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ਓਨਟਰੀਓ
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HPV ਕੀ ਹੈ ?

ਕੀ ਿੈ ਕਸੀਨ ਸੁਰੱ ਧਿਅਤ ਹੈ ?

HPV ਇੱ ਕ ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਜਰੋ ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਬੇ ਹੱ ਦ ਆਮ ਹੈ । ਇਹ ਅੰ ਦਾ਼ਿਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ

HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਸੁਰੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਵਧਆਨਪੂਰਿਕ ਟੈ ਸਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਬਨਾਂ, ਵਜਨਸੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਚਾਰ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱ ਚਰੋ ਂ ਵਤੰ ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ

ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਲਥ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਵਦੱ ਤੀ ਹੈ । ਇਸਤਰੋ ਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱ ਵਖਆ ’ਤੇ ਨ਼ਿਰ

ਵਿੱ ਚ HPV ਦੀ ਲਾਗ ਲੱ ਗੇ ਗੀ। HPV ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਭੰ ਨ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ HPV ਿਾਲੇ

ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮ਼ਿਬੂਤ ਪ੍ ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੈ । HPV ਿੈ ਕਸੀਨ 100 ਤਰੋ ਂ ਿਧੇ ਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਰੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕਰੋ ਈ ਿੀ ਵਚੰ ਨ੍ ਜਾਂ ਲੱ ਛਣ ਵਿਕਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ । ਪਰ, HPV ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਕਸਮਾਂ

ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨ਼ਿੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਵਿੱ ਚ 175 ਵਮਲੀਅਨ ਤਰੋ ਂ ਿਧੇ ਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿੰ ਡੀਆਂ ਜਾ

ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼-ਵਲੰ ਗ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਰੋ ਰ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ

ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੀਆਂ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤਰੋ ਂ ਿੱ ਧ ਆਮ ਵਕਸਮਾਂ ਤਰੋ ਂ ਹਰੋ ਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੀ ਰਰੋ ਕਥਾਮ
HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰੋ ਰ ਿੈ ਕਸੀਨਾਂ ਿਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ
ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਂਹ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਰੋ ਜਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਤਰੋ ਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬੁਰੇ ਪ੍ ਭਾਿ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬੇ ਹੱ ਦ ਘੱ ਟ ਹੈ ।

ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ HPV ਲਈ ਿੈ ਕਸੀਨ ਧਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

ਪਬਵਲਕ ਹੈ ਲਥ ਨਰਸਾਂ ਿੈ ਕਸੀਨ ਵਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਮਆਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਿੱ ਚ

HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਮੁੰਵਡਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ ਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਦੀ

ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ HPV ਲਾਗਾਂ ਤਰੋ ਂ ਰੱ ਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਜਰੋ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਸਖਲਾਈ ਵਮਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਵਜਸ ਵਿੱ ਚ ਕਰੋ ਈ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ ਭਾਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇ ਟੇ ਜਾਂ ਬੇ ਟੀ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਵਕਵਰਆ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਗਣ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਿੀ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
HPV ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤਰੋ ਂ ਕਾਫੀ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੈ ਕਸੀਨ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇ ।

ਕੀ ਗਰੇ ਡ 7 ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮੇ ਰਾ ਬੱ ਚਾ HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਪ੍ ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਗ ਬਧਣਆ ਰਧਹੰ ਦਾ ਹੈ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਗਰੇ ਡ 7 ਵਿੱ ਚ ਹਰੋ ਣ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ HPV ਿੈ ਕਸੀਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਗਰੇ ਡ 12 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱ ਕ ਿੈ ਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਰੋ ਗ ਹੈ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਸਿਾਲ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸਨੂੰ HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ ਦਾਨਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈ ਲਥ ਯੂਵਨਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਰੋ । ਿਧੇ ਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ Ontario.ca/hpv ਦੇ ਖਰੋ ।

ਕੀ ਗਰੇ ਡ 7 ਧਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਿੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ?
2016-17 ਸਕੂਲੀ ਿਰ੍ੇ ਤਰੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ , ਗਰੇ ਡ 7 ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਆਧਾਵਰਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਿਜਰੋ ਂ ਵਤੰ ਨ ਿੈ ਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਗੀ: HPV, ਮੈ ਵਨਨਗਰੋ ਕੌ ਕਲ
ਅਤੇ ਹੈ ਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ। ਇਹ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਇੱ ਕਰੋ ਵਦਨ ਇੱ ਕ ਤਰੋ ਂ ਿਧੇ ਰੇ ਿੈ ਕਸੀਨ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾਿੇ । ਿਧੇ ਰੇ

ਿੈ ਕਸੀਨ ਧਕਿੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈ ਲਥ ਯੂਵਨਟ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ ਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਰੋ ।

HPV ਿੈ ਕਸੀਨ HPV ਲਾਗ ਤਰੋ ਂ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ, ਿੈ ਕਸੀਨ HPV ਦੀਆਂ ਚਾਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿੈ ਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ , ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ

ਵਕਸਮਾਂ ਤਰੋ ਂ ਰੱ ਵਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਰੋ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ ਤੀਸ਼ਤ ਗੁਦਾ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ, 89 ਪ੍ ਤੀਸ਼ਤ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੁਝ

ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਪਸ ਭੇ ਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ, 70 ਪ੍ ਤੀਸ਼ਤ ਬੱ ਚੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ, 63 ਪ੍ ਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼-ਵਲੰ ਗ ਦੇ
ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ, ਅਤੇ 90 ਪ੍ ਤੀਸ਼ਤ ਜਣਨ-ਅੰ ਗਾਂ ਦੇ ਮਹੁ ਵਕਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿੈ ਕਸੀਨ ਤੋ ਂ HPV ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ HPV ਿੈ ਕਸੀਨ ਤਰੋ ਂ HPV ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦੀ। ਿੈ ਕਸੀਨ HPV ਤਰੋ ਂ ਰੱ ਵਖਆ
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ ਤੀਰਰੋ ਧਤਾ ਪ੍ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮ਼ਿਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਿਧੇ ਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ Ontario.ca/hpv ਦੇ ਖਰੋ ।
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ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਣਨ-ਅੰ ਗਾਂ ਦੇ ਮਹੁ ਵਕਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, HPV

