
ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਨਕਉਂ ਕਰਵਾਈ 
ਜਾਵੇ?

ਆਪਣਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ  
ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਿ  
ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਿੀ ਹੈ

ਡਡਲੇ, ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਿ ਅਤੇ ਸਾਊਥ 
ਵੈਸਟ ਸਟੈਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਬ੍ੈਸਟ 

ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾ

•	 ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਿਾ ਂ
ਿਚਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਿ ਨਕਉਂਨਕ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਿਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

•	 ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਯੂਕੇ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
•	 ਸੱਤ ਔਰਤਾ ਂਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

•	 ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਡਡਲੇ ਦਫਤਰ:
Dudley Breast Screening Unit  

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

ਫੋਿ: 01384 244177

ਕੈਿੋਕ ਆਨਫਸ:
Cannock Breast Screening Unit 

Cannock Chase Hospital, Brunswick Road 
Cannock, WS11 5XY
ਫੋਿ: 01543 576235

ਬ੍ੈਸਟ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਐਿੀਮੇਨਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ  
ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਨਦੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਿ ਕਰੋ।

ਮੁਫ਼ਤ, 50 ਤੋਂ 71 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂ

ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਨਤੰਿ 
ਸਾਲਾ NHS	ਿ੍ੈਸਟ 
ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ

ਉਹਿਾ ਂਤਿਦੀਲੀਆ ਂ
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ ਨਜਿ੍ਾ ਂਿੰੂ ਮਨਹਸੂਸ 
ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ

ਛਾਤੀਆ ਂ
ਲਈ ਨਸਹਤ 

ਜਾਚਂ

ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ 
ਵਾਲਾ ਛਾਤੀ 
ਦੇ ਐਕਸ-ਰੇ

dudleywolverhamptonbss@nhs.net
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ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਦਿ ਕੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਮੋਗ੍ਾਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ 
ਲਈ ਪ੍ੀਨਖਆ ਕਮਰੇ ਨਵੱਚ ਿੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਅਸੀਂ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾ ਂਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੁਿਾਰਾ 
ਨਮਲਾਗਂੇ।

ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਿੰੂ ਹੋਰ ਜਾਚਂਾ ਂਲਈ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹਿਾ ਂਜਾਚਂਾ ਂਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਕ 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਨਿਯਨਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆ ਂ
ਿਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਾ ਂਨਚੰਤਾਵਾ ਂਹਿ 
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ 
ਹਫ਼ਤੇ ਪਨਹਲਾ ਂਇੱਕ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਿ 
‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਨਵਆ ਂਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੰੂ ਦੱਸ ਿਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਈਡੀ 
ਨਲਆਓ।

ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਨਸਰਫ ਔਰਤਾ ਂਹੁੰਦੇ ਹਿ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਮੋਗ੍ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, 
ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋਗੇ।

ਮੁਆਇਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੱਚ 
ਮੈਮੋਗ੍ਾਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿੰੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਉਪਕਰਿ ਉੱਤੇ 
ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਫਰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। 
ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਿੰੂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅਸੁਨਵਧਾਜਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੰਢ, ਜਾ ਂਮੋਟਾਪਣ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਕੀ ਛਾਤੀ 
ਿਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਨਹਸੂਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਨਿੱਪਲਾ ਂ
ਉਲਟੀਆ ਂਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂ
ਹਿ (ਅੰਦਰ ਨਖੱਚੀਆ ਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਿ) ਜਾ ਂ
ਉਹਿਾ ਂਦਾ ਆਕਾਰ 
ਿਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਨਿੱਪਲਾ ਂ
ਤੋਂ ਨਰਸਾਵ (ਤਰਲ)

ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਣਤਰ 
ਨਵੱਚ ਤਿਦੀਲੀ, 
ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਡੰੁਘ

ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਪਲ 
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧੱਫੜ 
ਜਾ ਂਲਾਲੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਨਵੱਚ ਜਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰਿੋਿ 
(ਹਸਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ) ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ (ਉੱਪਰ 
ਅਤੇ ਥੱਲੇ) ਕੱਪੜੇ ਪਨਹਿੋ ਅਤੇ 
ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਜਾ ਂਟੈਲਕ ਿਾ 
ਲਗਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਸ 
ਮੈਮੋਗ੍ਾਫਰ ਿੰੂ ਦੱਸੋ।ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਕ ਚੇਂਨਜੰਗ ਰੂਮ ਨਵੱਚ 

ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿ੍ਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ 
ਉਤਾਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ 
ਪਨਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨਡਗਿ 
ਨਲਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾ ਂਨਹਜਾਿ 
ਪਨਹਿੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਿੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋ 
ਤੋਂ ਨਤੰਿ ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਦੇ 
ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਿਤੀਜੇ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ

ਡਰਾਈਨਵੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

PASSPORT

ਿਤੀਜੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰੋਕੋ

ਜੀਪੀ

ਕੋਈ
 ਮਰਦ ਿਹੀਂ


