ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱ ਕ ਤੇਜ਼, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਹਿਲਾ
ਸਦੱ ਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।


ਸੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ

ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ

ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਓ।

ਫਿਲਮਾਂ 2 ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ / ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ।
ਨਤੀਜੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਣਗੇ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰ ਨੇ ਨੂੰ ਪਲਟੋ।

ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ:
•
•
•
•

8 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ (ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਕਸ-ਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਇੱ ਕ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ।
ਸਿਟੀ, ਸੈਂਡਵੈੱਲ, ਅਤੇ ਵਾਲਸੱ ਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ; 0121 507 4967 ਜਾਂ ਈਮੇਲ swb-tr.cswbreastscreeening@nhs.net

ਅਰਬੀ, ਬੰ ਗਾਲੀ, ਚੀਨੀ, ਹਿੰ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱ ਚ ਲੀਫ਼ਲੈ ੱਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ

www.bscreen.org.uk/city

www.bscreen.org.uk/city

your breasts

ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਕਰੋ

Taking care of your breasts

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ

caring for your body, getting to know your
Breast awareness is all about caring for your body, getting to know your
ly look
and feel so that you are confident in
breasts and how they normally look and feel so that you are confident in
s. noticing any unusual changes.
There is no right or wrong way to check your breasts. Do it in a way that is most

comfortable
and convenient
example
shower on when putting on
check
your breasts.
Dofor
it you,
in aforway
thatin the
is most
cream or lotion. You should try to both look at and feel your breasts making sure you
you,pay
for
example in the shower on when putting on
attention to the entire breast tissue area.
o both look at and feel your breasts making sure you
t tissue area.

ਆਕਾਰ
ਜਾਂ inਰੂsize
ਪ ਵਿੱ or
ਚ shape
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
A change

ness or a rash on the skin
or around
the
nipple
A
lump
that
feels
ਇਕ
ਮੁਸ਼or
ਤ thickening
ਜਾਂ ਦੇਸਖ਼ਤ ਜੋ
ਬ੍ਰੈਸ
ਟ ਦੇ
different from the rest of the
ਬਾਕੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮਹਿਸੂਸ
breast tissue

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹਾਡੀ ਇੱ ਕ (liquid)
ਜਾਂ ਦੋਹਾਂfrom
ਨਿੱਪਲਾਂ
ਲਾਲੀ
ਜਾਂ ਚਮੜੀ
ਉੱਤੇon
ਅਤੇ
/ਜਾਂ
Redness
or a rash
the
skinਨਿੱਪਲ ਦੇ ਤੁ
Discharge
one ਵਿਚੋਂ
and/or
theਧੱnipple
or both of your
nipples
ਡਿਸਚਾਰਜ
(ਤਰਲ)
ਆਲੇ
-ਦੁaround
ਆਲੇ ਕੋਈ
ਫ਼ੜ

Discharge (liquid) from one

or
both
of
your
nipples
A ਚਮੜੀ
change
skin
texture
ਦੀin ਕੁ
ਦਰਤੀ
ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ
such as puckering or dimpling
ਤਬਦੀਲੀ
ਜਿਵੇਂ
ਕਿ
ਝੂ
ਰ
ੜੀਆਂ
ਜਾਂ ਖੱ ਡੇ
(like orange skin)
ਆਦਿਕ (ਸੰ ਤਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਰਗੇ)

ਤੁ
ਾਡੀ ਕੱ ਛ inਵਿੱyour
ਚ ਜਾਂarmpit
ਤੁਹਾਡੇ ਕੌ ਲਰਬੋਨ ਦੇ
Aਹ
swelling
or around
ਆਲੇ
-ਦੁਆਲੇyour
ਸੋਜcollarbone

A swelling in your armpit
or around your
collarbone
Constant
pain in your breast

If ਕ
your
nipple ਉਲਟ
becomes
inverted
ਜੇ
ਰ ਨਿੱਪਲ
ਹੋ ਜਾਵੇ
(ਖਿੱ ਚੀ
(pulled in) or changes its position
ਜਾਵੇ
) ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਕਾਰ
or shape
ਬਦਲ ਜਾਵੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਕੱ ਛ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ
or your armpit
ਦਰਦ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦੇ ਅਤੇ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰ ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ
ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਲੋ ਸ਼ਨ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ
ਖੇਤਰ ਵੱ ਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿਵੇਂ
ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ
ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ
ਮਿਲੋ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਿਹਤ ਸਮਸਿਆ ਲਈ,
www.breastcancercare.org.uk ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ

ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ
ਨਹੀ ਦਿੰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ
ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ
ਦੀ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬ੍ਰੈਸFor
ਟ any
ਕੈਂਸhealth
ਰ ਕੇਅbreast
ਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋ
ਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।
concerns, visit www.breastcancercare.org.uk or call our free, confidential Helpline on
0808 600 6000 (Text Relay 18001). Interpreters are available in any language.

Taking care of your breasts

Breast Cancer Care doesn’t just support people affected by breast cancer. We
also promote
the is all about caring for your body, getting to know your
Breast
awareness
importance of early detection and answer your questions about breast health.
As
well
as
our
breast
breasts and how they normally look and feel so that you are confident in
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You know better than anyone how your breasts look and feel normally, so if you notice a change, go
and see your GP as soon as you can.

