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ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ (ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਦੇ ਕ੍ਲੀਨਨਕ੍ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕ੍ਸਰੇ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਨਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਇਸ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕ੍ੇਂਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਨਕ੍ਰਪਾ 
ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਵਧੀ ਨੂੂੰ  ਨਕ੍ਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੁਕ੍ਵਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।   

 

• ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦ ਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਿੱਕ੍ ਹੋਵੇ ਨਕ੍ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 
ਹਨ। ਜੇਕ੍ਰ ਕ੍ੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ, ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨਨਸਟ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ ਨੂੂੰ  
ਦਿੱਸ ਦੇਵੋ। 

• ਨਜਹੜ੍ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਲਾਹ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਕ੍ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਗਰਾਮ 
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੂੰ  ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣਾ ਬੂੰਦ ਕ੍ਰਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ੍ ਟਾਲ ਦੇਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਕ੍ਉਂਨਕ੍ ਦੁਿੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਂਦ ੇ
ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਟਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸੂੰਘਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਹ ਾਂ ਨਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ 
ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਗਰਾਮ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕ੍ਸਰੇ) ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ੍ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਹਸੂਸ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਜੂੰਨਹ ੀ ਜਲਦੀ ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਉਨਹੇ  ਹੀ ਨਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਮੌਕ੍ੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਧਆਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕ੍ਟਰੀ ਸਬੂਤ ਨਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ੍ 50-74 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕ੍ਸਰੇ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ  
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ੍ੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਧਦਾ ਹੈ। ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ 70% ਕ੍ੈਂਸਰ, 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਰ 
ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਨੂੂੰ  30% ਦੇ ਲਿੱ ਗਭਿੱਗ ਘਟਾ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਘਿੱਟ ਹਨ। 

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹਕਵੇਂ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਅੂੰਗੀ ਉਤਾਰ ਕ੍ੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਮੀਿ ਨੂੂੰ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕ੍ਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ੍ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਗਾਊਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ੍ ਦਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਜਨਾਨਾ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ ਜਾਂ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਤਕ੍ਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਲਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ 
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਨਲਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛਾਤੀ ਨੂੂੰ  ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨਕ੍ੂੰਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਆਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ੍ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕ੍ਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਵੀ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਿੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਦੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕ੍ਟਰਾਂ (ਰੇਡੀਓਨਲਜਸਟਾਂ) ਦੇ ਨਵਚਕ੍ਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਆਧਾਨਰਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ੍ 
ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੇਖਣ ਨਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਤਿਰਬਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨਰਆਂ ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਤੂੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਦੇ ਕ੍ਦਾਈ,ਂ ਜੇਕ੍ਰ ਪਨਹਲੇ 
ਦੋ ਰੇਡੀਓਨਲਜਸਟ ਸਨਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਇਕ੍ ਤੀਸਰਾ ਰੇਡੀਓਨਲਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਨੂੂੰ  ਵੇਖੇਗਾ। 

ਕੀ ਿੋਵੇਗ੍ਾ ਜੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੋਬਾਰਾ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਿੈ? 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਕ੍ਦੇ ਕ੍ਦਾਈ ਂਰੇਡੀਓਨਲਜਸਟ ਦੋਬਾਰਾ ਐਕ੍ਸਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ਰੇਗਾ ਜੇਕ੍ਰ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਜੇਕ੍ਰ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕ੍ਾਲ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਨਚਿੱਠੀ ਨਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਐਕ੍ਸਰੇ, ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਕ੍ਲੀਨਨਕ੍ ਨਵਿੱ ਚ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਨਤੀਹਜਆਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  (ਦੋ ਤੋਂ ਨਤੂੰਨ ਹਫਨਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ) ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਆਪਣੇ 
ਨਤੀਨਜਆਂ ਨੂੂੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ੍ਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਨਜਆਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰੇਗਾ।  ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਨਵਿੱ ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜੋ ਨਕ੍ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਨਗਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਨਚਤ ਨਹੀਂ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕ੍ੋਈ ਅਜੀਬ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕ੍ਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ 
(BreastScreen WA) ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕ੍ਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਨਕ੍ਲ ਨਹੀਂ 
ਨਵਖਾਉਂਦੇ ਨਜਸ ਨੂੂੰ  ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ। 

ਨਜਹੜ੍ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਂ-ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵਿੱਚ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) 
ਦੇ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ੇਂਦਰ ਨਵਖੇ ਨਮਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਜੇਕ੍ਰ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ 
ਕ੍ੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਜਹੜ੍ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਦਹਾਤੀ ਚਿੱਲਦੇ ਨਫਰਦੇ ਯੂਨਨਟ ਉਪਰ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਰ 
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਚਿੱਲਦੇ ਨਫਰਦੇ ਯੂਨਨਟ, ਬਿੱਨਬਰੀ ਮੁਲਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮੂੰਡੂਰਾਹ ਕ੍ਲੀਨਨਕ੍ ਨਵਖੇ ਕ੍ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਹਕਰਪਾ ਨੋਟ ਕਰੋ:  ਭਨਵਿੱ ਖ ਦੇ ਐਕ੍ਸਨਰਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਪਣੇ ਕ੍ੋਲ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਹਕੂੰ ਨੇ ਕੁ ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਿਨ? 

ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੇ 70% - 90% ਕ੍ੈਂਸਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਵਖਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਕ੍ੁਝ ਕ੍ੈਂਸਰ ਇਹੋ ਨਜਹੇ ਹਨ ਨਜੂੰਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਨਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਨਖਆ ਜਾ ਸਕ੍ਦਾ। 
ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕ੍ਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਟਸ਼ੂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇ
ਮੁਕ੍ਾਬਲੇ ਨਿਆਦਾ ਸੂੰਘਣੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਨਵਿੱਚ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਿੱਟ 
ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਛੋਟੇ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ, ਨਕ੍ਉਂਨਕ੍ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੂੰ  ਪਾਸੇ 
ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਔਨਖਆਈ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਫਲਤਾ 
ਪੂਰਵਕ੍ ਇਲਾਜ ਨੂੂੰ  ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕ੍ੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? 

ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕ੍ਰਕੇ੍ ਕ੍ਦੇ ਕ੍ਦਾਈ ਂਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਿੀ ਨਰਮਾਈ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਟਸ਼ੂਆਂ ਦ ੇਨਕ੍ਸੇ ਲੂੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕ੍ਸਾਨ ਦਾ ਕ੍ਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ੍ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਨਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਕ੍ ਇਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱਟ ਖਤਰੇ ਸਬੂੰ ਨਧਤ ਹਨ। ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 
ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਕ੍ਤੇ ਨਿਆਦਾ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਿੁਣ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਹਵਿੱ ਚ ਗ੍ੂੰ ਢ ਿੈ ਜਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ? 

ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਵਿੱਚ ਗੂੰ ਢ ਮਨਹਸੂਸ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋ, ਨਨਿੱਪਲ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਕ੍ੁਝ ਨਰਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਰੇਡੀਓਗਰਾਫਰ ਜਾਂ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਤਕ੍ਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਕ੍ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ 
ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਟਰ ਨੂੂੰ  ਨਮਲੋ ਭਾਂਵੇਂ ਨਕ੍ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਠੀਕ੍ ਹੋਵੇ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਕਉਂ ਦੇਵਾਂ? 
ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕ੍ਟਰ ਨੂੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਿੱਚ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਵਚਕ੍ਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਕ੍ਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੂੰ  ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕ੍ਟਰ ਨੂੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕ੍ਟਰ ਕ੍ੋਲੋਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। 

ਕਿੱ ਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਕ੍ਿੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਮੈਮੋਗਰਾਫੀ ਕ੍ਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ੍ਿੱਠਾ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ੍ੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ 
(BreastScreen WA) ਇਹ ਪੁਿੱ ਛ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਕ੍ ਕ੍ੀ ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਆਪਣਾ ਕ੍ਿੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਰਜ ਕ੍ਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰੋਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ੍ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕ੍ਿੱਦ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੂੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਨਬਲਕ੍ੁਲ ਆਪਣੀ ਇਿੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਹਿੱਸਾ ਨਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਉਪਰ ਨਕ੍ਸੇ ਨਕ੍ਸਮ ਦਾ ਕ੍ੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, 
ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਬਰੈਸਟ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਬਲਯੂ ਏ (BreastScreen WA) ਦੇ ਨਾਲ 9323 6703 ਉਪਰ ਸੂੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਨਬਲਕ੍ੁਲ ਨਾ 
ਨਝਜਕੋ੍ ਜਾਂ ਨਵਚਾਰ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਨਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ  ਿੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਕ੍ਤਾਬਚੇ ਦੀ ਕ੍ਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਹੋ। 

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ ਨਕ੍ਰਪਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ www.breastscreen.health.wa.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ। 
 

 

http://www.breastscreen.health.wa.gov.au/

