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BreastScreen WA  
Screening mammography for women with a family history of breast cancer 
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ਬਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਦੀ ਮਫੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।           
50-74 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਸਹਤ ਜਾਂਚ ਹੈ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਵੱਚ 
ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹ ੈਸਜਸ ਨੂੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦਵੇੇਗ੍ਾ ਜੋ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
▪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। 
▪ ਜਦੋਂ ਇਕ ੋਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਇਕ ੋਰਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਚੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਰਕ ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਇਕ ਰਵਰਸ ੇਦ ੇਕਾਰਕ ਕਰਕ ੇਹੈ। 
▪ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਰਸ ੇਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਜੀਨਜ਼ ਰਵਰਸ ੇਰਵੱਚ ਰਮਲ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਰਵਗਾੜ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰ ੇਰਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਕਸਤ 
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

▪ ਛਾਤੀ ਦ ੇਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਸਰਫ ਸਬੱਬੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਨਸੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਰਵਾਰਕ ਛਾਤੀ ਦ ੇ
ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਰਸਰਫ 1-5% ਹਨ। 

 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ 
ਕਈਆ ਂਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਹੈ, ਰਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਪਰੂੰਤ  
ਰਦਮਾਗ ਰਵੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕ: 
▪ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਵੱਚ ਸਾਰੀ ਰਜੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ 7 ਰਵੱਚੋਂ 1 ਮੌਕਾ ਹੈ।  
▪ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇਕ ਆਮ ਰਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਰਵੱਚ 

ਇਹ ਸਬੱਬੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
▪ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਭਣੈ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਰਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
▪ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੱਕਾ ਰਵਗਾੜ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਰਵਰਸ ੇਰਵੱਚ ਰਮਰਲਆ 

ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਆਪਣ ੇਬੱਰਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਰਦਓਗੇ। 
▪ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਰਵੱਚੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਰਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਵਕਸਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਪਰਰਵਾਰ 

ਇਰਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
▪ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਇਕ ਪਾਰਸਓਂ (ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਰਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਓਂ) ਇਕ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛਾਤੀ ਦ ੇ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
▪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 
▪ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜ ੇਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ (ਚਾਚ ੇਜਾਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਭਣੈ)। 
▪ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੋਹਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਰਵੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵੱਚ ਹੋਵੇ। 
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ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ BreastScreen WA ਕੋਲ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਰਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ? 
ਬਰੈਸਟ-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ ੂਏ (BreastScreen WA) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 50-74 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਰੇ 
(ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ) ਸਨਯਮਤ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਵਾਸਤ ੇਐਕਸਰੇ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੁਤ ਸਿਆਦਾ ਹਨ। 40-49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ 
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਗ੍ਤ ਹੈ। 
ਬਰੈਸਟ-ਸਕਰੀਨ ਡਬਲਯ ੂਏ (BreastScreen WA) ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤ ੇਐਕਸਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ , ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤ ੇਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 
ਸਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮੇਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਰਤਹਾਸ ਹੈ, ਰਕਸ ਉਮਰ ਰਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਅਕਸਰ ਰਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦ ੇਅਰਹਮ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਵਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ 
ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ: 
▪ ਇਕ ਨੇੜਲੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਮਾਤਾ, ਭੈਣ, ਧੀ, ਰਪਤਾ, ਪੱੁਤਰ, ਭਰਾ) ਦ ੇਰਵੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਛਾਤੀ 

ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
▪ ਦੋਹਾਂ ਛਾਤੀਆ ਂਰਵੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਨੇੜਲਾ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਰਸ਼ਤਦੇਾਰ (ਰਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਰਵੱਚ ਪਛਾਰਣਆ ਰਗਆ)। 
▪ ਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦ ੋਜਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਨੇੜਲੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਰਸ਼ਤਦੇਾਰ (ਰਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਰਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ)। 
ਔਰਤ ਰਜਸਦਾ ਇਕ ਨੇੜਲਾ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚਲੀ 
ਸਾਧਾਰਣ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ 
ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਇਰਤਹਾਸ ਤੋਂ ਰਚੂੰ ਤਾਤੁਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰਵਾਰ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣ ੇਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ BreastScreen WA ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵੋਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਚਤ ਕਰੋ। 

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਛਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੁੇਤ ਰਹ:ੋ 
▪ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਰਕਸ ੇਬਦਲਾਵ ਵਾਸਤ ੇਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰੋ ਜੋ ਰਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
▪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਰਵੱਚ ਰਕਸ ੇਬਦਲਾਵ ਨ ੂੰ  ਵੇਖਦ ੇਹੋ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਰਮਲੋ। 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ? 
BreastScreen WA ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (08) 9323 6700 ਜਾਂ 13 20 50 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 13 20 50 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤਰਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਕ ਸਥਾਰਨਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ) 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਮੁਫਤ ਦਭੋਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਸਹਲਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸਟੂੰਗ੍ ਐਡਂ ਇੂੰਟਰਪਰੈਸਟੂੰਗ੍ ਸਰਸਵਸ (ਟੀ ਆਈ ਐਸ) ਨੂੂੰ            
13 14 50 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇਸਾਡੀ ਬੁਸਕੂੰਗ੍ ਸਵੇਾ ਦੇ ਨਾਲ 13 20 50 ਉਪਰ ਜੜੋਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
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ਈਮੇਲ breastscreenwa@health.wa.gov.au ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਲੇਅ ਸੇਵਾ www.relayservice.gov.au 
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