
چھاتی کی اسکریننگ کیا ہے؟

چھاتی کی اسکریننگ میں شرکت 
کیوں اہم ہے؟

اپنی چھاتی کی اسکریننگ کے 
میموگرام میں شرکت کرنا
شرکت کرنے کی وجوہات اور 
توقعات

چھاتی کا کینسر ایک سنگین بیماری ثابت ہو سکتی ہے۔ 	 
کینسرز کی بروقت تشخیص اور عالج کے ساتھ زندگیاں 

بچائی جاتی ہیں۔
چھاتی کا کینسر UK میں پایا جانے واال عام ترین کینسر 	 

ہے۔
سات خواتین میں سے ایک خاتون چھاتی کے کینسر کا 	 

شکار بنے گی۔

جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اسی طرح چھاتی کا 	 
کینسر ہونے کے خطرات بڑھتے ہیں۔

ڈڈلی )Dudley( دفتر:
 Dudley Breast Screening Unit 

Russells Hall Hospital, X-ray Department 
Pensnett Road, Dudley, DY1 2HQ

ٹیلیفون: 244177 01384

کیناک )Cannock( دفتر:
Cannock Breast Screening Unit 

Cannock Chase Hospital, Brunswick Road 
Cannock, WS11 5XY

ٹیلیفون: 576235 01543 

چھاتی کی اسکریننگ کے حوالے سے اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے 
لیے ذیل میں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں۔

50 سال سے لے کر 
71 سال تک کی عمر 
کی خواتین کے لیے 
 NHS مفت، تین سالہ
چھاتی کی اسکریننگ 

کا ٹیسٹ

ان تبدیلیوں کا 
معائنہ کرنا جو 

کہ محسوس نہیں 
ہوتیں

چھاتیوں کے 
لیے صحت 

کا معائنہ

کم شعاعی شدت 
کے حامل چھاتی 

کے ایکسریز

dudleywolverhamptonbss@nhs.net
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The Dudley Group
NHS Foundation Trust

ڈڈلی )Dudley(، وولور ہیمپٹن 
)Wolverhampton( اینڈ ساوتھ 
 South West( ویسٹ سٹیفورڈ شائر
Staffordshire( بریسٹ اسکریننگ 
سروس

مجھے اسکین کریں



آپ کی اپائنٹمنٹ کے دن کیا ہوتا 
ہے؟

جب آپ کی باری آتی ہے، تو میموگرافر آپ کا میموگرام انجام 
اگر میموگرام کا نتیجہ ٹھیک ہوا، تو ہم دینے کے لیے آپ کو معائنہ کرنے والے کمرے میں بالئے گی۔

آپ سے دوبارہ تین سالوں میں مالقات 
کریں گے۔

کچھ خواتین کو مزید معائنوں کے لیے چھاتی کی اسکریننگ 
کے یونٹ میں واپس بھیجا جائے گا۔

اگر ان معائنوں کے بعد، یہ ظاہر ہوا کہ آپ کو کینسر ہو سکتا 
ہے، تو کوئی شخص آپ کو آگے کے الئحہ عمل کے حوالے 

سے بتائے گا/گی۔

اپنی چھاتیوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا مت بھولیں اور 
چھاتیوں کے حوالے سے آگاہ رہیں۔

اگر آپ کے کوئی مزید مسائل یا خدشات 
ہیں تو اپنے GP سے رابطہ کریں۔

آپ کو اپنی اصل اپائنٹمنٹ سے چند ہفتے 
پہلے اپائنٹمنٹ لیٹر موصول ہو گا۔

جب آپ اپنی اپائنٹمنٹ کے مقام پر پہنچیں 
گی تو آپ کی ذاتی تفصیالت کی تصدیق 
درکار ہو گی، لٰہذا اگر آپ ہمیں نہیں بتا 

سکیں، تو ID ساتھ الئیں۔

میموگرام انجام دینے والے تمام عملے 
میں صرف خواتین شامل ہیں۔

ایک مرتبہ میموگرام کے مکمل ہونے 
پر، آپ کو اپنا لباس واپس پہننے اور گھر 

جانے دیا جائے گا۔

معائنے کے دوران، آپ کے کئی ایکسریز لیے جائیں گے۔ اس 
عمل کے دوران میموگرافر آپ کی چھاتی کو ایکسرے کے آالت 
پر رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی چھاتی پر دباؤ پڑے گا۔ 

کچھ کے لیے یہ عمل کچھ پریشان کن ہوتا ہے۔
کوئی خاص گلٹی، 

یا موٹائی جو آپ کو 
باقی چھاتی کی نسبت 

مختلف معلوم ہو

آپ کے نپلز اندر کو 
دھنس جاتے )اندر دب 

جاتے ہیں( یا ان کی 
شکل بدل جاتی ہے

آپ کے نپلز سے 
)مائع( ڈسچارج 

ہوتا ہے

جلدی ساخت میں 
تبدیلی، جیسا کہ 

گڑھے بننا

آپ کے نپلز 
کے ارد گرد کی 
جلد پر خراش یا 

سرخی ہونا

آپ کے بغل یا ہنسلی 
کی ہڈی کے گرد 

سوجن

براِہ کرم )باالئی اور زیریں( 
علیحدہ کپڑے پہنیں اور 

خوشبو یا ٹالک کے استعمال 
سے گریز کریں۔

اگر آپ کسی بھی وقت اس 
عمل کو روکنے کی خواہشمند 
ہوں، تو میموگرافر کو بتائیں۔ آپ کو کپڑے تبدیل کرنے والے 

کمرے کی جانب بھیجا جائے گا 
اور تمام باالئی لباس، بشمول برا 

اتارنے کا کہا جائے گا۔ 
دوراِن انتظار پہننے کے لیے آپ 
ایک کارڈیگن ہمراہ ال سکتی ہیں۔

اگر آپ چاہیں تو اپنے سر 
کا اسکارف یا حجاب پہنے 

رکھیں۔

آپ کو آپ کے 
نتائج بذریعہ ڈاک 
دو سے تین ہفتے 
کے اندر موصول 

ہو جائیں گے۔

APPOINTMENT

DRIVING LICENCE

PASSPORT

RESULTS

آپ کی اپائنٹمنٹ کے بعد کیا ہوتا 
ہے؟
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