्छ।

क्यान्सर निस्तारै िढ्दै जान्छ। यी असामान्य
कोषहरु क्यान्सर िन्िको लानग १० देनख १५ वषष
(अझ िढी) लाग्ि सक्दछ।
के कारणले पाठे घरको मुखको क्यान्सर हुन्छ ?








एक प्रकारको भाइरस जसलाई human
papillomavirus, अथवा HPV भानिन्छ जसले पाठे घरको मख
ु को साधारण कोषहरुलाई असामान्य
ििाईनदन्छ।
HPV क्यान्सर िहुन्जेल धेरै वषष सम्म ससु प्तु रही रहि
सक्छ।
HPV छालािाट र गप्तु ाङ्ग को माध्यमिाट सछष , धेरै
जसो यौि सम्पकष गदाष
तपाइले HPV भाइरस देख्ि वा अिभु व गिष
सक्िहु ुन्ि वा पाठे घरको मख
ु को कोषहरुको पररितषि
थाहा पाउि सक्िु हुदैि।
सिै मनहलाहरु जसले कुिै समयमा यौि सम्पकष
राखेकाछि् उिीहरु पाठे घरको क्यान्सरको जोनखममा
पदषछि।
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Pap टेस्टले पनछ गएर पाठे घरको मख
ु को क्यान्सर िन्ि सक्िे असामान्य कोषहरुको खोनज
गदषछ। २१ देनख २९ वषष नभत्रका मनहलाहरुले हरे क ३ वषषमा Pap टेस्ट गिषु आवश्यक छ।
HPV टेस्टले पाठे घरको मख
ु मा असामान्य कोषको कारक भाइरसको खोनज गदषछ। ३० देनख
६५ वषषका मनहलाहरुले Pap टेस्ट हरे क ३ वषषमा अथवा Pap टेस्ट र HPV टेस्ट हरे क ५
वषषमा गराउिु पदषछ।
यदि असामान्य कोषहरू छिट्टै पत्तालाग्यो भने यसलाई क्यान्सर
हुनु अगावै हटाउन र उपचार गनन सककन्ि।
तपाई ससत्तैमा पाठे घरको मुखको क्यान्सर परीक्षणको लासि योग्य हुन सक्नुहुन्छ, यसि:
 तपाईको उमेर २१ वषष भन्दा मानथ छ
 न्यिु आयको हुिुहुन्छ।
 स्वस््य निमा छै ि अथवा नसनमत निमा छ
 मेनि-क्याल अथवा अन्य सरकार िाट उपलब्ध कायषक्रम मार्ष त यो सेवा पाउिु भएको छै ि
 क्यानलर्ोनिषया मा िस्िु हुन्छ।

एभ्री वमु ेन काउन्ट्स् (Every Woman Counts) काययक्रमको लासि
योग्य हुनुहुन्छसक भनेर थाहापाउन, १-८००-५११-२३०० अथवा
क्यासलफोसनयया ररले लाइन ७११-१-८००-७३५-२९२९ मा सम्पकय
िनयहु ोला।
अन्य जानकारीको लासि तलको सलिंकमा हेनयहु ोला :
http://dhcs.ca.gov/EveryWomenCounts

