
કે�સરની તપાસ તમારા �વનને બચાવી શકે છે
ઑ�ટ�ેરયોમાં 2માંથી 1 �ય��તને તેમના �વનકાળમાં કે�સર હોવા�ંુ �નદાન થશે.

 
કે�સર ����ન�ગ કે�સરને શોધવામાં મદદ કરે છે �યારે તે ના�ંુ અને સૌથી વ�ુ

સારવાર યો�ય હોય છે.

જે લોકો પાસે �ાથ�મક સંભાળ �દાતા (ફે�મલી ડૉ�ટર અથવા નસ� �ે��ટશનર) નથી તેઓ હજુ
પણ કે�સરની તપાસ મેળવી શકે છે અને જો તમાર� પાસે ઑ�ટે�રઓ હે�થ કેર
(ઓએચઆઇપી) કાડ�  હોય તો તે મફત છે.
જો તમાર� પાસે �ાથ�મક સંભાળ �દાતા હોય, તો તમે તમાર� ����ન�ગ �ુક કરાવવા માટે સૌ
�થમ તેમનો સંપક�  કર� શકો છો.
જો તમાર� પાસે �ાથ�મક સંભાળ �દાતા ન હોય, તો કૃપા કર�ને કે�સર ���ન�ગને ઍ�સેસ
કરવાની અ�ય ર�તો માટે નીચે જુઓ. આ દ�તાવેજમાંની મા�હતી કે�સર કેર ઓ�ટા�રયોના
સૌજ�યથી છે.
તમાર� કે�સર ���ન�ગ કરાવવા અથવા �ુક કરવા અને વ�ુ મા�હતી મેળવવા માટે અમારા
કો��ુ�નટ� હે�થ એ�ડ ઇ�ફોમ�શન ફેર (CHIF) ની �ુલાકાત લો. આગામી CHIFs પર �વગતો
માટે અહ� ��લક કરો અથવા જમણી બાજુના QR કોડને �કેન કરો.

�તન કે�સરની તપાસ

�તન કે�સર �ીઓમાં સૌથી સામા�ય કે�સર છે
�તન કે�સરની તપાસ સામા�ય ર�તે મેમો�ામ (�તન એ�સ-રે) �ારા કરવામાં આવે છે.

 

50 થી 74 વષ�ની વયની મ�હલાઓ અથવા �ા�સ અને �બન-બાઈનર� લોકો માટ,ે દર બે વષ� મેમો�ામની
ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો તમે માપદ� ડમાં �ફટ થતા હોવ અને તમારા OHIP કાડ�ની સમયસીમા સમા�ત
થઈ ગઈ હોય અને તમને આ �કારના કે�સર ���ન�ગ માટ ેરેફરલની જ�ર નથી, તો તમે હજુ પણ પા� છો. જો
તમને તમારા કુટુ�બ/�ય��તગત �વા��ય ઇ�તહાસને કારણે �તન કે�સર�ું વ�ુ જોખમ હોય અથવા ચો�સ જનીન
ફેરફારો માટ ેપર��ણ કરવામાં આ��ું હોય, તો તમે �તન કે�સર માટ ે���ન પર અગાઉ અથવા વધારાના પર��ણ
માટ ેપા� બની શકો છો. તમે ઉ�ચ જોખમની તપાસ કાય��મ માટ ેપા� છો કે કેમ તે જોવા માટ ેકૃપા કર�ને
આરો�ય સંભાળ �દાતા સાથે વાત કરો.

�તન કે�સર ���ન�ગ માટે કોણ પા� છે?

તમાર� પોતાની એપોઇ�ટમે�ટ �ુક કરવા અથવા જમણી બાજુના QR કોડને �કેન કરવા માટે
ઑ�ટા�રયો �ે�ટ ����ન�ગ �ો�ામ ને 1-800-668-9304 પર કૉલ કરો.

https://www.cancercareontario.ca/en/get-checked-cancer
https://www.northyorktorontohealthpartners.ca/news
https://www.cancercareontario.ca/en/cancer-care-ontario/programs/screening-programs/ontario-breast-obsp


 
પેપ ટ�ેટ કો��ુ�નટ� એ�ડ હે�થ ઇ�ફોમ�શન ફેસ� (CHIFs)માં વોક-ઇ�સ તર�કે ઉપલ�ધ છે. આ પર��ણો મ�હલા આરો�ય સંભાળ
�યાવસા�યકો �ારા સંચા�લત કરવામાં આવશે.

વૈક��પક ર�તે હે�થ કને�ટ ઑ�ટા�રયોને 811 પર કૉલ કરો અને �થા�નક ��લ�નક માટે �ૂછો જે પેપ પર��ણો આપે છે અથવા
તમારા �ાથ�મક સંભાળ �દાતાનો સંપક�  કરે છે.

સવા�ઇકલ કે�સર ���ન�ગ

સવા�ઇકલ કે�સર ���ન�ગ અને �ાર� �ભક સારવાર સાથે લગભગ સં�ૂણ� ર�તે અટકાવી શકાય તે�ું
છે.
સવા�ઇકલ કે�સર ���ન�ગ પેપ ટે�ટ �ારા કરવામાં આવે છે, સ�વ��સમાંથી કોષોનો સં�હ – પેપ
ટે�ટ �વશે વ�ુ મા�હતી માટે, અહ� ��લક કરો અથવા જમણી બાજુએ QR કોડ �કેન કરો.

જો તમે સ�વ��સ ધરાવતી �ી હોય અથવા �ા�સ/�બનબાઇનર� �ય��ત હોય, 25 વષ� અને તેથી વ�ુ
�મરના હોય અને �તીય ર�તે સ��ય હોય, તો દર �ણ વષ� તમારે પેપ ટ�ેટ કરાવવાની ભલામણ કરવામાં
આવે છે.
સવા�ઇકલ કે�સર માટ ે�નય�મત ���ન�ગ 70 વષ�ની �મરે બંધ થઈ શકે છે જો તમે 10 વષ�ની અંદર 3 કે
તેથી વ�ુ �નય�મત પર��ણો કરા�યા હોય.
જો તમે માનતા હો કે તમાર� રોગ��તકારક શ��ત સાથે સમાધાનકાર� ��થ�ત છે અને/અથવા તમે
રોગ��તકારક શ��ત સાથે સમાધાન કરતી દવા લઈ ર�ા છો, તો કૃપા કર�ને આરો�ય સંભાળ �દાતા
સાથે વાત કરો કે તમારે કેટલી વાર તપાસ કરવી જોઈએ.

સવા�ઇકલ કે�સર ���ન�ગ માટે કોણ પા� છે?

કોલોરે�ટલ કે�સર ���ન�ગ

જો કોલોરે�ટલ કે�સર વહે�ું મળ� �ય તો 10 માંથી 9 લોકો મટાડ� શકાય છે.
કોલોન કે�સરની તપાસ ફેકલ ઇ��ુનોકે�મકલ ટે�ટ (એફઆઈટ�) �ારા કરવામાં આવે છે જે
ઝડપી, સલામત અને પીડાર�હત છે અને ઘરે કર� શકાય છે.

જો તમાર� પાસે આ �કારના કે�સરનો કોઈ પા�રવા�રક ઈ�તહાસ ન હોય, તો 50 થી 74 વષ�ની વય વ�ચેના દરેક �ય��તએ
FIT નો ઉપયોગ કર�ને દર બે વષ� કોલોન કે�સરની તપાસ કરાવવી જોઈએ. FIT તમારા �ટૂલને ઓછ� મા�ામાં લોહ� માટે
તપાસે છે જે કોલોરે�ટલ કે�સર અથવા �ી-કે�સર પો�લ�સને કારણે થઈ શકે છે. જો તમે લાયક હો તો ક��ુ�નટ� એ�ડ હે�થ
ઇ�ફોમ�શન ફેર (CHIF) ખાતે નસ� �ે��ટશનર તમારા માટ ેટ�ેટનો ઓડ�ર આપી શકે છે.

જો તમને આ �કારના કે�સરનો કૌટુ� �બક ઇ�તહાસ (ફ�ટ�  �ડ�ી �રલે�ટવ) હોય અથવા જો તમને સતત અને �બન-ઉકેલતી
ર�ત�ાવ સમ�યાઓ હોય તો કૃપા કર�ને આરો�ય સંભાળ �દાતા સાથે વાત કરો.

કોલોરે�ટલ કે�સર ���ન�ગ માટે કોણ પા� છે?

વૈક��પક ર�તે, તમારા �ાથ�મક સંભાળ �દાતાનો સંપક�  કરો અથવા એક સાથે કને�ટ થવા માટે
811 પર કૉલ કરો અથવા �ુલાકાત લો: હે�થ કેર કને�ટ કરો અથવા જમણી બાજુએ QR કોડ
�કેન કરો.

https://www.cancercareontario.ca/en/types-of-cancer/cervical/screening
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner?_ga=2.9168883.774111792.1673890594-1882277272.1673890594

