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ایک سے زیاده حمل، یا چھوڻی عمر میں حاملہ ہونا
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 جن خواتین کو کبھی جنسی تعلق کا تجربہ ہوا ہے اور جن کی
 عمریں تیس سے چونسڻھ سال کے درمیان ہیں وه بھی ہیومن

 پیپیلوما وائرس ڻیسٹ، یا پیپ سمیر (کو-ڻیسٹ) کے ساتھ ہیومن
پیپیلوما وائرس ڻیسٹ لے سکتی ہیں۔
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 ہیومن پیپیلوما وائرس ڻیسٹ، یا ہیومن پیپیلوما وائرس ڻیسٹ  کے ساتھ شریک ڻیسٹ
اور پیپ سمیر، ہر پانچ سال میں ایک بار دہرائے جائیں۔

 اگر آپ کی عمر پینسڻھ سال یا اس سے زیاده ہے اور آپ نے  
کبھی بھی پیپ سمیر نہیں کروایا ہے، تو آپ کو پیپ سمیر کروانا  
چاہیے، چاہے آپ کو ماہواری  نه آتی ہو، کئی سالوں سے جنسی  

تعلق کا تجربه نه ہو یا نس بندی کی  جاچکی ہو۔ وه جو پچھلے  دس 
سالوں سے باقاعدگی سے اسکریننگ کرواتی رہی ہیں نارمل نتیجے 

کے ساتھ  وه اسکریننگ روک سکتی ہیں۔

 اکیس سے چوبیس سال کی عمر کی خواتین جن کو کبھی جنسی
 تعلق کا تجربہ ہوا ہو اور ایچ پی وی انفیکشن اور سروائیکل
کینسر کا خدشہ زیاده ہو تو انہیں ڈاکڻر سے مشوره کرنا چاہیے۔
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Ma Tau Chung Clinic 
1/F, 105 Ma Tau Chung Road, Kowloon

Tel: 2711 9271 / 2572 2222 

Tsuen Wan Clinic
Room 1621-1622, 16/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, 

Tsuen Wan, N.T.
Tel: 2742 8183 / 2572 2222 

Wong Tai Sin Clinic
G/F, No. 1-2 Lung On House, Lower Wong Tai Sin Estate II, 

Wong Tai Sin, Kowloon.
Tel: 2326 2447 / 2572 2222 

Yuen Long Clinic and FPAHK Anita Mui Health Centre
G/F & 1/F, 149-153 On Ning Road, Yuen Long, N.T.

Tel: 2477 3201 / 2572 2222 

Wan Chai Clinic and Sexual & Reproductive Health 
Centre

G/F & 9/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, 
Wan Chai, Hong Kong.

Tel: 2919 7777 / 2572 2222 

2.    فیملی ہیلتھ سروس 
زچہ و بچہ کی صحت کے مراکز

 ہانگ کانگ کے مختلف اضالع میں تقریباً تیس میڻرنڻی اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینڻرز[زچہ و
 بچہ کی صحت کے مراکز ] ہیں جو ہانگ کانگ کے رہائشیوں کو ہانگ کانگ کے سو
 ڈالر کی قیمت پر پیپ سمیر کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔  ان زچہ و بچہ کی صحت کے

مراکز کے پتے اور رابطہ نمبر تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے بذریعہ
https://www.fhs.gov.hk/english/centre_det/maternal/maternal.html
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خواتین کی صحت کی خدمات فراہم کرنے والے مراکز

Chai Wan Woman Health Centre
2/F, Chai Wan Health Centre, 1 Hong Man Street, Chai Wan, 

Hong Kong 
Tel: 2897 9321 

Lam Tin Woman Health Centre
6/F, Lam Tin Polyclinic, 99 Kai Tin Road, Lam Tin, Kowloon

Tel: 2952 9829

Tuen Mun Woman Health Centre
Yan Oi Polyclinic, 4 Tuen Lee Street, Tuen Mun, N.T.

Tel: 2451 5310

Hong Kong Christian Services .1 
Centre for Harmony and Enhancement of 

Ethnic Minority Residents (CHEER)

 3106 3104:

 HKSKH Lady MacLehose Center .2
Services for Ethnic Minorities

2423 5101:

Pap testOK!
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 ہیومن پیپیلوما وائرس کی زیاده خطرے والی اقسام سوله، اڻھاره  ،
اکتیس، تینتیس، پینتالیس، باون اور اڻھاون سے  سروائیکل کینسر 

کو  روکیں کیونکه یه ہیومن پیپیلوما وائرس کی اقسام سروائیکل 
کینسر کے  نوے فیصد کیسز کا باعث بنتی ہیں۔ نو-ویلنٹ ہیومن 

پیپیلوما وائرس  ویکسین سب سے زیاده مروجه ہیومن پیپیلوما 
وائرس کی اقسام کا احاطہ کرتی ہے
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http://www.cancer.org/cancer/cervicalcancer

http://www.cervicalscreening.gov.hk/

http://www.chp.gov.hk/en/content/9/25/56.html

http://www.famplan.org.hk/fpahk/en/
template1.asp?style=template1.asp&content=services/

clinic/services.asp&nscref=4

http://www.who.int/immunization/diseases/hpv/en/ 

فیملی ہیلتھ سروس، محکمہ صحت، ہانگ کانگ سپیشل ایڈمینسڻریڻو ریجن
http://www.fhs.gov.hk/english/
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