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0पाठेघरको मखुको क्ाानर 

पाठेघरको मुखको क्ाानर र क मा नामाा् रो  म।रमामाा ाईे क्ाानरमा सर्ेक त्य क   ई्ा4 

केनर�मा ्ो दश� स्ाईमा पपय  रामाका त्यर�मा मा्ाथकर�मे ।बरामीर�को ।ईदाईको उमेरमा 

।गरातट दखेाउ4प  तासमममाा    र    त्यका उमेरका म।रमा नबा रोगको ोो।खममा ाापई्  

मा्ाथकरर�मे सार।रिक पाठेघरको मुखको क्ाानर ।ईको ाई ेदर े द ररकेो दखेा को प  ् ।प 

्नको आ�मणको अत।धमा रोगको कुईा मकणर� ददेख4दाई  र्नकारण पाठेघरको मुखको क्ाानरको 

बारेमा बढदो बुुाा र उप्ुु  रोक्ाम उपा्र� अपईाउईे कुरामा नरिागी ाईामे सार।रिक ।ईदाई र 

रोग �तस्ापईमाा नकम बईाा ।ईको ाईे दरमाा नुधार गई प  प।रमे ्ेई नरपकय  ईगरेका 

म।रमार�मे पाठेघरको मुखको क्ाानरका ।त�व खोप मगाउईे बारे नोचईुपपय  ्ेई नरपकय  गरेका ता 

 5 त्य ता नो िादा ब ी उमेरका म।रमार�म ेपाठेघरको मुखको क्ाानरको परीकण गराउई ुआतउ्क 

ााप  

(्न पृ�को ोाईकारी नमीका गईुयि कोमा माई मेरी असपमामा सन,।म म्ा तीरोग ।तगाई ।तिागका 

साध्ापक Hextan Y S NGAN माा ।तशे् धा्ताद । 
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1. 1पाठेघरको क्ाानर के रोह 

पाठेघर ्ोईीको शी्यमा ााप र गिायश्को मोमो िागमा ााप  न ,्मई प।पोमोमािाारन (HPV। 

(िाारनर�को प�रतार ोनमे शरीरको पामा र मुकोनम मेरबेरेान माा।ई माा न �मण गपय। मे 

पाठेघरको को्र�मा अनामाा् �पमा प�रतमयईर� ।ईरर्ाउई नकपा ोईु अतस्ामाा नलियकम 

ाा्ाा।प्े।म्म ।ई्ोोमालमा (CIN। ि।ईाप  CIN क्ाानर रोाई मर ्ो ।तक।नम ि र क्ाानर ाई े

नरिातईा ााप  

 . 2पाठेघरको मुखको क्ाानर ाई ेोो।खम कन-कनमाा ााप ह 

।ई� अतस्ार� ि का म।रमार�माा पाठेघरको मुखको क्ाानर ाई े्प नरिातईा ााप  

• दीघयकामीई HPV न �मणा ।तशे् गरी HPV टााप 16 र 18 मे CIN को ोो।खम ब ाउ4प 

• प।रमे ईा ्ेई नरपकय  गरेकाा ।तशे् गरी नाईो उमेर मा ्ेई नरपकय  नु् गरेका 

• ्ेईबाट नई  रोगर� ि का 

• आफईो ता ोीतईना्ीको धरेा न ं्ामा ्ेई नरपकय  गई  ना्ी ि कामाा पाठेघरको मुखको 

क्ाानर ाईे अु ब ी ोो।खम ााप  

• स।मरका सणामी कमोोर ा दीघयकामीई रेईम रोगा AIDS ता अा् स।मरका सणामीका 

रोगर�को मागेका 

• नुम�ोा् पदा्य नेतई गई   
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3. 3पाठेघरको मुखको क्ाानरको रोक्ाम कनरी गई ह 

।ई� म�रकार�म ेपाठेघरको मुखको क्ाानरमाा रोक्ाम गईय म म गपयई्र 

• धु�पाई र्ााुरोन ्

• �।ुगम नरनफाामा नातधाई ररईुरोन्  नरु।कम ्ेई नरपकय  गई  गईुयरोन्  ।ईरामरको 

कण्मको स्ोग गईायमे HPV न �मण ता अा् ्ेई नरपकय बाट नई  रोगर� मााे 

नरिातईामाा घटाउई म म गईय नकप  

• ।ई्।मम पाठेघरको मुखको क्ाानरको परीकण (”ो्ाप ोा4च” प।ई ि।ईाप। गईायमे पाठेघरको 

मुखको क्ाानर ाई ेनरिातईामाा े द मे घटाउई नकप  ्ो परीकण नु्ताममा सर्ेक त्य र 

मगामारका दाुतटा नामाा् ई।मोार� आ प।प िईे सर्ेक मीई त्यमा  कपटक गईुयपपय  

• पाठेघरको मुखको क्ाानरको खोप मगाउईे 
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क. 4पाठेघरको मुखको क्ाानर मकणर� के-के ाईह् 

  द पाठेघरको मुखको क्ाानर HPV 16 र 18 ईामका दाुतटा HPV नबटाापर�को कारणमे गदाय 

ााप  ोे।ईटम HPV मुं्गरी ्ेई नरपकय बाट नपय  पाठेघरको दीघयकामीई HPV न �मणमे CIN 

ाईनकप  धेरा नम् प।प ्ो पाठेघरको मुखको क्ाानरमा ।तक।नम ाईनकप  

CIN 

CIN क्ाानर रोाई  ्ो क्ाानर ाईुिादा प।रमेको अतस्ा रो  मीई सकारका CIN ाापई्  

• CIN 1 – पाठेघरमाा घेई  पामाको मोटााको  क ।मराा न मा ाईे अनामाा् प�रतमयईर� 

• CIN   – पाठेघर मोटााको दाु ।मराा न मा ााप 

• CIN 3 – पाठेघरको प,रा मोटाा न मा ााप 

CIN माा नरी म�रकाम ेउपचार ग�र ई िईे ्ो 1  त्यमा क्ाानरमा ।तक।नम ाईे नरिातईा क द 

ााप  
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5. 5पाठेघरको मुखको क्ाानरका मकणर् के-के ाई्ह 

  

सार।रिक अतस्ामा ररकेो पाठेघरको मुखको क्ाानरमे कुईाप।ई मकणर� 

ईदखेाउई नकप  मपाामे ्समो अतस्ा द ुे ि्ो िई ेमपाामे ।चमकरनकन4ग 

परामशय ।मईुपपय र नरित ि नरम ।पटो परीकण गराउईु पपयर 

• अनामाा् �पमा ्ोईीबाट रगम बा े

• म।रईातारीर�को बीचमा ता ्ेई नरपकय प।प रु�ात ाई े

• रोो।ईतृ।� प।प ्ो।ईबाट रु�ात ाईे 

• ्ोईीबाट रगम ोसमो मरम पदा्य बाे 

अा् मकणर�मा ।ई� पदयपई्र 

• ्ोईीबाट दगुय।ाधम पदा्य बाे 

•  ा् द ेुा पामामा नु।�ईे ता मदना गईय क�ठईाा ाईे ोसमा कुरार� पाठेघरको मुखको 

क्ाानरको ।तक।नम ाईे चरणमा दीेई नकपई् 

 

6. 6पाठेघरको मुखको क्ाानर कनरी अईनुाधाई र ।ईदाई गईय नमकापह 

।चमकरनकमे ।म का कुरार�बाट पाठेघरको मुखको क्ाानर ि को श का मागेमा ।चमकरनकमे ।ई� 

परीकणर�को सबाध ।ममाउईे पई्र 
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नलियकम क्ाानर परीकण ता “ो्ाप ।सम्र ोा4च”र केरी ।मईेट मा� मााे मईातम,ु पव।म  

अनामाा् प�रतमयई ता क्ाानर ोा् को्र� प�ा मगाा मा फमो-अप का्य।त।धर�को 

आतउ्कमा ाईेप  

कोोपोसकोपर पाठेघरमा कुईाप।ई �ुमरको परीकण र म,ो्ाथकई 

नलियकम बा्ोोनीर परीकणको देराईमा पाठेघरमा �ुमर फेमा प  ् ो िईे मामुको ईम,ईा ।माईे प र 

ो्ा्ोमोोी परीकणको मा।ग पठााईे प  

रगम परीकणा  कन-रे र ।त।ि� सक्ाईर क्ाानर सिा।तम के�को ।ईधायरण गईय र उपचारका 

रणईी।मर�मा मागयदशयई गईय 

पाठेघरको मुखको क्ाानरका क ।ई� चरणर� ाापई्र 

चरण I – क्ाानर को्र� ।ि�ी मामु (ोुई पामाको ।ि�।मर ाापई्। घुनकेा ाापई् मर पाठघर 

गिायश्मा नी।मम ररापई्  

चरण II – क्ाानर को्र� पाठेघर ता ्ोईीको तरपरका मामुर�मा फा मापई्  

चरण III - क्ाानर को्र� पे।ोिक क्ा।िटी ता ्ोईीको मोमो िागको  क ।मराामा फा माप  

चरण IV – क्ाानर को्र� म,�ाश्ा ठ,मो आाआा ता फोकनो ोसमा अा् मुं् अ गर�मा फा मापई्  
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 . 7पाठेघरको मुखको क्ाानरको उपचार के रोह 

।चमकरनकम ेपाठेघरको मुखको क्ाानरको मा।ग ।ई� उपचारको ।नफा�रन गईय नकपई्र 

(1। नलोयकम उपचार 

पाठेघरको �ुमर बारके गिायश्ा ्ोईीको िागा गिायश् तरपरका माम ुर ई।ोकका ।मरफका मामुर�माा 

प।ई रटााईे प   अण्ाश्माा रटाउईे कुराको ।ईणय्मा ।बरामीको उमेरमाा ध्ाईमा रा।खाप  

( । रे।््ो्रेापी 

बा� रे।््ो्ेरापी र आाम�रक रे।््ो्ेरापी गरी दाु सकारका रे।््ो्रेापी ाापई्र उरकृृ ई।मोाको मा।ग 

।मईीर�माा सा्र न4गन4गा स्ोग ग�राप  

• बा� रे।््ो्ेरापीर �ुमर ।ईम,यम पाईयका मा।ग �ुमरका नााट र प,णय पे।ोिक क्ा।िटीमा 

उ�-श।ुका रे।् नई ।बमर� रसमाामर गईय रेखी्  कनीमेरेटरको स्ोग गई   

• आाम�रक ्रेापीर ।चमकरनकमे ।बरामीको ्ोईी र पाठेघरमा नाईो उपकरण घुनाउईे पई् ोनबाट 

उपचारको मा।ग रे।् नई सना�रम ग�राप  ।बरामी सर्ेक पटक 1  द।ेख केरी दोयई ।मईेटमा 3 

द।ेख क पटक उपचार गराउई ुपपय  
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रे।््ो्ेरापीका नरिा।तम पााय सिातर�र 

• ुा्ापखामा मााे र ्काा मााे 

• म,�ाश् ता मम�ारबाट रु�ात ाई े

• ्ोईी नाईो ाई े

(3। केमो्रेापी 

केमो्ेरापीमे �ुमरमाा नाईो बईाउई म म गपय र सिातमाा तृ।व गईय रे।््ो्ेरापीको प,रकको काम गपय  

।शरा माफय म मदाईे  ्।धको नुा ईनाबाटको केमो्ेरापीको सा्र स्ोग ग�राप  

रे।््ो्ेरापीन4ग केमो्ेरापी गदाय ्नमे ।बरामीको रगमको मा� कम गराउ4प ोनमे गदाय ्काईा न �मणको 

अ।मन तेदईशीममा ।ईरर्ाउ4प   ।बरामीमे  ।ाटबा्ो�टकर�को सबाध ।ममाउई पईयनकप र रुअोपमा 

ि कार�माा रु ्ाानफ्ुोईको आतउ्कमा ाईनकप  ट 

चरण I र चरण II को पाठेघरको मुखको क्ाानरमा नलोयकम उपचार र रे।््ो्ेरापीको नमाई सिात 

ाईनकप  रा�ो सतासा् अतस्ार� ि का ोताई ।बरामीर�माा सोईई रमनईर�को अण्ाश्माा बा4कई 

रा  नलोयकम उपचारमाा सा्।मकमा मदााप  रे।््ो्ेरापीमे ोसमा ्नमे ्ोईीमाा नाईो र क्ा बईाा 

्ेई ोीतईको सिातमाा ा्,ई गईय नकप  नलोयकम उपचारको दीघयकामीई सिात रे।््ो्ेरापीको िादा कम 

ााप  

प।पका चरणका पाठेघरको मुखको क्ाानरका मुं् उपचारर� रे।््ो्रेापी र नरा्क केमो्ेरापी ाई्   
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8. 8उपचारको नरिा।तम ो�टममार� के-के ाई्ह 

पाठेघरको मुखको क्ाानरको नलोयकम उपचारको देराईमा ाईनसे ो�टममार� ।ई� ाई्र 

• शो्म�्ाको अत।धमा मुं् रु ईमीर�को खराबीमे अर्।धक रु�ात ।ईरर्ाउ4प  अतस्ा 

गरिीर ाईे खामको ााप  

• म,�ाश्ा मम�ारा अण्ाश् (।मगगमा द।ेख म,�ाश् नरमको �ुब। र रा्ुर�माा खराब गपय  

आतउ्क ि मा ।बरामीर�माा अकन शो्म�्ाको आतउ्कमा ाईनकप  

शो्म�्ा प।पका नरिा।तम ।तप�रम सिातर�र 

• ।पनाब गईय क�ठईाा ाई े

• ।मरबर�मा फोका उउईे (सिा।तम के�मा नु।� को कारण मरम पदा्य ोरमा ाईे।ा घु4्ार�मा 

रोका न तेदईश,ा्मा ाई े

• पे।ोिक क्ा।िटीमा ोरमा ि को ।मरफमे ।मरफोनेमी (ो्ारफे�टक मरम पदा्यमे ि�र को 

ठ,मोा क्ा।सटक मान। र मरपताम न �मण 

• ्ोईीको रु�ात ता रमेाटोनेमी (रगमको न कमई।ा घाउको न �मण  

• गियतमी ाई अनकम  
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े. 9पाठेघरको मुखको क्ाानरका ।बरामीको कनरी स्ारार गई ह 

उपचार प।प ।बरामीर� शारी�रक �पमा कमोोर ाईेपई्  �रकिरी ाई र स।मरकामाा ब।म्ो 

बईाउईेमा ।ई� म�रकार� नमातेश ाापई्र 

• नरित ि नरम शारी�रक �पमा नम�् ररई े

• प्ाय् �पमा आराम गई  र �ा्ाम गई र ोसमा दर4् ्ुम गई ा चा।मस्े।ईकना माा ।चा मकगो  

आमद  

• धु�पाई र ममदरा नेतई र्ााुरोन्  

• खाई।पईका मा।ग ्नो गईुयपपयर 

o मनामेदारा मामोनम् द।ेख रा।ख का ता उ� मेम ि का खाईेकुरा ईखाईुरोन ्

o सो�टई र ।िटा।मईर� ब ी ि का खाईेकुरा खाईरुोन् मदना खुमाउईका मा।ग माोा 

फमफ,म र मरकारीर� खाईरुोन्        

• ्ेई ोीतईर घाउ ।ईको ाईका मा।ग ।बरामीर�म ेशो्म�्ाको प।रमो 6 र्ामा ्ेई नमपकय  

गईुय ा4दाई  शरीर प,णय �पमा ठीक ि प।प ्ेई नरपकय  नु्  गईय नमकाप  

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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