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ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡ ੀ ਮਰਜ਼ ੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪਰਚਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨਵਚ ਨਨਰਣਾ ਕਰਨ ਨਵਚ ਤੁਹਾਡ ੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਕਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਤੋਂ ਨ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਿੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ 
ਦ ੀ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਸਿ੍ੂਆਤੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ਾਂ ਿੂੰ 
਼ਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਼ਾਂ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਼ਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਿਹਰ ਾਂ 
ਦ ਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨ਼ਹਾ ਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ 
੍ੋਕਣ ਨਿਚ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਕ੍ਦੀ ਹੈ। 

ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਼ਿੋਖਮ ਹਿ। ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕੁਝ 
ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਅਨ਼ਹੇ ਕੈਂਸ੍ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾ਼ ਕੀਤਾ ਼ਾਿੇਗਾ 
ਨ਼ਸਦਾ ਿੈਸੇ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸ ੀ, ਼ਾਂ ਉਸ ਿਾਲ ਔ੍ਤਾਂ ਿੂੰ ਕੋਈ ਿੁਕਸਾਿ ਿਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਸ ੀ।

ਮੈਨੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਲਈ ਨਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ?
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮ੍ ਦੀਆ ਂਸਾ੍ੀਆ ਂਔ੍ਤਾ ਂਿੰੂ ਹ੍ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਿਹਰਾ ਂਦੀ ਉਮ੍ 
ਦ ੇ71ਿੇ ਂਸਾਲ ਤੱਕ ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਼ਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀ ਂਆਪਣਾ 
ਪਨਹਲਾ ਸੱਦਾ 50ਿੇ ਂਸਾਲ ਅਤ ੇ53ਿੇ ਂ਼ਿਮਨਦਿ ਦ ੇਨਿਚਕਾ੍ ਨਕਸ ੇਸਮੇ ਂਭੇ਼ਦ ੇਹਾ।ਂ ਿੱਖ-
ਿੱਖ ਉਮ੍ ਸਮੂਹ ਿਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਿੱਧ ਅਤ ੇਘੱਟ ਉਮ੍ ਦੀਆ ਂਔ੍ਤਾ ਂਿੰੂ ਿੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ 
ਦ ੇਅਨਧਐਿ ਦ ੇਨਹੱਸ ੇਿੱ਼ ੋਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਼ਾਂਦਾ ਹ।ੈ

਼ੇ ਤੁਹ ਾਡ ੀ ਉਮ੍ 71 ਸਾਲ ਼ਾਂ ਨ਼ਿਆਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸ ੀਂ ਤ ਾਂ ਿ ੀ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਣ ਦੇ 
਼ਿੋਖਮ ਤੇ ਹੋ। ਭਾਿੇਂ ਨਕ ਤੁਸ ੀਂ ਤੁਹ ਾਡੇ 71ਿੇਂ ਼ਿਮਨਦਿ ਤੋਂ ਬ ਾਅਦ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ 
ਸੁਤ-ੇਨਸਧ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕ੍ੋਗੇ, ਤੁਸ ੀਂ ਨਿ੍ ਿ ੀ ਹ੍ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ 
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿ੍ਧਾ੍ਤ ਕ੍ਿ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਿਕ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਿੂੰ ਕਨਹਣਾ ਪਿੇਗਾ।

ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦ ੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਾਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ 
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦ ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾ੍ੇ ਬਾ੍ੇ ਯਾਦ ਕ੍ਿਾਉਂਦੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ (SMS) 
(ਟੈਕਸਟ) ਭੇ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿ।
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ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਕੀ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਉਸ ਸਮੇ ਂਹੁੰਦਾ ਹ ੈ਼ਦੋ ਂਛਾਤੀਆ ਂਨਿਚਲੇ ਸੈੱਲ ਅਨਿਯੰਨਤ ਰ੍ਤ ਢੰਗ ਿਾਲ 
ਿੱਧਣਾ ਸਿੁ੍ ੂਕ੍ ਨਦੰਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਇਕ ਗੱਠ (ਨ਼ਸਿੂ ੰਨਕ ਨਟਊਮ੍ ਿੀ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ) ਬਣਾ ਲਂੈਦੇ 
ਹਿ। ਨ਼ਿਂੇ-ਨ਼ਿਂੇ ਕੈਂਸ੍ ਿੱਧਦਾ ਹ,ੈ ਸੈੱਲ ਸ੍ੀ੍ ਦ ੇਦੂ਼ ੇਨਹੱਨਸਆ ਂਨਿਚ ਿੈਲ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇ
ਇਹ ਼ੀਿਿ-ਖਤ੍ ੇਨਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿ੍ਤਾ੍ਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਿਚ ਪਾਈ ਼ਾਣ ਿਾਲੀ ਕੈਂਸ੍ ਦ ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਕਸਮ ਹੈ। ਯੂ 
ਕੇ (UK) ਨਿਚ ਹ੍ ਸਾਲ ਤਕ੍ੀਬਿ 12,000 ਔ੍ਤਾਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਮ੍ਦੀਆਂ 
ਹਿ। ਇਸ ਨਬਮਾ੍ ੀ ਤੋਂ ਼ ੀਉਂਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਿੱਧ ੍ਹੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ 
ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਗ੍ਰਸਤ 4 ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚੋਂ 3 ਔ੍ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਼ੀਿਤ ੍ਨਹੰਦ ੀਆਂ 
ਹਿ।

ਨ਼ਿੇਂ-ਨ਼ਿੇਂ ਤੁਹ ਾਡ ੀ ਉਮ੍ ਿੱਧਦੀ ਹ,ੈ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹ ਾਡਾ ਼ਿੋਖਮ ਿੱਧਦਾ ਹੈ। 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ 5 ਕੈਂਸ੍ਾਂ ਨਿਚੋਂ ਤਕ੍ੀਬਿ 4 ਕੈਂਸ੍ 50 ਸਾਲ ਼ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮ੍ ਦੀਆਂ 
ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚ ਪਾਏ ਼ਾਂਦੇ ਹਿ। ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ੀਆਂ ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚ ਇਸ 
ਨਬਮਾ੍ ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਨ੍ਿਾ੍ਕ ਨਪਛੋਕੜ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ।
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ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ?
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਇਕ ਐਕਸ-੍ੇਅ ਟੈਸਟ ਨ਼ਸਿੂੰ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ, ਦ ੀ ਿ੍ਤੋਂ 
ਕੈਂਸ੍ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਛਾਤ ੀਆਂ ਼ਾਂਚਣ ਲਈ ਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨ਼ਹੇ ਕੈਂਸ੍ਾਂ ਿੂੰ ਿ ੀ ਲੱਭ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਼ੋ ਦੇਖੇ ਼ਾਣ ਲਈ ਼ਾਂ ਮਨਹਸੂਸ ਕ੍ਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿ।

ਜੇ ਮੈਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕ ੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
਼ਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਮਲਾ 
ਤੁਹ ਾਡੇ ਿੇ੍ਨਿਆਂ ਦ ੀ ਼ਾਂਚ ਕ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ੀਆਂ 
ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ ਹੋਣ ਬਾ੍ੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਼ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ 
ਨਕ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿੋ। 

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ਼ਿ ਿੂ ੰਮੈਮੋਗ੍ਰਾਿਿ਼੍ਿ ਿੱ਼ੋ ਂ਼ਾਣੀਆ ਂ਼ਾਂਦੀਆ ਂਔ੍ਤਾ ਂਦੁਆ੍ਾ ਕੀਤਾ ਼ਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਿਿ੍ ਦੱਸੇਗੀ ਪਨਹਲਾ ਂਦੱਸੇਗੀ ਨਕ ਅੱਗ ੇਕੀ ਿਾਪ੍ੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਛਾਤੀਆ ਂਿੰੂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਮਸਿੀਿ ਦ ੇਉੱਪ੍ ੍ੱਖ ਦੇਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿਹਰਾਂ ਿੂ ੰਪੱਧ੍ਾ ਕ੍ਿ ਲਈ ਇਿਹਰਾਂ 
ਉੱਪ੍ ਇਕ ਪਲਾਸਨਟਕ ਦੀ ਪਲੇਟ ੍ੱਖ ਦੇਿੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਿੂ ੰਸਨਥ੍ ੍ੱਖਣ ਨਿਚ 
ਮਦਦ ਕ੍ਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਿਿ ਐਕਸ-੍ੇਅ ਆਉਂਦੇ ਹਿ। 

ਆਮ ਤੌ੍ ਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਿਿ੍ ਹ੍ੇਕ ਛਾਤ ੀ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸ-੍ੇਅ ਲਿੇਗ ੀ-ਇਕ ਉੱਪ੍ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 
ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਼ਦੋਂ ਐਕਸ-੍ੇਅ ਲਏ ਼ਾ ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਕ ਸਕ੍ਰ ੀਿ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਚਲੀ 
਼ਾਿੇਗ ੀ। ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਹ੍ ਐਕਸ-੍ੇਅ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਨਕੰਡ ਤੱਕ ਸਨਥ੍ ੍ਨਹਣਾ ਪਿੇਗਾ।

ਪੂ੍ ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿ ਲਈ ਕੁਝ 
ਨਮਿਟ ਲੱਗਦੇ ਹਿ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਨਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਤੁਸ ੀਂ ਕਲੀਨਨਕਲ ਪਰਖ ਨਵਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਨਚਨਕਤਸਾ ਦੇ ਖੇਤ੍ ਦੇ ਖੋ਼ ਅਨਧਐਿ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕ ੀਤੇ ਗਈ ਕੋਈ ਿੀ 
ਪ੍ਖ, ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾ਼ਿ ਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਼ਾਣਕਾ੍ ੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕ੍ੇਗ ੀ ਤਾਂ ਼ੋ ਅਸੀਂ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਔ੍ਤਾਂ ਦ ੀ ਹੋ੍ ਪ੍ਰਭਾਿਸਿ ਾਲ ੀ ਤ੍ੀਕੇ ਿਾਲ ਮਦਦ 
ਕ੍ ਸਕੀਏ। ਤੁਸ ੀ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਼ਾਂ ਭ ਾਗ ਿਾ ਲੈਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕਰਨੀ
ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮ੍ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾ੍ਿੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕ੍ਕੇ 
ਪੂ੍ੇ ਕੱਪੜੇ ਪਨਹਿਣ ਿਾਲੋਂ ਸਕ੍ਟ ਼ਾਂ ਪੈਂਟ ਿੂੰ ਪਨਹਿਣਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਠ ੀਕ ਹੋਿੇਗਾ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਰਰੇ ਨ ਡਓਡਰੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਨਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ੀਂ ਰੋਲ-ਆਨ ਨਡਓਡਰੈਂਟ ਦ ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਕਸ ਤਰਹਰ ਾਂ ਦਾ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿਾਉਣਾ ਬੇਆ੍ਾਮੀ ਿਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਕੁਝ ਔ੍ਤਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦ੍ਦਾਇਕ 
ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਆਮ ਤੌ੍ ਤ ੇਨਕਸ ੇਿੀ ਤ੍ਹਰ ਾ ਂਦਾ ਦ੍ਦ ਼ਲਦੀ ਚਲਾ ਼ਾਂਦਾ ਹ।ੈ   

ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆ ਂਨਵਚੋ ਂਕੁਝ ਲਾਗ ੂਹੁੰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਆਪਣ ੇਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦ ੇਯੂਨਨਟ ਨਵਖ ੇਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਤਰਹਰ ਾਂ ਦ ੀ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜਹਰ ੀਆਂ ਚੜਹਰਨਾ ਔਖਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਼ੋ ਤੁਹ ਾਡਾ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ੀਂਦੇ 
ਬਦਲਾਿ ਕ੍ ਸਕੇu

•  ਤੁਸ ੀਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਏ ਹਨ - ਆਮ ਤੌ੍ ਤੇ ਤੁਸ ੀਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿਾ ਸਕੋਗੇ 
ਪ੍ ਨਕ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਿੂੰ ਪਨਹਲਾਂ ਦੱਸ ਨਦਓ

•  ਤੁਸ ੀਂ ਨਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਨਹਲਾਂ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਼ਾਂ ਤੁਸ ੀਂ 
ਗ੍ਭਿਤੀ ਹੋ ਼ਾਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਪਲਾ ੍ਹੇ ਹ,ੋ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ 
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਿੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਼ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਿਤੀ਼ੇ
ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇ2 ਹਿਿਨਤਆ ਂਦ ੇਅੰਦ੍ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨ ਿੰਗ ਦੇ 
ਿਤੀਨ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਲ ਇਕ ਪੱਤ੍ ਪ ਰ੍ ਾਪਤ ਕ੍ੋਗ।ੇ ਇਹ ਿਤੀ਼ ੇਤੁਹਾਡੇ ਼ੀ ਪੀ (GP) ਿੂ ੰਿ ੀ ਭੇ਼ੇ 
਼ਾਣਗ।ੇ

ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ 
ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ 
ਪੜਹਰਨਯੋਗ ਸਫ਼ ਾਈ ਨਵਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਾਫ਼ 
ਫ਼ੋਟੋ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 
ਅਨਧਕਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਤ ੀਜੇ ਸਧਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰ ੀਿ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹ੍ 100 ਔ੍ਤਾ ਂਦ ੇਨਪੱਛੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ 96 ਔ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚ ਕੈਂਸ੍ 
ਦ ੇਨਕਸ ੇਤ੍ਹਰ ਾ ਂਦ ੇਲੱਛਣ ਿਹੀ ਂਨਦਖਾਏਗਾ - ਇਹ ਸਧਾ੍ਣ ਿਤੀ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਚਕਾ੍ ਿ ੀ ਕੈਂਸ੍ ਨਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਼ਾਂਚ ਕ੍ਿਾ ਯਾਦ ੍ੱਖੋ ਅਤੇ ਼ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾ੍ਣ ਚੀ਼ਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 
ਤ ਾਂ ਨਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਼ ੀ ਪ ੀ (GP) ਿੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕ੍ੋ।

 
ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਜਨਹਰ ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸਧਾਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨਕਉਂਨਕ ਿਤੀ਼ੇ ਅਸਧਾ੍ਣ ਪ੍ਰਤ ੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਇਸ ਕ੍ਕੇ ਿਤੀ਼ੇ ਬਾ੍ੇ ਸੂਨਚਤ ਕ੍ਦਾ 
ਪੱਤ੍ ਹੋ੍ ਟੈਸਟ ਕ੍ਿਾਉਣ ਦੀ ਼ਿ੍ੂ੍ਤ ਬਾ੍ੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹ੍ 100 ਨਿਚੋਂ ਤਕ੍ੀਬਿ 
4 ਔ੍ਤਾਂ ਿੂੰ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ੍ ਟੈਸਟ ਕ੍ਿਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾ੍ਾ ਆਉਣ ਲਈ ਨਕਹਾ 
਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ।

ਇਿਹਰ ਾਂ 4 ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚੋਂ 1 ਿੂੰ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਼ਾਿੇਗਾ। ਬਾਕ ੀਆਂ ਿੂੰ ਕੈਂਸ੍ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਹ ਹ੍ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕ੍ਿਗੀਆਂ। 

਼ੇ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਹੋ੍ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਿਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਼ਾਂਦ ਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹ ਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਼ਾਂਚ 
ਕ ੀਤ ੀ ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਹੋ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਿ ਕੀਤੇ ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। 
ਤੁਹ ਾਡ ੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਿ ੀ ਕ ੀਤ ੀ ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਨ਼ਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ ਨਕ ਸੂਖਮਦ੍ਸਿ ੀ 
ਹੇਠਾਂ ਼ਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਨਿਚੋਂ ਸੂਈ ਦੇ ਿਾਲ ਇਕ ਿਮੂਿਾ ਨਲਆ ਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ। 
ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਤੁਹ ਾਡੇ ਿਤੀ਼ੇ ਆਮ ਤੌ੍ ਤੇ ਇਕ ਹਿਿਤੇ ਦੇ ਅੰਦ੍ ਨਮਲ ਼ਾਣਗੇ।
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96  
ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ  

ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ 
ਕਰਵਾਉਂਦ ੀਆਂ ਹਨ

3  
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨ ਵਚ  
ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ  
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

4  
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  

ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ 

ਇਿਹਰ ਾਂ ਔ੍ਤਾਂ ਿੂੰ 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀਆਂ 

ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਲਈ 

1  
ਔਰਤ ਦੇ  

ਨਵਚ ਕੈਂਸਰ

100  
ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਜੋ  

ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ 
ਕਰਵਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ 

ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ 100 ਔ੍ਤਾਂ ਿਾਲ
ਹ੍ ਿਾ੍ ਕੀ ਿਾਪ੍ਦਾ ਹੈ

7



ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਪਾਤਰ ਨਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ   
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ  
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

8

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾ-
ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਾ-ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ੍ਾਹ ੀਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹ੍ 5 ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚੋਂ 
1 ਨਿਚ ਿਾ-ਿੈਲਣ ਿਾਲਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਏਗਾ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨਕ ਤੁਹਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ 
ਦੇ ਨਿਚ ਕੈਂਸ੍ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਼ਾਂਦੇ ਹਿ ਪ੍ ਇਹ ਕੇਿਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਤ੍ਾਂ (ਨਟਊਬਾ)ਂ ਨਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੋ੍ ਅੱਗੇ ਿਹੀਂ ਿੈਨਲਆ ਹੈ। ਇਸਿੂੰ ਡੱਕਟਲ ਕਾ੍ਸੀਿੋਮਾ ਇਿ ਸੀਟੂ (ਡ ੀ ਸ ੀ ਆਈ 
ਐਸ) (ductal carcinoma in situ, DCIS) ਿ ੀ ਨਕਹਾ ਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚ 
ਕੈਂਸ੍ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਾਤ੍ਾਂ ਦੇ ਨਿਚ ਹ ੀ ੍ਨਹੰਦੇ ਹਿ। ਪ੍ ਹੋ੍ਾਂ ਔ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚ ਇਹ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ੍ਾਂ ਨਿਚ ਿੱਧ (ਦਾਖਲ ਹ)ੋ ਼ਾਣਗੇ। 

ਡਾਕਟ੍ ਇਹ ਿਹੀ ਂਦੱਸ ਸਕਦ ੇਨਕ ਿਾ-ਿੈਲਣ ਿਾਲ ੇਛਾਤੀਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਲੱਗਦੀ ਛਾਤੀ 
ਨਿਚ ਿੈਲਣਗ ੇ਼ਾ ਂਿਹੀ।ਂ

ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਰਰਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ 5 ਔਰਤਾਂ ਨ ਵਚੋਂ 4 ਨਵਚ 
ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਨਜਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ 
ਲੱਗਦੀ ਛਾਤ ੀ ਨਵਚ ਫੈਲ ਨਗਆ ਹੈ। ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ 
ਨਹੀਂ ਕ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨਵਚ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ। 

 

 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਚਾਹੇ ਇਹ ਿੈਲਣ ਿਾਲਾ ਕੈਂਸ੍ ਼ਾਂ ਿ ਾ-ਿੈਲਣ ਿਾਲਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਏ, ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਛ ਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ 
ਦੇ ਮ ਾਹ੍ ਾਂ ਦ ੀ ਇਕ ਟ ੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕ੍ਿਾਉਣ ਦ ੀ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕ ੀਤ ੀ ਼ ਾਿੇਗ ੀ। 
ਇਸ ਇਲਾ਼ ਦੇ ਨ ਿਚ ਸ਼੍੍ੀ (ਮੈਸਟੈਕਟੋਮ ੀ, ਛ ਾਤ ੀਆਂ ਿੂੰ ਸ਼੍੍ ੀ ਿਾਲ ਹਟਾਉਣਾ), 
੍ੇ ਨ ਡਓਥੈ੍ੇਪ ੀ, ਹ ਾ੍ਮੋਿ ਥੈ੍ੇਪ ੀ ਅਤੇ ਸੰਭ ਾਨਿਤ ੍ੂਪ ਨਿਚ ਕ ੀਮੋਥੈ੍ੇਪ ੀ ਸਿ ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੀ 
ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਹੈ। ਇਿਹਰ ਾਂ ਇਲਾ਼ਿ ਾਂ ਦੇ ਕ ਾ੍ਿ ਦ ੀ੍ਘ-ਕਾਲ ੀਿ ਗੌਣ ਪ੍ਰਭ ਾਿ ਪੈਦ ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਿ।
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ਚੋਣ ਕ੍ਿਾ: ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਼ਿੋਖਮ
ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੀ ਮ਼੍ਿ ੀ ਹੈ ਨਕ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਕ ਕ੍ਿਾਉਣੀ ਹੈ ਼ਾਂ ਿਹੀਂ। ਔ੍ਤਾਂ 
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਿਾਉਣਾ ਼ਾਂ ਿਾ ਕ੍ਿਾਉਣਾ ਨਕਉਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਿ ਇਸਦੇ ਨਪੱਛੇ ਕਈਂ ਕਾ੍ਿ 
ਹਿ। ਨਿ੍ਣਾ ਕ੍ਿ ਨਿਚ ਤੁਹਾਡ ੀ ਮਦਦ ਕ੍ਿ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭ ਾਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਼ਿੋਖਮਾਂ ਦੇ 
ਬਾ੍ੇ ਼ਾਣਕਾ੍ ੀ ਸਿ ਾਮਲ ਕੀਤ ੀ ਹੈ।

ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦ ੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕ ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬਨਾਂ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗਣਾ ਸ ੀ।

ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨ ਵਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਅਨਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 
ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ ੀ
ਕੁਝ ਔ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਅਨ਼ਹੇ ਕੈਂਸ੍ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾ਼ਿ 
ਕ ੀਤਾ ਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ ਨ਼ਸਦਾ ਿੈਸੇ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸ ੀ ਅਤੇ ਨ਼ਸਿੇ ਼ ੀਿਿ ਼ਿੋਖਮ ਨਿਚ ਿਹੀਂ 
ਪਾਉਣਾ ਸ ੀ। ਇਹ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਼ਿੋਖਮ ਹੈ।

ਡਾਕਟ੍ ਹਮੇਸਿ ਾ ਂਇਹ ਿਹੀ ਂਦੱਸ ਸਕਦ ੇਨਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਨਗਆ ਕੈਂਸ੍ ਼ੀਿਿ- ਿ਼ੋਖਮ ਨਿਚ 
ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਼ਾ ਂਿਹੀ,ਂ ਇਸ ਕ੍ਕ ੇਉਹ ਛਾਤੀਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਗ ਰ੍ਸਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਸਾ੍ੀਆ ਂਔ੍ਤਾ ਂਿੰੂ ਇਲਾ਼ਿ ਦੀ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕ੍ਦ ੇਹਿ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਕੁਝ ਔ੍ਤਾਂ ਿੰੂ ਇਲਾ਼ 
ਦੀ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕੀਤੀ ਼ਾਿੇਗੀ ਼ੋ ਉਿਹਰ ਾ ਂਿੂ ੰਚਾਹੀਦਾ ਿਹੀ ਂਹੈ।
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ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਼ਿੋਖਮਾਂ ਦ ੀ ਤੁਲਿਾ 
ਕ੍ਿੀ 

ਇਸ ਬਾ੍ੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਹੈ ਨਕ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ੍ਾਹ ੀਂ ਨਕੰਿ ੀਆਂ ਨ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 
ਬਚਾਈਆਂ ਼ਾਂਦ ੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ੀਆਂ ਨਕੰਿ ੀਆਂ ਔ੍ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਚ ਅਨ਼ਹਾ ਕੈਂਸ੍ 
ਪਾਇਆ ਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ ਼ੋ ਕਦੇ ਿ ੀ ਼ ੀਿਿ-਼ਿੋਖਮ ਨਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ ੀ। ਅਗਲੇ 
ਸਿਿੇ ਤੇ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦ ੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕ੍ਿ ਿਾਲੇ ਮਾਹ੍ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆ੍ਾ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਿੁਮਾਿ ਹਿ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਛਾਤੀਆਂ 
ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਤੋ ਂਜ ੀਵਨ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰਰੀਨਨਗੰ ਦਾ  
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੈਨਕ ਮਰੇ ੇਨਵਚ ਅਨਜਹਾ 
ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦਾ  
ਇਲਾਜ ਼ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜ ੋਕਦ ੇਵੀ  
ਜੀਵਨ-ਜ਼ਖੋਮ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲ  

ਨਹੀ ਂਹਣੋਾ ਸੀ
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ਨਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 
ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ, ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕੀਤ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ੍ 200 ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚੋਂ ਤਕ੍ੀਬਿ 1 ਔ੍ਤ 
ਦੀ ਨ਼ਿੰਦਗੀ ਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦ ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਿਚ ਹ੍ ਸਾਲ 
ਤਕ੍ੀਬਿ 1300 ਨ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ।

ਅਨਜਹੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਜਸਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ ੀ 
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮ੍ ਤੋਂ ਉਿਹਰ ਾਂ ਦੇ 71ਿੇਂ ਼ਿਮ ਨਦਿ ਤੱਕ ਹ੍ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ 
ਕੀਤ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ੍ 200 ਔ੍ਤਾਂ ਨਿਚੋਂ 3 ਔ੍ਤਾਂ ਿੂੰ ਅਨ਼ਹੇ ਕੈਂਸ੍ ਿਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਇਆ 
਼ਾਂਦ ਾ ਹੈ ਨ਼ਸਿੂੰ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਬਿਾਂ ਿਹੀਂ ਲੱਨਭਆ ਼ਾ ਸਕਦਾ ਸ ੀ ਅਤੇ ਨ਼ਸਿੇ ਕਦੇ ਿ ੀ 
਼ ੀਿਿ-਼ਿੋਖਮ ਨਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿਹੀਂ ਬਣਿਾ ਸ ੀ। ਇਸ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਯੂ ਕੇ (UK) ਨਿਚ ਹ੍ ਸਾਲ 
ਤਕ੍ੀਬਿ 4,000 ਔ੍ਤਾਂ ਿੂੰ ਅਨ਼ਹੇ ਇਲਾ਼ ਦੀ ਪੇਸਿਕਸਿ ਕ ੀਤ ੀ ਼ਾਂਦ ੀ ਹੈ ਼ੋ ਉਿਹਰ ਾਂ ਿੂੰ 
ਚ ਾਹ ੀਦਾ ਿਹੀਂ ਸ ੀ।

ਕੁੱਲ ਨਮਲਾ ਕ ੇਹਰ 1 ਔਰਤ ਨਜਸਦਾ ਜੀਵਨ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤਂੋ ਬਚਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ, ਦੇ 
ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਔਰਤਾ ਂਨੂ ੰਅਨਜਹ ੇਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗਰਰਸਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਜਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 
ਜੀਵਨ-ਜ਼ੋਖਮ ਨਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਂਬਣਨਾ ਸੀ। 

ਖੋ਼ਾ੍ਥੀ ਇਸ ਬਾ੍ੇ ਿਧੀਆ ਤ੍ੀਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸਿਸਿ ਕ੍ ੍ਹੇ ਹਿ ਼ੋ ਇਹ ਦੱਸੇ 
ਨਕ ਨਕਸ ਔ੍ਤ ਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਅਨ਼ਹਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਏਗਾ ਼ੋ ਼ਿੀਿ ਼ਿੋਖਮ ਨਿਚ ਪਾਉਣ ਿਾਲਾ 
ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ ਔ੍ਤ ਿੂੰ ਅਨ਼ਹਾ ਕੈਂਸ੍ ਹੋਏਗਾ ਼ੋ ਼ ੀਿਿ ਼ਿੋਖਮ ਨਿਚ ਿਹੀਂ ਪਾਿੇਗਾ।

ਕੀ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕਰਰ ੀ ਨ ਨੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਖਮ ਵ ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਹੁਤ ੀਆਂ ਔ੍ਤ ਾਂ ਨ ਼ਿਹਰ ਾਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀ ਨ ਿੰਗ ਦੇ ਿਤ ੀ਼ੇ ਅਸਧਾ੍ਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ ਉਿਹਰ ਾਂ ਦੇ 
ਨ ਿਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ਾ ਕਂੈਸ੍ ਿਹ ੀਂ ਪ ਾਇਆ ਼ ਾਂਦ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਔ੍ਤਾਂ ਬੇਲੋੜ ੀ ਨ ਚੰਤ ਾ ਮਨਹਸੂਸ 
ਕ੍ ਸਕਦ ੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔ੍ਤ ਾਂ ਪ੍ੇਸਿ ਾਿ ੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕ੍ ਸਕਦ ੀਆਂ ਹਿ ਼ੋ ਕੁਝ ਿ ਾ੍ 
ਉਿਹਰ ਾਂ ਦ ੀ ੍ੋ ਿ਼ ਾਿ ਾ ਨ ਼ਿੰਦਗ ੀ ਦ ੀਆਂ ਗਤ ੀਨਿਧ ੀਆਂ ਿੰੂ ਕ੍ਿ ਦ ੀ ਉਿਹਰ ਾਂ ਦ ੀ ਸਮ੍ੱਥ ਾ ਿੰੂ 
ਪ੍ਰਭ ਾ ਨ ਿਤ ਕ੍ ਸਕਦ ੀ ਹੈ।

ਐਕਸ-੍ੇਆਂ ਦੇ ਕ ਾ੍ਿ ਕਂੈਸ੍ ਹੋਣ ਦ ੀ ਦੁ੍ਲੱਭ ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ। 20 ਸ ਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹ੍ 
3 ਸ ਾਲ ਬ ਾਅਦ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕ੍ਿਾਉਣਾ ਇਕ ਔ੍ਤ ਦੇ ਼ ੀਿਿ ਕਾਲ ਨਿਚ ਕਂੈਸ੍ ਹੋਣ ਦ ੀ 
ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਿੰੂ ਹਲਕਾ ਨ਼ਹਾ ਿਧਾ ਨ ਦੰਦ ਾ ਹੈ। 

ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਹ੍ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦੇ ਕਂੈਸ੍ ਦ ਾ ਪਤਾ ਿਹ ੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਕੁਝ ਿ ਾ੍ ਕੈਂਸ੍ ਾਂ ਿੂੰ 
ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਉੱਪ੍ ਿਹ ੀਂ ਦੇ ਨ ਖਆ ਼ਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਈਂ ਿ ਾ੍ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ ਕੈਂਸ੍ ਿੂੰ ਐਕਸ-
੍ੇਅ ਦੇ ਨ ਿਚ ਖੰੁਝ ਼ ਾਣਗੇ। ਤੁਹ ਾਡ ੀਆਂ ਛ ਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਨ ਿਚ ਸਕ੍ਰ ੀ ਨ ਿੰਗ ਦ ੀਆਂ ਮੁਲ ਾਕ ਾਤ ਾਂ ਦੇ 
ਨ ਿਚਕਾ੍ਲੇ ਸਮਂੇ ਨ ਿਚ ਿ ੀ ਬਦਲਾਿ ਆ ਸਕਦੇ ਹਿ ਇਸ ਕ੍ਕੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਲਈ ਕ ੀ ਸਧਾ੍ਣ 
ਹੈ ਇਹ ਼ਾਂਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਨਿਯਮਤ ਼ਾਂਚ

ਕ੍ਿ ੀ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਿ ਹੈ। ਼ੇ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਨ ਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ੀਆਂ ਨ ਚੰਤ ਾਿ ਾਂ ਹਿ ਤ ਾਂ ਨ ਕ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ 
ਆਪਣੇ ਼ ੀ ਪ ੀ (GP) ਿ ਾਲ ਗੱਲ ਕ੍ੋ।
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ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਿ?
਼ੇ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਼ਾਿੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਆਮ ਤੌ੍ ਤੇ ਨਕਸ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ੀਆਂ 
ਿ਼ਿ੍ ਆਉਂਦ ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰਦ ੀਆਂ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਹ ਾਡੇ ਦੁਆ੍ਾ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ 
ਦੇ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਨ਼ਿਆਦਾ ਹੋਿੇਗ ੀ। ਼ੇ ਤੁਸ ੀਂ 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਿ ੀ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਓ:

• ਛਾਤੀ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ੀ ਗੱਠ ਼ਾਂ ਮੋਟਾਪਣ

•  ਨਿਪਲ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦ ਾ ਬਦਲਾਿ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਿਪਲ ਛਾਤ ੀ ਿੱਲ ਿਾਪਸ 
ਿੂੰ ਮੁਨ ੜਆ ਹੋਿੇ, ਼ਾਂ ਇਸਦਾ ਆਕਾ੍ ਬਦਨਲਆ ਹੋਿੇ। ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਨਕਸੇ ਤ੍੍ਰ ਾਂ ਦ ਾ ਧੱਿਿੜ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ਼ਸ ਿਾਲ ਨਿਪਲ ਲਾਲ ਼ਾਂ ਨਛਲਕੇਦਾ੍ ਿ਼ਿ੍ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਼ਾਂ ਖੂਿ ਼ਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋ੍ ਤ੍ਲ ਨਿਪਲ ਦੇ ਨਿਚੋਂ ਿੱਗਣਾ

•  ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋਣ ਼ਾਂ ਨਦੱਖ ਨਿਚ ਬਦਲਾਿ। ਇਹ ਭਾ੍ਾ, ਨਿੱਘਾ ਼ਾਂ ਅਸਮਤਲ 
ਿ਼ਿ੍ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਼ਾਂ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਡੰਪਲ ਿ਼ਿ੍ ਆ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾ੍ 
ਅਤੇ ਬਣਤ੍ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਿ

• ਛਾਤੀਆਂ ਼ਾਂ ਕੱਛਾਂ ਨਿਚ ਦ੍ਦ ਼ਾਂ ਬੇਆ੍ਾਮੀ

• ਕੱਛਾਂ ਨਿਚ ਸੋ਼ਸਿ ਼ਾਂ ਗੱਠ

਼ੇ ਤੁਹ ਾਡ ੀਆਂ ਛਾਤ ੀਆਂ ਨ ਿਚ ਨਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਿ ਆਏ ਹਿ, ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਆਪਣੇ ਼ ੀ ਪ ੀ 
(GP) ਿਾਲ ਤੁ੍ੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਿ੍ਧਾ੍ਤ ਕ੍ਿੀ ਚ ਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹ ਾਿੂੰ 
ਕਂੈਸ੍ ਿਾ ਹੋਿੇ। ਪ੍ ਼ੇਕ੍ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਕੈਂਸ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੁ੍ੂਆਤ ੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾ਼ਿ 
ਕ ੀਤ ਾ ਼ ਾਦ ਾ ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਤੋਂ ਠ ੀਕ ਹੋਣ ਦ ੀ ਤੁਹ ਾਡ ੀ 
ਨ ਿ਼ਆਦਾ ਸੰਭ ਾਿਿਾ ਹੈ।  

ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੈਮੋਗਰਰ ਾਮਜ਼ ਦਾ ਕ ੀ ਕ ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰ ਾਮ ਤੁਹ ਾਡੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰ ਾਮ਼ਿ ਿੂੰ ਘੱਟੋ 
ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ੍ੱਖੇਗਾ। ਇਿਹਰ ਾਂ ਿੂੰ ਸੁ੍ੱਨਖਅਤ ਤ੍ੀਕੇ ਿਾਲ ੍ੱਨਖਆ ਼ਾਂਦ ਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਸੇਿਾ ਨ਼ੰਿ ੀ ਨ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਓਿੀ ਿਧੀਆ ਹ,ੈ 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰ ਾਮ ਨ੍ਕਾ੍ਡਾਂ ਦ ੀ ਨਿਯਮਤ ਼ਾਂਚ ਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਨਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਹੋ੍ ਨਹੱਨਸਆਂ 
ਨਿਚ ਕੰਮ ਕ੍ਿ ਿਾਲਾ ਹੋ ਅਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਕਾ੍ਡਾਂ ਿੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪ੍ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਕਾ੍ਡਾਂ ਿੂੰ ਕੇਿਲ ਓਿਾ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕ ੀਤਾ ਼ਾਿੇਗਾ ਨ਼ਿਹਰ ਾਂ ਿੂੰ ਇਿਹਰ ਾਂ ਿੂੰ 
ਦੇਖਣ ਦੀ ਼ਿ੍ੂ੍ਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗਾਂ ਦੇ ਨ ਵਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਨ ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨ ਵਚ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੀਆਂ ਸਕਰਰ ੀਨਨੰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਤ ੀਨਜਆਂ ਦ ੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ੀਂ ਇਸ ਸਮੀਨਖਆ ਦੇ ਨਤ ੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।



਼ੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਿਿ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਕਸ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਕ ਕ੍ਾਂ?
਼ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾ੍ੇ ਪ੍ਰਸਿਿ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤ ਾਂ ਨਕ੍ਪਾ ਕ੍ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਿਕ ਯੂਨਿਟ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਕ ਕ੍ੋ। ਼ੇ ਤੁਸ ੀਂ ਨਕਸੇ ਿਾਲ 
ਇਸ ਬਾ੍ੇ ਗੱਲ ਕ੍ਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਕੀ ਤੁਹ ਾਿੂੰ ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਕ੍ਾਉਣੀ 
ਚਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ ਼ਾਂ ਿਹੀਂ, ਇਸ ਬਾ੍ੇ ਤੁਹ ਾਡਾ ਼ ੀ ਪ ੀ (GP) ਤੁਹਾਡ ੀ ਮਦਦ ਕ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਤੁਸ ੀਂ ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਿ੍ਣੇ ਲਈ ਸੰਭਾਨਿਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਼ਿੋਖਮਾਂ ਦ ੀ ਤੁਲਿਾ ਕ੍ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਬਾ੍ੇ ਿਧੇ੍ੇ ਼ਾਣਕਾ੍ ੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: 
www.nhs.uk/breast

 
ਛਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਤੁਹ ਾਡੇ ਸਥਾਿਕ ਯੂਨਿਟ ਪਤਾ ਕ੍ਿ ਲਈ ਦੇਖੋ: 
www.nhs.uk/breastscreening

ਪਬਨਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਤੁਹਾਡ ੀ ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦ ੀ 
਼ਾਣਕਾ੍ ੀ ਦ ੀ ਿ੍ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁ੍ੱਨਖਆ ਨਕਿੇਂ ਕ੍ਦੇ ਹਿ ਪਤਾ ਕ੍ੋ: 
www.gov.uk/phe/screening-data 

ਸਕ੍ਰ ੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਿੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ: 
www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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ਇਸ ਪ੍ਚੇ ਦ ੀਆਂ ਹੋ੍ ਕਾਪ ੀਆਂ ਦੇ ਆਡ੍ ਲਈ ਦੇਖੋ:
www.gov.uk/phe/screening-leaflets

ਇਸ ਪ੍ਚੇ ਦਾ ਮੋਟ ੀ ਛਪਾਈ ਿਾਲਾ ਸੰਸਕ੍ਣ ਇੱਥੇ 
ਮੌ਼ੂਦ ਹੈ:
www.gov.uk/government/publications/
breast-screening-helping-women-
decide

ਇਹ ਪ੍ਚਾ ਨਕੰਗ’਼ਿ ਹੈਲਥ ਪਾ੍ਟ੍ਿ਼ਿ (King’s Health Partners) ਦੇ ਼ ਾਣਕਾ੍ ੀ ਦੇ ਮ ਾਹ੍ਾਂ ਦ ੀ 
ਆ਼ਿ ਾਦ ਾਿਾ ਟ ੀਮ ਦੁਅ੍ਾ, ਕੈਂਸ੍ ਨ੍ਸ੍ਚ ਯੂ ਕੇ (Cancer Research  UK) ਤੋਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਲਖਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਨਿਕਸਤ ਕ ੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।

ਇਕ ਼ਿਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਿ੍ੇ ਦ ੇ੍ਾਹ ੀਂ, ਐਿ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਦੇ ਕੈਂਸ੍ ਸਕ ਰ੍ ੀਨ ਿੰਗ ਪ ਰ੍ੋਗ੍ਰ ਾਮਾ ਂਦੇ ਬਾ੍ੇ 
਼ਾਣਕਾ੍ੀ ਦ ੇਤ੍ੀਕ ੇਿੰੂ ਨਿਕਸਤ ਕ੍ਿ ਲਈ 1000 ਤੋ ਂਿੱਧ ਲੋਕਾ ਂਿ ੇਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ।

ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਸੰਗਠਿਾਂ ਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਿ੍ੇ ਨਿਚ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਇਆ: ਬ ੀਨਟੰਗ ਬੋਅਲ ਕੈਂਸ੍, ਬ ੀ ਐਮ ਈ (BME) 
ਕੈਂਸ੍ ਕਨਮਊਨਿਟੀ਼ਿ, ਬੋਅਲ ਕੈਂਸ੍ ਯੂ ਕੇ (UK), ਬ੍ਰੇਕਥ੍ੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸ੍, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸ੍ ਕੈਂਪਿ, ਬ੍ਰੈਸਟ 
ਕੈਂਸ੍ ਕੇਅ੍, ਕੈਂਸ੍ ਨ੍ਸ੍ਚ ਯੂ ਕੇ (UK), ਇੰਡ ੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਸ੍ ਪੇਸਿੈਂਟ’਼ਿ ਿ ਾਇਸ, ਼ੋ’ਸ ਸ੍ਿਾਈਕਲ ਕੈਂਸ੍ 
ਟ੍ੱਸਟ ਅਤੇ ਨਦ ਪੇਸਿੈਂਟ ਇਿਿਾ੍ਮੇਸਿਿ ਿੋ੍ਮ।

ਇਸ ਪ੍ਚੇ ਨ ਿਚ ਨਦੱਤ ੀ ਗਈ ਼ਾਣਕਾ੍ ੀ ਿੇ 25 ਔ੍ਤਾਂ ਦ ੀ ਇਕ ਨਸਟ ੀ਼ਿਿ’਼ਿ ਨ ਼ਿਊ੍ ੀ ਦ ੀਆਂ ਛ ਾਤ ੀਆਂ ਦ ੀ 
ਸਕ੍ਰ ੀ ਨ ਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭ ਾਿਤ ਲਾਭ ਾਂ ਅਤੇ ਼ਿੋਖਮ ਾਂ ਿੂੰ ਨ ਕਸੇ ਤ੍ਹਰ ਾਂ ਪੇਸਿ ਕ ੀਤ ਾ ਼ ਾਿੇ ਸਬੰਧ ੀ ਨ ਸਿਿ ਾ੍ਸਿ ਾਂ ਦ ੀ ਿ੍ਤੋਂ 
ਕ ੀਤ ੀ ਹੈ।
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