
ਵੁਲਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵੁਲਵਾ ਔਰਤ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ I 

ਇਹ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਯੋਨੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਝਕ ਯੋਨੀ ਵੁਲਵਾ ਦੇ ਝਵੱਚ ਇਕ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਯੋਨੀ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

ਇਹ ਵੁਲਵਾ ਝਕਹੋ ਝਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਵੁਲਵਾ ਵਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

• ਲੋਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ (ਯੋਨੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਬਨਾਂ
ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ)

• ਲੋਬੀਆ ਮਜੌਰਾਂ (ਲੋਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਲਾਂ
ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ)

• ਕਲਾਟਰੀਸ (ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ)

• ਕਲਾਟਰੀਸ ਹੱੁਡ (ਕਲਾਟਰੀਸ ਤਂੋ ਉਪਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਚਮੜੀ
ਗੰੁਬਦ)

• ਯੂਰੇਥਰਾ (ਵਪਸਾਬ / ਵਪਸਾਬ ਮੋਰੀ)
• ਯੋਨੀ (ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰੀ )

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਵਚਆ ਹੈ ਵਕ “ਕੀ ਮੇਰਾ ਵੁਲਵਾ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ?” ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਹੱਸੇ ਵਾਂਗ, ਵੁਲਵਾ ਬਣਾਵਟ, ਆਕਾਰ, 
ਰੰਗਾਂ ਵਵਚ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਤਂੋ ਉਚਾ-ਨੀਵਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ I ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਲੋਬੀਆ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਲੋਬੀਆ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ www.labialibrary.org.au ਤੇ ਜਾਓ I
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ਵੁਲਵਾ ਜਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵੁਲਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵੁਲਵਾ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਫੰੁਸੀਆਂ / ਖਾਰਸ / ਸੱੁਕ ਤਂੋ )
• ਲੋਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਣ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਜਾਂ ਪਰਵਫਊਮ ਵਰਗੇ ਅਣਉਵਚਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ

ਵਰਤਂੋ ਜਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ
• ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰਂੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਲ) ਬਾਹਰ ਨਾ

ਵਨਕਲਣਾ
• ਲਾਗਾਂ ਵਜਵਂੇ ਵਕ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਯੋਗ ਇਨਫੈਕਸਨ
• ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਵੱਚ ਬਦਲਾਵ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
• ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
• Sexual Health Victoria’s clinic

(ਵਵਕਟਰੋੀਆਈ ਪਵਰਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਲੀਵਨਕ) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

• www.labialibrary.org.au ‘ਤੇ ਜਾਉ
• ਵੁ ਲਵਾ ਅਤ ੇਯੋਨੀ ਜਲੂ ਣ ‘ਤੇ Jean Hailes’ website 

(ਜੀਨ ਹੈਲ਼ਿ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ) ‘ਤੇ ਜਾਓ

• ਜਣਨ-ਅੰਗਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ 
Melbourne Sexual Health Centre’s 
website (ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਵਜਨਸੀ ਵਸਹਤ ਕਂੇਦਰ) ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਉ

ਵਬਆਨ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Multicultural Centre for Women’s Health (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁ-ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਕਂੇਦਰ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੰਨ਼ੂਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I ਬੇਦਾਅਵਾ ਇਹ ਤੱਥਸੀਟ ਵਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ I 
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਜਹੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਵਅਕਤੀ ਦਰ ਵਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਵਸੇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ ਫੈਕਟਸੀਟ ਵਵਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪਵਰਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ (ਜਾਂ, ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਵੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ I ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਨਾ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਾਪਤ ਵਵਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋ,  ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਬਸਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬੇਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰੋ I ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਸਾਡੇ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਜੰਮ੍ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਆਪਣੀ ਵੁਲਵਾ ਝਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 
ਲਈ ਮਂੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
• ਲੋਬੀਆਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਪਯੁਕਤ

ਸਾਬਣ-ਮੁਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
• ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਵਚਕਨਾਈ (ਲੂਬ ਵੀ ਕਵਹੰਦੇ

ਹਨ) ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੰਡਡੋਮ
ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਲੇਬਲ ਚੈਕੱ ਕਰੋ I ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਾਰਮੇਸੀ
ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਂੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ I

• ਵਕਸੇ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਕਰਵਾਓ

Lube

ਇਹ ਝਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ I 
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ I

ਝਚਕਨਾਈ

http://www.labialibrary.org.au
https://jeanhailes.org.au/health-a-z/vulva-vagina-ovaries-uterus/vulva-vaginal-irritation
https://jeanhailes.org.au/health-a-z/vulva-vagina-ovaries-uterus/vulva-vaginal-irritation
https://www.mshc.org.au/SexualHealthInformation/SexualHealthFactSheets/GenitalSkinCare/tabid/260/Default.aspx#.WqsFDehuZaQ
https://www.mshc.org.au/SexualHealthInformation/SexualHealthFactSheets/GenitalSkinCare/tabid/260/Default.aspx#.WqsFDehuZaQ
https://shvic.org.au/contact

