
ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਸੰਸਕਰਣ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਵੱਚ 
ਸੰਸਕਰਣ, www.cancerscreening.nhs.uk 'ਤੇ NHS ਕੈਂਸਰ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਵਮਲ 
ਸਕਦੇ ਹਿ 

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ 
ਦੇ ਵਵਸਤਾਰ ਦੀ ਪਰਖ
ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਵਕਉਂ ਭਵੇਜਆ ਵਗਆ ਹੈ? 
ਯੂਕੇ ਵਵੱਚ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 
ਵਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ NHS ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਰ ਵਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਰਸਰਚ ਅਵਿਐਿ* ਬਾਰੇ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਿੰੂ ਆਮ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਥਰੋੜਾ੍ ਛਰੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ 
ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਰੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਿੰੂ ਦੇਖ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਸ ਪਰਖ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ 
ਰੁਟੀਿ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਿ ਦੀ ਲਰੋੜ 
ਿਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 'ਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਰੋ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ 
ਹਾਂ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਰੋ। 

* ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਵੱਚ NHS ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਿੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਫੈਲੀ 
ਕਲੱਸਟਰ-ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਪਰਖ 

ਮੂਲ ਿੈਵਤਕ ਪ੍ਵਾਿਗੀ: ਹਵਾਲਾ 10/H0710/9; ਵਿਰੰਤਰ ਿੈਵਤਕ ਪ੍ਵਾਿਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 2014  
ਵਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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ਸਾਿੰੂ ਪਰਖ ਦੀ ਲਰੋੜ ਵਕਉਂ ਹੈ? 
ਜਦ ਵਕ ਸਾਿੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਦਾ 50 ਤੋਂ 70 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥਰੋੜ੍ਾ ਛਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ 
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥਰੋੜਾ੍ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰਖ ਥਰੋੜ੍ਾ ਛਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰੋੜ੍ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਰੋਖਮਾਂ (ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ, ਰਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਦੀਆਂ 
ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ) ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਪਰਖ 2009 ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਮੱਿ ਤਕ, ਪਰਖ ਵਵੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ 1.5 ਵਮਲੀਅਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿ ਅਤੇ 
ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵਵੱਚ ਕਈ ਵਮਲੀਅਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 
ਿਾਲ ਿੱਥੀ ਵਕਤਾਬਚੇ ‘NHS ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਿੀ’ ਵਵੱਚ ਵਦਖਾਈ ਗਈ 50-70 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀ ਭਰਰੋਸੇਮੰਦ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਵਵੱਚ 2020 ਦੇ ਮੱਿ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਤੀਜੇ ਯੂਕੇ 
ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਗੇ ਵਕ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 
ਰੁਟੀਿ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਿੰੂ ਵਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਤੁਸੀਂ ਵਜਸ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਰੋ, ਉਸ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਵਵੱਚੋਂ ਅੱਿੀਆਂ ਅਤੇ 71 ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਅੱਿੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ 
ਬੇਤਰਤੀਬ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਕਲੱਸਟਰਾਂ) ਿੰੂ, ਬੇਤਰਤੀਬ 
ਰੂਪ ਵਵੱਚ, ਵਜਵੇਂ ਵਸੱਕਾ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ 
ਿੰੂ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਿੰੂ ਿਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਲੱਸਟਰ ਵਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਿੇੜੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਰਜਿ ਜਾਂ ਕੁਝ 
ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਲ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਿ ਅਵਿਐਿ ਵਵੱਚ 
ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਰੇਂਜ ਲਈ, ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਿਾ 
ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਿਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਲੱਸਟਰ ਵਵਚਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। 

ਸੱਦੇ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਿੱਥੀ ਵਕਤਾਬਚਾ ‘NHS ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਵਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿੀ’ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਰਣਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 70 
ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਪਰ, ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ (ਪੰਵਿਆਂ 6-8 ਅਤੇ ਪੰਿਾ 11 'ਤੇ) ਉਹਿਾਂ ਔਰਤਾਂ 
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਵਜਿ੍ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪੰਿਾ 7 'ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ ਡਾਇਆਗ੍ਾਮ, ਜਰੋ ਵਦਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਵੱਡੀ ਸੰਵਖਆ ਵਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। 

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਭਰਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤਾਬਚਾ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 100 
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4 ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਹਰੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ 
ਲਰੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਔਰਤ ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ 1 ਔਰਤ 
ਵਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਹਰੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਵੇ 
ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕਰਿ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਪੰਿਾ 11 'ਤੇ 
ਵਕਤਾਬਚਾ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੇਕ 
200 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਮਲਣ ਵਾਲੇ 7 ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਸੱਵਦਆਂ ਵਵੱਚੋਂ 
ਹਰੇਕ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ, 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 
ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਫਾਇਦਾ 1400 ਵਵੱਚੋਂ 1 ਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥਰੋੜ੍ਾ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ 
70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥਰੋੜ੍ਾ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਿੂ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਿਾਲ ਵਾਿੂ ਫਾਇਦਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹਰੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ 1400 ਵਵੱਚੋਂ 1 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਿਾਲੋਂ ਥਰੋੜ੍ਾ ਵੱਿ 
ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਮ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਮਤੀ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿੰੂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋਰ NHS ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ 
ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਦਾਖਵਲਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿਾਲ 
ਜਰੋਵੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਿੂ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੋੜ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹਿਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿੰੂ ਗੁਮਿਾਮ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਰੋ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਸਰਚ-ਕਰਤਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਿੀਵਰਵਸਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫਰੋਰਡ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਸਰਚ 
ਟੀਮ ਪਰਖ ਦਾ ਆਯਰੋਜਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੰੂ ਿਜ਼ਰ-
ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਦਓ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਿ ਹਰੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਰੁਟੀਿ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
'ਤੇ ਬੰਦ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਜੇ 
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ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 47 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਰੁਟੀਿ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

47 ਤੋਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜਿ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਿੰੂ ਸੱਦਾ ਿਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵੱਚ 
ਇਸ ਸੱਦੇ ਿੰੂ ਮਿ੍ਾਂ ਕਰ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਿ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ 
ਹਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ ਜੇ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਖੇਤਰ 
ਵਵੱਚ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਿ ਜਰੋ ਪਰਖ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ 
ਖੇਤਰ ਪਰਖ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿ, ਵਸਵਾਏ ਥਰੋੜ੍ੀ ਸੰਵਖਆ ਵਵੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਰੋ ਵਕ 
ਸੰਗਠਿਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਅਵਜਹਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹਰੋ 
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਰੋ। 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
NHS ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ੀਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੈਬਸਾਈਟ  
www.cancerscreening.nhs.uk 'ਤੇ

ਲੀਫਲੈਟ ਸੰਸਕਰਣ 3.3 (ਅਕਤੂਬਰ 2014)। 

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ; NHS ਕੈਂਸਰ ਸਕੀ੍ਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਪਬਵਲਕ 
ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਹਿ। 

ਇਸ ਵਸਰਲੇਖ ਦੀਆਂ ਹਰੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ www.orderline.dh.gov.uk 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ DH 
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿਸ ਆਰਡਰਲਾਈਿ ਿਾਲ ਟੈਲੀਫਰੋਿ 0300 123 1002 (ਵਮਿੀਕਰੋਮ 0300 123 1002) 'ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

Pub
lica

tio
n w

ith
dra

wn 1
7 D

ec
em

be
r 2

01
8




