
 

 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਾਸ਼! 
ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਦੋ ਿੇਡੀਓਲੋਰਿਸਟਾਂ ਦੁਆਿਾ ਪਰਹਿਆ ਿਾਵਗੇਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਿੇਕ ਕੋਰਿਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਤੀਿੇ ਦੋ ਹਫਰਤਆਂ ਦ ੇਅੂੰਦਿ ਅੂੰਦਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਿਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਿ ਰਦਿੱ ਤ ੇਿਾਣ। ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਿਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਡਾਕਟਿ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਨਕਲ ਭੇਿੀ ਿਾਵੇਗੀ ਿਦ ਤਿੱਕ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਨਤੀ ਿਹੀਂ ਕਿਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡੇ ‘ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਨਿਕਾਿਡ’ ਰਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਹੋਿ ਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.breastscreen.health.wa.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜਾਂ   
(08) 9323 6700 ਜਾਂ ਸ਼ਨਹਿੋਂ ਬਾਹਿ ਮੁਫਤ 1800 800 033 ਉੱਤੇ ਫੋਿ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਦਬੋਾਰਾ ਐਕਸਰ ੇਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਕਦੇ ਕਦ ੇਿੇਡੀਓਲੋਰਿਸਟ ਨ ੂੰ  ਦਬੋਾਿਾ ਐਕਸਿੇ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਿਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿੇ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਿ ਚੰਗੀ ਤਿਹਾਂ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਿੇ ਇਹ 
ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਕ ਫਨੋ ਕਾਲ ਿਾਂ ਰਚਿੱਠੀ ਰਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਦਬੋਾਿਾ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿੇ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲੇ 
ਕਲੀਰਨਕ ਰਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
ਜੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੇਹੋਰ ਸਿਆਦਾ ਐਕਸਸਰਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ? 

20 ਔਿਤਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ 1 ਿ ੰ  ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੋਿ ਨਿਆਦਾ ਐਕਸਿੇ ਕਿ ਾਉਣ ਲਈ  ਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਿੇ ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਉਹਿਾਂ ਖੇਤਿਾਂ ਉੱਤ ੇਕੇਂਦਨਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿ ੰ   ਧੇਿੇ ਨ ਸਥਾਿ ਨ ਿੱਚ ਨਿਿੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਿਿ ਿੀ ਹੋ ੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਤਨਹ ਕਿਿ ਲਈ ਬਿੈਸਟ੍ ਸਕਿੀਿ WA ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸੰਪਿਕ ਕਿੇਗੀ। 
ਸ਼ਸਹਰੀ ਇਲਾਸਕਆਂ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ 
ਸ਼ਨਹਿੀ ਇਲਾਕ ੇਨ ਿੱਚ, ਅਗਲੇਿੇ ਐਕਸਿੇ ਬਿੈਸਟ੍ ਸਕਿੀਿ WA ਦੇ ਨਫਓਿਾ ਸਟ੍ਿੈਲੀ, ਿੌਇਲ ਪਿਥ ਅਤ ੇਸਿ ਚਾਿਲਸ ਗੈਿਡਿਿ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨ ਿੱਚ ਸਨਥਿੱਤ ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨ ਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ। ਅਕਸਿ ਇਹ ਅਗਲੇਿੇ ਐਕਸਿੇ ਇਹ ਨ ਖਾਉਣਗੇ 
ਨਕ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਨਸਆ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਥੜੋਹੀ ਨਗਣਤੀ ਨ ਿੱ ਚ ਔਿਤਾਂ ਿ ੰ  ਹੋਿ ਜਾਂਚਾਂ ਕਿ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਗੀ, ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਅਲਟ੍ਿਸਾਊਂਡ ਜਾਂ 
ਬਾਇਓਪਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਅਗਲੇਿੇ ਐਕਸਨਿਆ ਂ ਾਲੇ ਨਦਿ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਸਦਹਾਤੀ WA ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ 
ਨਦਹਾਤ ਨ ਿੱਚਲੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਦ ੇਅਗਲੇਿੇ ਐਕਸਿੇ ਚਿੱਲਦੀ ਨਫਿਦੀ ਸੇ ਾ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਿ। ਬਿਸੈਟ੍ ਸਕਿੀਿ WA ਤੁਹਾਿ ੰ  ਸੰਪਿਕ 
ਕਿਕੇ ਦਿੱਸਣਗੇ ਨਕ ਕੀ ਕਈੋ  ਾਧ  ਜਾਂਚਾਂ ਿ ੰ  ਕਿ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 
ਬਨਬਿੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪਸ ਰਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਪਿੱ ਕੀ ਖਤੇਿੀ ਸਵੇਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਕ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਨਜੰਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਅਗਲੇਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹਿਾਂ ਕੋਲ ਨਸਿੱ ਧੇ ਸਾਡ ੇਛਾਤੀ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨ ਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟ੍ਿ ਕਲੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨ ਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਦ ੇਸਾਿੇ ਿਤੀਜ ੇਮਲੁਾਕਾਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਮ ਲ 
ਬਾਇਓਪਸੀ ਦ ੇਿਤੀਨਜਆਂ ਿ ੰ  ਛਿੱਡ ਕੇ ਜੋ 24 ਘੰਟ੍ੇ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਿ। 
ਕੈਂਸਿ  ਾਲੀਆਂ ਥੋੜਹੀਆਂ ਔਿਤਾਂ  ਾਸਤੇ, ਿੋਗ ਦਾ ਪਨਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਫਲਪ ਿ ਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ ਿ ੰ  ਬਹੁਤ  ਧਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਛੋਟੇ੍ ਕੈਂਸਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਸਿ ਛੋਟੇ੍ ਨਜਹੇ ਔਪਿੇਸ਼ਿ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਨਕ  ਿੱ ਡੇ ਕੈਂਸਿਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਮੈਮਗੋਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਖਾਏਗਾ? 
ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੇ 70-90% ਕੈਂਸਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿ ਰਫਿ ਵੀ, ਥਹੋਿੀ ਰਗਣਤੀ ਰਵਿੱਚ ਕੈਂਸਿ ਹਨ ਰਿੂੰਨਿ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰੇਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਿਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਿ (ਝ ਠਾ ਨੈਗਰਟਵ) ਦ ੇਕਾਿਣ ਬਦਲਾਅ 
ਨ ੂੰ  ਖੁੂੰ ਝਾ ਰਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਨਿੀਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇਿੀਆ ਂਿਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆ ਂਿੋ ਰਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਕਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਝ ਠ 
ਪੌਰਜ਼ਰਟਵ)। 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਗੂੰਢਾਂ, ਰਨਪਲ ਰਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਿਾਂ ਛਾਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਲਗਾਤਾਿ ਪੀਹ, 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨ ੂੰ  ਿਲਦੀ ਰਮਲੋ, ਭਾਂਵੇਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਪਛਲਾ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਦੇ ਕੋਈ ਰਚੂੰਨਿ  ਨਹੀਂ ਰਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਿੁਿ ਆਤੀ ਬਦਲਾਅ, 
ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਗਿੱਠਾਂ ਿੋ ਰਕ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਉੇੇੱਤੇ ਅਕਸਿ ਰਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਸਿਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱ ਰਸਆ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇ ਹੋਿ ਅਿੱ ਗੇ ਿਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਹੋਵੇਗੀ। 
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ਅੱਗ ੇਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਬਿੈਸਟ੍ ਸਕਿੀਿ WA ਤੁਹਾਿ ੰ  ਇਕ ਨਚਿੱ ਠੀ ਭੇਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਕਸ ੇਕਾਿਣ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਨਚਿੱ ਠੀ 
ਿਹੀਂ ਨਮਲਦੀ, ਸਾਿ ੰ  13 20 50* ਉੱਤੇ ਫੋਿ ਕਿੋ ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿ ਦੇ ਾਂਗੇ। 
ਰਿਹਹੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਛਾਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਛਾਣਬੀਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਲ 
ਕੇ ਿਿੱ ਰਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 
75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਉਮਿ ਦੀਆ ਂਔਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ ਕਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਮਲੇਗੀ ਪਿ ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂ 13 20 50* ਉੱਤੇ 
ਫੋਿ ਕਿਕ ੇਸਮਾਂ ਤਨਹ ਕਿਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਸਾਨ ੂੰ  13 20 50* ਉੱਤੇ ਫੋਿ ਕਿਕੇ ਦਿੱਸ ਨਦਓ। 
ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ  ਾਸਤ ੇਨਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇ13 14 50 ਉੱਤੇ ਫੋਿ ਕਿੋ 
(* ਇਕ ਸਥਾਨਿਕ ਫੋਿ ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲ) 

ਮੈਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਮੁਫਤ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਯਮਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਕਸੇ ਕੈਂਸਿ ਦ ੇਮੁਿੱ ਢਲੇ ਪਹਾਅ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਿ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਇਰਤਹਾਸ ਦੀ ਅਰਹਮੀਅਤ ਦ ੇਆਧਾਿ ਤੇ ਰਸਿਫ 1-5% ਔਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 

ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

• ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਨਹਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨ ੂੰ  ਰਨਯਮਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਰਮਲਣਾ ਅਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਮੋਗਰਾਮ 
ਕਿਵਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ ਹੈ। 

ਛਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਧਾਿਣ ਕੀ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ।ੋ ਿੀਿੇ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਸਿ 
ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟੋਹ ਕੇ ਮਰਹਸ ਸ ਕਿੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਰਵਿੱਚ ਕਈੋ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਿ ਨ ੂੰ  ਰਮਲੋ। 
• ਆਪਣ ੇਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟ੍ਿ ਿ ੰ  ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਿਸੁਤੀ ਬਾਿ ੇਪੁਿੱ ਛੋ। 
ਬਲਦਾਅ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਗਸਹਲੀ ਸਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
1. ਗੂੰਢ, ਸੋਿ ਵਿਗੀ ਗੂੰਢ ਿਾਂ ਰਫਿ ਛਾਤੀ ਿਾਂ ਕਿੱ ਛ ਦੀ ਚਮਹੀ ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ; 
2. ਰਨੇੱਪਲ ਰਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਅੂੰਦਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਬਣਾ, ਰਨੇੱਪਲ ਰਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਰਿਸਾਵ, ਖੁਿਕ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਰਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਮਹੀ; 
3. ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮਹੀ ਰਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਅੂੰਦਿ ਧਿੱ ਸਣਾ, ਸੁੂੰ ਗਹਨਾ ਿਾਂ ਲਾਲੀ; 
4. ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਿੱਕ  ਖੇਤਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦ ੇਿਾਲੋਂ  ਿੱਖਿਾ ਮਨਹਸ ਸ ਕਿਦਾ ਹੈ; 

5. ਛਾਤੀ ਰਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਗਾਤਾਿ ਪੀਹ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ ਿਾਂ ਬਿੈਸਟ ਸਕਿੀਨ WA ਨ ੂੰ  ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ 13 20 50 ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ                    
(08) 9323 6700 ਿਾਂ ਰਦਹਾਤੀ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਮਫੁਤ 1800 800 033 ਉੱਤ ੇਫਨੋ ਕਿੋ। 
ਈਮੇਲ: breastscreenwa@health.wa.gov.au  

ਿਾਸ਼ਟ੍ਿੀ ਿੀਲੇਅ ਸੇ ਾ www.relayservice.gov.au 

ਅਿੁ ਾਦਕ ਅਤ ੇਦਭੋਾਸ਼ੀਆ ਸ ੇਾ (TIS) 13 14 50 

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨ WA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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