
 

 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਰੋ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ 
ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਿਲੇਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਬੁਲਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਠੀਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।
ਮੈਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬਲੁਾਉਣਾ 
ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਬਲੁਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਣਾਂ 
ਜ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
ਘਣਤਾ
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਸ਼ੂਆਂ 
ਦੀ ਅਜ਼ਨਯਮਤ ਵੰਡ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਵਰਗੀ ਜ਼ਵਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰੇ ਬਹੁ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਧਾਰਣ 
ਜ਼ਗਲਿੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਸ਼ੂ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਜ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗੱਠਾਂ
ਸਾਫ ਕੰਜ਼ਿਆ ਂਵਾਲੀ ਗੋਲ ਘਣਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਗੱਠ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
(ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਨਾਂ) ਗੱਠ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਿੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਨਾ ਜ਼ਦੱਸਦੇ 
ਹੋਣ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ (ਕੈਲਸੀਜ਼ਫਕੇਸ਼ਨ)
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਮੈਮੋਗਰਾਮ ਜ਼ਵੱਚ ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਦ ੇਕਣ (ਕੈਲਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ) 
ਜ਼ਵਖਾਈ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਖਤਾਈਆਂ 
ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਸਾਧਾਰਣ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਫਰ ਵੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦ ੇਕਣਾਂ 
ਦੇ ਬਦੇਸਤੂਰ ੇਸਮੂਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱ ਿਲੇ ਜ਼ਚੰਨਹ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਿਖਮ ਦਾ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਹੋਇਆਂ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਿਖਮ ਦ ੇਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਸ਼ ੂਐਕਸਰੇ ਨੰੂ ਪੜਹਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਜ਼ਕਲ ਬਣਾ 
ਜ਼ਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਨਸ਼ਾਨ
ਰੇਡੀਓਲੋਜ਼ਜਸਿ ਨੰੂ ਐਕਸਰੇ ਨੰੂ ਪੜਹਨ ਜ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਚਮੜੀ ਦ ੇਜ਼ਨਸ਼ਾਨ ਜੋ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਵਖਾਈ ਜ਼ਦੰਦ ੇਹਨ 
ਨੰੂ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੌਹਜ਼ਕਆਂ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਜ਼ਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਐਿਸਕਰਆਂ ਦ ੇਨਤੀਕਿਆਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਾ ਸਿਾਂਿੀ?
ਬਰੈਸਿ ਸਕਰੀਨ WA ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਲੀਫਨੋ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚਾਂ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਦੀ 
ਜ਼ਦਖਾਵਿ ਉੱਤ ੇਜ਼ਨਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਜੰਨਹੇ  ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ 
ਚਾਹੋ, ਬੇਜ਼ਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੱੁਛੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਿ ਸਕੋ ਜ਼ਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਗਆ ਹੈ।

 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਾਧੂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਬਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨ WA ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 
ਜ਼ਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜ਼ਦਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਅਜ਼ਸਸਿਡ ਿਰੈਵਲ ਸਕੀਮ (PATS)

ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਵਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ (GP) ਨੰੂ ਜ਼ਮਲੋ। 
ਪੁਰਾਣ ੇਐਿਸਰੇ
ਜ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਜ਼ਪਛਲੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 
ਦੀਆ ਂਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ ਪੜਚੋਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਮਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਪਛਲੇ ਐਕਸਰੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜ਼ਜਸਿ ਨੰੂ ਇਹ 
ਜ਼ਵਖਾਉਣ ਜ਼ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡ ੇਨਵੇਂ 
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਚੰਤਾ ਦਾ ਸੰਭਾਜ਼ਵਤ ਖੇਤਰ ਕਈੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਬਨਾਂ 
ਜ਼ਚੰਤਾ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸੂਰ ਖੋਜ ਹੈ।  
ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ?
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਦਆੁਰਾ ਲੱਭੇ ਗ੍ਏ ਬਹਤੁੇ ਬਦਲਾਅ ਛਾਤੀ ਵਵੱਚ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਰੋਗ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗ ੇਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ 
ਇਸ ਵਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ 
ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਛਾਤੀ ਦੀ ਿੋਮੋਜ਼ਸੰਥੈਜ਼ਸਸ / 3D ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ 
ਵਤੂੰ ਨ ਵਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਇਸ ਨੂੂੰ  ਛਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਡਜ਼ਿਿਲ 
ਿੋਮੋਜ਼ਸੰਥੈਜ਼ਸਸ ਵੀ ਜ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਣੋਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 
ਐਕਸਜ਼ਰਆਂ (ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ) ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੰਜ਼ਪਊਿਰ ਦੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸੌਫਿਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੀ 3D ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੀ ਦ ੋਜ਼ਦਸ਼ਾਵਾਂ (2D) ਵਾਲੀ 
ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦਾ ਡਾਕਿਰੀ ਜ਼ਨਰੀਖਣ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜ਼ਜਸਿ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਿਰੀ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਕ 
ਜਨਾਨਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਰੀ ਇਜ਼ਤਹਾਸ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਲਿਰਾਸਾਊਂਡ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਟਸ਼ੂ ਦ ੇਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਵਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਵਾਜ਼ 
ਦੀਆ ਂਲਵਹਰਾਂ (ਨਾ ਵਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਛਾਤੀਆਂ ਦ ੇਉਪਰ ਜੈਲ ਲਗ੍ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਹਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 
ਨੂੂੰ  ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤ ੇਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਨਰਦੇਸ਼ਤ ਬਾਇਓਪਸੀ
ਛਾਤੀ ਵਵੱਚੋਂ ਬਰੀਕ ਵਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ 
ਡਾਕਟਰੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚੋਂ ਨਮਨੂਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ 
ਸੂਈ ਛਾਤੀ ਵਵੱਚ ਚੁਭਈੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੇ 
ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕ ੇਜਾਂਵਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਅਿਲੇਰੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ
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ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਰੇਡੀਓਲੋਵਜਸਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇ 
ਵਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਈੂ 
ਵਟਸ਼ੂ ਦਾ ਨਮਨੂਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਵੇ। ਸਥਾਵਨਕ ਸੁੂੰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। ਵਟਸ਼ੂ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਪੈਥੋਲੋਵਜਸਟ ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੂੰ ਵਟਆਂ ਬਾਅਦ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਚੰਨਹ  ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਜ਼ਲੱਪ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਰੇ ਨਾਲ ਵਨਰਦੇਸ਼ਤ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਧਾਤ ਦੇ ਕਵਲੱਪ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਾਨ 
ਲਗ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਿਾਂਚਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਿਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ? 
ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ੍ ਜਾਵੇਗ੍ਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ 
ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ੍ਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ਰੂੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗ੍ਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਿਣ ਦੀ ਮੁਲਾਿਾਤ ਸਮੇਂ 
ਇਹ ਬਹੁ-ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸਾਡੇ 
ਰੇਡੀਓਲੋਵਜਸਟਾਂ, ਪਥੈੋਲੋਵਜਸਟਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ, ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 
ਮਾਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਪਰਬੂੰ ਧ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਘੂੰ ਗਿਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲੀਵਨਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦੱਸ ਵਦਓ। 
ਗੱ੍ਡੀ ਖੜਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਵਕਰਪਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਾਂ ਵਫਰ 
ਇਸ ਦ ੇਬਜਾਏ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪਰਥ ਨੂੂੰ  13 62 13 ਉੱਤ ੇ
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਫਨੋ ਕਰੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ (GP) ਨ ੂੰ  ਨਤੀਿੇ ਭੇਿਣਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ (GP) ਨੂੂੰ  ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਬਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨ WA

ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰ ਦਵੇੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ (GP) ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਫੇਰੀ ਦ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ।

BreastScreen WA 

ਟੈਲੀਫਨੋ (08) 9323 6700  ਫੈਕਸ (08) 9323 6799

ਈਮੇਲ breastscreenwa@health.wa.gov.au  
ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (TIS) 13 14 50

 ਬਰੈਸਟ ਸਿਰੀਨ WA ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੇਂਦਰ
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