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ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ੍ੈਂਸਰ – ਸਿੱ ਚਾਈਆਂ 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵ ਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵ ਿੰ ਦਗੀ ਨ ਿੰ  ਖਤਰੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਉਣ  ਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵ ਆਦਾ ਪਰਚਿੱ ਵਲਤ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਰੋਵਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 

 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਖਤਵਰਆਂ ਦੇ 
ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ੍ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿੱ ਧਣਾ ਹੈ। 

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕ੍ਸਰ ੇਜਾਂਚ (ਮਮੈੋਗ੍ਰਾਮ) ਵਕ੍ਵੇਂ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  
ਛਾਤੀ ਨ ਿੰ  ਬੜੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉਪਰ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਛਾਤੀ ਨ ਿੰ  ਥੋੜਹੇ ਸਵਕਿੰਟ੍ਾਂ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਐਕਸਰੇ ਵਲਆ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਉਪਰੋਂ ਅਤੇ ਦ ਸਰਾ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। 
ਸਾਫ਼ ਤਸ ੀਰ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਘਿੱਟ੍ ਤੋਂ ਘਿੱਟ੍ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ  ਰਤੀ 
ਜਾ ੇ, ਇਸ ਲਈ ਛਾਤੀ ਨ ਿੰ  ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਉਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ 
ਤਸ ੀਰ  ੇਖੋ)। 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਸਾਿਾਰਣ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ  ਿੱਿਦਾ ਅਤ ੇ
ਗੁਣਾ ਹੁਿੰ ਦਾ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰ ਪ ਇਹ ਸੈੈੱਲ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱਚ ਗਿੰਢ ਦਾ ਰ ਪ 
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਨ ਿੰ  ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਨਯਿੰਤਰਣ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਫੈਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਹਾਅ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪ ਰ ਕ ਇਲਾਜ ਦ ੇ
ਮੌਵਕਆਂ ਨ ਿੰ   ਿਾ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 
ਬੇਆਰਾਮਾ ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਪਰ ਇਹ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਸਵਕਿੰਟ੍ਾਂ ਲਈ 

ਹੋ ੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ 

(ਐਕਸਰੇ ਲੈਣ  ਾਲੀ ਨ ਿੰ ) ਵਕਸੇ  ੀ 
ਸਮੇਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਐਕ੍ਸਰੇ 
ਧੁੰ ਦਲਾ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹ ੈ

 

ਦਬਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡਾ ਐਕ੍ਸਰੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਫ਼ ਆਵੇਗ੍ਾ 

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕ੍ਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮੈਮਗੋ੍ਰਾਮ) ਵਕ੍ਸ ਨੰੂ ਕ੍ਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA)  40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ 

ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਜਿੰ ਨਹ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨ ਿੰ  ਐਕਸਰੇ 

ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਮੁਫਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  
ਏ(BreastScreen WA) 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

75% ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ 
ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੀ 
ਗੋਪਨੀਯਤਾ  ਅਤੇ ਇਿੱ ਤ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ  ਾਲਾ ਐਕਸਰੇ 
ਕਰ ਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਿੱ ਵਗਆਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਵ ਚਾਰ  ਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕ੍ਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮਮੈੋਗ੍ਰਾਮ) ਕ੍ੀ ਹੈ? 

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਅਿੰਦਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਇਕ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਤਸ ੀਰ 
ਹੈ। ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਛਾਤੀ ਦ ੇ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 
 ਿੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਮਵਹਸ ਸ ਕਰ 
ਸਕਣ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਛਾਤੀ ਦ ੇ
ਵ ਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਫੁ਼ਤ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ 
ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਆਵਾਂਗ੍ੀ ਤਾਂ ਕ੍ੀ ਹੋਵੇਗ੍ਾ? 

ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਿੱਪਵੜਆਂ  ਾਲਾ ਪਵਹਰਾ ਾ 
ਪਵਹਨੋ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਸਕਰਟ੍ ਜਾਂ ਪੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਕਮੀ । 
ਆਪਣੀ ਵਨਯੁਕਤੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਟ੍ਲੈਕਮ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਸੁਗਿੰ ਿੀ  ਾਲੇ ਵਛੜਕਾਅ ਨ ਿੰ  ਨਾ 
 ਰਤੋ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਪਹੁਿੰਚਦੇ ਹੋ: 

• ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਕੁਝ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਗੇਾ।  
• ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਕਿੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ  ਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵ ਖਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਆਪਣੀ 

ਅਿੰਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ  ਨ ਿੰ   ਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ; ਜਾਂ ਜੇ 
ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਕ  ਾਰੀ  ਰਤਣ  ਾਲਾ ਗਾਊਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

• ਇਕ ਜਨਾਨਾ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਐਕਸਰੇ  ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵ ਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ੇਗੀ 
ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇਗੀ। ਵਫਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੋ ਐਕਸਰੇ ਲ ੇਗੀ। 

• ਰੇਡੀਓਗਰਾਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ  ਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਵਰਆਂ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ੋ ਘਿੱਟ੍ ਦੋ ਖਾਸ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹਰ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਤਿੰਨ ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ 
ਅਿੰਦਰ ਵਮਲ ਜਾਣ। 

• ਕਈ  ਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਹੋਰ ਐਕਸਰੇ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ  ਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ  ਰ ਰੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ 
 ਾਸਤੇ ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਦ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਵਨਯੁਕ੍ਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨਣ ਲਈ 13 20 50 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕ੍ਰੋ 
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ਮੈਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ) ਵਕ੍ਿੱ ਥ ੇਕ੍ਰਵਾ ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ? 
ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਕੋਲ ਮਹਾਂ-ਨਗਰੀ, 
ਵਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਵਫਰਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਗਹਾ ਲਿੱ ਭਣ  ਾਸਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਓ: 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Breast-screening-locations 

 

• ਚਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਵਫਰਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ  ਾਰੀ  ਾਰੀ ਵਦਹਾਤੀ ਕਸਵਬਆਂ ਦੀ 
ਫੇਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ 
ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast- 
screening/Rural-and-remote-women 

• ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਵਨੈੱਚਰ ਾਰ ਦੀਆਂ ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ 
ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। 

•   ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) 
ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਪਰ  ੀਲਹਚੇਅਰ ਦੀ ਪਹੁਿੰ ਚ ਉਪਲਬਿ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। 

• ਮੁਫ਼ਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 
 

ਮੈਂ ਵਨਯੁਕ੍ਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਕ੍ਵੇਂ ਬੰਨਹ  ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਵਟ੍ਿੰਗ ਐਡਂ ਇਿੰਟ੍ਰਪਰੇਵਟ੍ਿੰਗ ਸਰਵ ਸ (ਟ੍ੀ ਆਈ ਐਸ) ਨ ਿੰ  ਪਵਹਲਾਂ            
13 14 50 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ             
ਏ (BreastScreen WA) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਵਕਿੰ ਗ ਸੇ ਾ ਨਾਲ 13 20 50 
ਉਪਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
 

ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ)  ਾਸਤੇ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ         
13 20 50 ਨ ਿੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ (ਇਕ ਸਥਾਵਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ) 
 

ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen WA) ਦ ੇਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇ

ਵ ਿੱਚ ਆਮ ਵਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਨਯੁਕ੍ਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ 
ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

www.breastscreen.health.wa.gov.au 
 

ਸਮੂਵਹਕ੍ ਵਨਯੁਕ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਸਮ ਵਹਕ ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਜੋ ਸਮ ਹ  ਜੋਂ 
ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਆਉਣ ਨ ਿੰ  ਤਰਜੀਹ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਵਹਕ ਵਨਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 13 20 50 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 

ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ  

ਬਰੈਸਟ੍-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen  WA) ਕੋਲ ਦ ਸਰੀਆਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਸੀਲੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। ਇਹ  ੇਖਣ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ 

ਵਕਰਪਾ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Multicultural-women 

ਮੈਂ ਹੋਰ ਕ੍ੀ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੀ ਹਾਂ? 

ਭਾਂ ੇਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਰੈਸਟ੍-
ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ  ਏ (BreastScreen  WA) ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ  ਛਾਤੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਵਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਛਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਵਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆ ਂ

 ਿੱਖ  ਿੱਖ ਸਵਮਆਂ ਤ ੇ ਵਕ ੇਂ ਵ ਖਾਈ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੇਬਹੁਤੇ ਬਦਲਾ  ਸੁਭਾਵ ਕ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦ ੇਬਦਲਣ 

ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ  ਿਣ ਦ ੇਕਾਰਣ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਕ ਰ ਪ 

ਨ ਿੰ  ਅਤੇ ਟ੍ੋਹ ਕੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਵਕਸੇ 

ਨ ੇਂ ਜਾਂ ਆਸਾਿਾਰਣ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤ ੇਆਪਣੀਆਂ 
ਛਾਤੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵ ਿੱਚ  ੇਖੋ ਅਤੇ ਟ੍ੋਹ ਕੇ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰੋ। 

 

ਵਜਿੰਨਹ ਾਂ ਬਦਲਾ ਾਂ ਬਾਰੇ  ੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 

• ਇਕ ਨ ੀਂ ਗਿੰਢ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਛਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੋਟ੍ਾ ਹੋਣਾ; 
 

• ਵਰਸਾ , ਅਿੰਦਰ ਨ ਿੰ  ਜਾਣਾ, ਨਾਸ ਰ ਜਾਂ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਵਨੈੱਪਲ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾ ; 

 

• ਵਨੈੱਪਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ; 
 

• ਚਮੜੀ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ  ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਡ ਿੰ ਘ ਪੈਣਾ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਿਿੱ ਫ਼ੜ; ਜਾਂ 
 

• ਕੋਈ ਨ ੀਂ, ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ।  
 

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕ੍ਈੋ ਵੀ 
ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਦ ੇਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਟਰ ਨੰੂ ਵਮਲੋ। 

 

 
 

ਹਿੱਸ  ਾਲੀ ਹਿੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਿੰਗੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੱਕ ਅਤੇ ਕਿੱਛਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱਚ 
ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ਆਂ ਨ ਿੰ  ਜਾਂਚਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ। 

 
 

 

BreastScreen WA 

ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ (08) 9323 6700   ਫੈਕਸ (08) 9323 6799   ਈਮੇਲ breastscreenwa@health.wa.gov.au 

ਬੁਵਕੰ੍ਗ੍ ਕ੍ਰਨ ਲਈ 13 20 50 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੇਅ ਸਰਵ ਸ www.relayservice.gov.au    ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਵਟ੍ਿੰਗ ਅਤੇ ਇਿੰ ਟ੍ਰਪਰੇਵਟ੍ਿੰਗ ਸਰਵ ਸ (ਟ੍ੀ ਆਈ ਐਸ) 13 14 50 
 

www.breastscreen.health.wa.gov.au 
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