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یہ ٓاپ کی اپنی مرضی ہے کہ چاہے ٓاپ بریسٹ سکریننگ کروائیں یا نہ کروائیں۔ اس 
لیفلیٹ کا مقصد ٓاپ کو فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔

NHS بریسٹ سکریننگ کی پیشکش کیوں کرتی ہے؟
NHS چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہالک ہونے والی خواتین کی تعداد کو کم کرنے کے 

لیے بریسٹ سکریننگ کی پیشکش کرتی ہے۔ سکریننگ ابتدائی مرحلے پر چھاتی کے کینسر 
وں کا پتہ چال کر یہ مقصد حاصل کرتی ہے جب کہ یہ کینسر ابھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں 
کہ نہ نظر ٓاتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں۔ بریسٹ سکریننگ ٓاپ کو چھاتی کا کینسر 

ہونے سے نہیں بچاتی۔ 
سکریننگ چھاتی کے کینسر سے زندگیاں بچاتی ہے، لیکن اس کے یقیناً کچھ خطرات ہیں۔ جو 

عورتیں سکریننگ کرواتی ہیں ُان میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جن میں چھاتی کے کینسر 
کی تشخیص ہوگی اور ُان کا عالج کیا جائے گاجس کا ورنہ کبھی بھی پتہ نہ چلتا اور نہ وہ ُانہیں 

کوئی نقصان پہنچاتا۔ اس کے بارے میں صفحہ 11- 9 پر مزید وضاحت کی گئی ہے۔ 

مندرجہ ذیل باتیں بھی ٓاپ کے لیے مفید ہوسکتی ہیں: 
•  www.nhsinform.co.uk/screening/breast مالحظہ کریں 
•  NHS inform  کی ہیلپ الئن کو 88 44 22 0800 پرفون کریں )ٹیکسٹ 

فون 88 44 22 0800 18001(۔ یہ ہیلپ الئن ہر روز صبح 8 بجے سے رات 
10 بجے تک کھلی ہوتی ہے اور ترجمانی کی خدمت بھی فراہم کرتی ہے۔
اپنی ایسی سہیلیوں اور رشتہ داروں سے بات کریں جو پہلے واہں جا چکی ہیں۔  •

1

50 اور 70 سال کے درمیان کی عمر 
کی تمام خواتین کو بریسٹ سکریننگ 

کی دعوت دی جاتی ہے۔



سکاٹ لینڈ میں کس کو اور کیوں بریسٹ سکریننگ کی پیشکش کی 
جاتی ہے؟ 

NHS Scotland تقریباً ہر تین سال بعد 50 اور 70 سال کے درمیان کی عمر کی 
تمام خواتین کو بریسٹ سکریننگ کی دعوت دیتی ہے۔

50 اور 70 سال کے درمیان کی عمر کی خواتین 
اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چھاتی کا کینسر ہونے کا خدشہ 

بڑھتا جاتا ہے اور جو خواتین ماہواري بند ہونے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں ُان کے لیے 
چھاتی کے ایکسرے )میموگرام( کو استعمال کرکے چھاتی کے کینسر کو معلوم کرنا موثرترین 

ذریعہ ہے۔ 

70 سال سے زائد عمر کی خواتین 
اگرٓاپ ابھی بھی ہر تین سال بعد معائنے کےلیے ٓائیں گی تو ہم ٓاپ کا خیر مقدم کریں 

گے، اگر چہ ٓاپ کو خودبخود معائنے کے لیے نہیں بالیا جائے گا۔ اپوائنٹمنٹ طے کرنے کے 
لیے ٓاپ اپنے مقامی سکریننگ سینٹر )معائنے کے مرکز( کو فون کرسکتی ہیں )تفصیالت کے 

لیےٓاخر پر جلد کے اندرواال صفحہ مالحظہ کریں(۔ ٓاپ کو چھاتی کا کینسر ہونے کا بڑھتا ہوا 
خدشہ برقرار رہتا ہے اور ٓاپ کو باقاعدگی سے اپنی چھاتیوں کی جانچ کرتے رہنا چاہیے کہ 

کہیں کوئی تبدیلیاں تو نہیں ہورہیں )صفحات 12 اور 13 مالحظہ کریں( اور اگر ٓاپ کو 
کوئی تشویش ہو تو اپنے GP سے رابطہ کریں۔ 
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 کسی بھی عمر میں تمام خواتین
 کو اپنی چھاتیوں میں ہونے والی کسی 

بھی قسم کی تبدیلیوں کے لیے باقاعدگی 
سے ان کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس 
میں 50 سال سے کم عمر کی خواتین 

اور وہ بھی جو سکریننگ پروگرام میں حصہ 
لیتی ہیں سب شامل ہیں۔

 چھاتی کے
 10 میں سے 8 کینسرایسی 
خواتین میں پائے جاتے ہیں 
جن کی عمر 50 سال اور اس 

سے زائد ہوتی ہے۔ 
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بریسٹ سکریننگ کے کیا فوائد ہیں؟
 •  سکریننگ کے ذریعے کسی بھی قسم کی عالمات

  کے ظاہر ہونے سے پہلے چھاتی کے کینسر
 کا پتہ چل سکتا ہے۔ 

 •  چھاتی کے کینسر کا جتنا جلد پتہ چل
  جائے، ٓاپ کے اس سے بچنے کے

 امکانات ُاتنے بڑھ جاتے ہیں۔

 •  عمومی طور پر کینسر جتنے کمتر مرحلے پر
 ہوتا ہے ُاس کے لیے عالج بھی ُاتنے ہی کم

 درجے کا چاہیے ہوتا ہے۔

سکریننگ کروانے میں کیا خطرات ہیں؟
 •  میموگرام سے تمام کینسروں کا پتہ نہیں چلتا چنانچہ اسی لیے سکریننگ کی درمیانی

 مدت کےدوران کسی بھی قسم کی تبدیلیوں پر نظر رکھنے کے لیے اپنی چھاتیوں کی
باقاعدگی سے جانچ کرتے رہنا ضروری ہے )صفحات 12 اور 13 مالحظہ کریں(۔

•  یہ ممکن ہے کہ ٓاپ میں ایسے کینسر کی تشخیص ہوجائے جو ورنہ ہوسکتا ہے کہ ٓاپ 
کو کوئی نقصان نہ پہنچاتا )صفحات 9 اور 10 مالحظہ کریں( اور ٓاپ کو عالج کے متعلق 

کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں۔

•  بریسٹ سکریننگ میں استعمال کیےجانے والے ایکسرے بہت ہی کم کیسوں میں 
چھاتی کے کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ 20 سال تک ہر تین سال بعد میموگرامز 

کروانے سے کسی خاتون کی پوری زندگی میں کینسر ہونے کے امکان میں بہت معمولی 
سااضافہ ہوتا ہے۔

•  بریسٹ سکریننگ کا عمل کچھ پریشانی، گھبراہٹ اور جسمانی بے ٓارامی کا باعث 
ہوسکتا ہے۔
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مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کب جانا ہے؟
ٓاپ کو کب اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ٓاپ کس GP پریکٹس 

کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ٓاپ کو اسی عمر کی دیگر خواتین 
سے مختلف اوقات میں دعوت دی جائے۔ اگر ٓاپ کی دعوت ٓاپ کی عمر 50 سال ہونے 

کے فورًا بعد نہیں ٓاتی تو فکرمند نہ ہوں۔ ٓاپ کی GP پریکٹس سکریننگ پروگرام میں 
صرف ہر تین سال بعد حصہ لیتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ٓاپ کو اپنی پہلی دعوت ُاس 

وقت تک نہ ملے جب تک ٓاپ کی عمر 53 سال کے قریب نہیں پہنچ جاتی۔ اگر ٓاپ 
کو اپنی پہلی دعوت اپنی ترپنویں )53( سالگرہ تک نہیں ملی توبراِہ مہربانی اپنے مقامی 

سکریننگ سینٹر سے رابطہ کریں )تفصیالت کے لیےٓاخر پر جلد کے اندرواال صفحہ مالحظہ 
 کریں(۔ 

براہ مہربانی ُاس صورت میں بھی اپنے مقامی سکریننگ سینٹر سے رابطہ کریں اگر ٓاپ نے 
گھر منتقل کرلیا ہے اور ٓاپ کو یہ تشویش ہے کہ شاید ٓاپ کو بھیجا جانے واال سکریننگ کا 

دعوت نامہ ٓاپ کو نہ مال ہو۔ 

 کیا سکریننگ چھاتی کے کینسر کی
 روک تھام کرتی ہے؟

جی نہیں۔ سکریننگ کینسر کا ابتدائی مرحلے میں سراغ 
لگا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ یہ دکھائی دے یا 

محسوس ہو، لیکن یہ صرف ُاس صورت میں کینسر کا پتہ 
چال سکتی ہے جب وہ پہلے سے موجود ہو۔



بریسٹ سکریننگ کے لیے میں کہاں جاؤں گی؟
جس جگہ پر ٓاپ رہتی ہیں ُاس کے لحاظ سے، یا تو ٓاپ کو کسی گشتی )موبائل( سکریننگ 
یونٹ میں بالیا جائے گا یا سکاٹ لینڈ کے چھ سکریننگ سینٹروں میں سے کسی ایک سینٹر 

میں بالیا جائے گا۔ سکاٹش سکریننگ سینٹروں کے نمبر اس لیفلیٹ کےٓاخر پر جلد کے اندروالے 
صفحےپر مالحظہ کیے جا سکتے ہیں۔
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بریسٹ سکریننگ کے دوران چھاتی کے ہر کینسر کا پتہ 
نہیں چلتا کیونکہ کچھ کینسر میموگرامز پر بالکل ظاہر 
نہیں ہوتے۔ کچھ تھوڑی سی اقسام کے چھاتی کے 
کینسر ہو سکتا ہے کہ میموگرامز پڑھنے والے افراد کو 

میموگرامز پر دکھائی نہ دیں۔ 

بریسٹ سکریننگ عام طورپر ٓاپ 
کے مقامی سکریننگ سینٹر یا گشتی 

)موبائل( یونٹ میں کی جاتی 
ہے۔



بریسٹ سکریننگ کے دوران کیا ہوتا ہے؟
ٓاپ کی اپوائنٹمنٹ پر عام طورپرٓادھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گااورخود میموگرام 

پر صرف چند منٹ لگتے ہیں۔

بریسٹ سکریننگ کے عمل کا یہ مرحلہ عملے کی صرف خواتین ارکان )میموگرافرز( انجام 
دیتی ہیں۔ میماگرافر ٓاپ سے چند سواالت پوچھے گی اورٓاپ کو وضاحت سے بتا ئے گی کہ 

کیا ہوگا۔ ٓاپ کسی بھی وقت اپنی میموگرافر سے سواالت پوچھ سکتی ہیں۔

ٓاپ کوکمر سے اوپر کے کپڑے ُاتارنے کےلیے کہا جائے گا۔

 ٓاپ کے پردہ داری کے حق کا ہمیشہ احترام کیا جائے گا اور جب ٓاپ کا میموگرام نہیں ہوراہ 
ہو گا تو ٓاپ اپنی ہی قمیص وغیرہ سے اپنا جسم ڈھانپ سکتی ہیں۔ 

جب ٓاپ سکریننگ کے لیے جائیں تو برائے مہربانی ٹیلکم پاؤڈر یا سپرے کرنے واال ڈی 
ٓاڈرینٹ )جسم کی بدبودور کرنے واال مادہ( استعمال نہ کریں۔ جسم پر پھیرنے واال )رول 

ٓان( ڈی ٓاڈرینٹ میموگرامز کو متاثر نہیں کرتا۔

 بریسٹ سکریننگ  کی اپوائنٹمنٹ پر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ٓاپ مندرجہ ذیل
   ویب سائٹ پر ایک چھوٹی سی فلم مالحظہ کر سکتے ہیں: 

www.nhsinform.co.uk/screening/breast
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ایک میموگرام پر صرف چند 
منٹ لگتے ہیں۔



میموگرام کرواتے ہوئے کیسے محسوس ہوتا ہے؟
ٓاپ کی میموگرافر ایک وقت میں ایک چھاتی کومیموگرام مشین پر دو خصوصی پلیٹوں کے 
درمیان رکھے گی اور ہر چھاتی کی دو تصویریں لے گی۔ ٓاپ کی چھاتی کو چند سیکنڈ کے 

لیے پلیٹوں کے درمیان زورسے دبانے کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ میموگرافر اچھی تصویر 
لے سکے۔ جب تصویر لی جاتی ہے تو ٓاپ کو چند سیکنڈ کے لیے جتنا زیادہ سےزیادہ ممکن 

ہوسکے ُپرسکون حالت میں رہنا ہوگا۔ ایکسرے کو بذات خود ٓاپ محسوس نہیں کرسکتیں۔ 
یا د رکھیں کہ ٓاپ کو اختیار ہے کہ اگر ٓاپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کریں تو کسی بھی 

وقت یہ کہہ سکتی ہیں کہ ‘روک دیں’۔

مجھے نتائج کب ملیں گے؟
ٓاپ کے نتائج کا خط تین ہفتے کے اندر اندر ٓاپ کے گھر کے پتے پر بھیج دیا جائے گا۔ ٓاپ 
کے نتائج کی ایک نقل ٓاپ کے GP کو بھی بھیجی جائے گی۔ اگر ٓاپ کے نتائج تین ہفتے 

کے اندر نہیں پہنچتے تو براِہ مہربانی اپنے مقامی سکریننگ سینٹر سے رابطہ کریں۔

7

کچھ خواتین کویہ ٹیسٹ تکلیف 
دہ یا شرمندگی واال محسوس ہوتا 

ہے، لیکن یاد رکھیں کہ میماگرافر 
پیشہ ور طبی ماہر ہے جو ہر روز 
بہت سے میموگرام لیتی ہے۔ 
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مجھے میموگرام کےکس قسم کے نتائج مل سکتے ہیں؟
ٓاپ کو تین قسم کے نتائج کے خطوط میں سے ایک خط موصول ہوگا:

•  خواتین کی اکثریت کو یہ بتایا جائے گا کہ ُان کے میموگرام صاف ہیں اور ُانہیں 
تین سال کے بعد دوبارہ بریسٹ سکریننگ کے لیے بالیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ 
ہے کہ ٓاپ کا میموگرام کینسر کی کوئی عالمت نہیں دکھاتا۔ تاہم ابھی بھی 
ٓاپ کو چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے، چنانچہ ٓاپ کو ’چھاتی کے متعلق ٓاگاہ‘ رہنا 

چاہیے )صفحہ 12 اور 13مالحظہ کریں(۔ 

•  بہت تھوڑی سی خواتین کو ’تکنیکی وجواہت کی بنا پر دوبارہ بالیا جائے گا‘ 
)technical recall(۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٓاپ کامیموگرام مناسب معیار کا 

نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہوسکتا ہے اگر چھاتی کے تمام حصے کا عکس نہ لیاگیا 
ہو یا میموگرام کےدوران چھاتی کا کچھ حصہ ہل گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 

ٓاپ کو ایک اور میموگرام کے لیے سکریننگ سینٹر واپس ٓانے کو کہا جائے گا۔ 

•  تقریبا ہر 100 خواتین میں سے پانچ خواتین کو مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے 
میموگرام کے دوسرے مرحلے کےلیے بالیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ٓاپ کا 
میموگرام ہو سکتا ہےکوئی ایسا حصہ دکھا راہ ہو جس کا ڈاکٹر زیادہ واضح عکس 
لینا چاہتے ہوں۔ مزید ٹیسٹوں کے لیے بالئی جانے والی ہر پانچ خواتین میں 

سے تقریباً چار خواتین میں چھاتی کا کینسر نہیں پایا جائے گا، اور ایک خاتون میں 
چھاتی کا کینسر پایا جائے گا۔ 

اگر ٓاپ کو سکریننگ کے دوسرے مرحلے کے لیے بالیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٓاپ کی 
چھاتی کا طبی معائنہ ہو، مزید میموگرامز لیے جائیں اور/یا الٹرا ساؤنڈ سکین کیا جائے۔ کچھ 

خواتین کو بائی ٓاپسی کی ضرورت بھی ہوگی۔ بائی ٓاپسی سے مراد ہے جب جسم کے 
کسی ریشے )ٹشو( کا چھوٹا سا نمونہ لیاجاتا ہے )ایسا کرتے وقت ٓاپ کو لوکل اینیستھیٹک 

دیا جائے گا یعنی جسم کےمتعلقہ حصے کو بے حس کر دیا جائے گا(۔ ہم یہ ٹیسٹ یہ معلوم 
کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ٓایآاپ کو چھاتی کا کینسر ہے یا نہیں۔ 
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اگر ٓاپ کو چھاتی کا کینسر ہے تو 
چھاتی کا کینسر کیا ہے؟ 

چھاتی کا کینسر ُاس وقت شروع ہوتا ہے جب چھاتی کے سیل )خلیات( بے قابو طریقے سے 
بڑھنا شروع کردیتے ہیں اور ایک گلٹی )جسے ٹیومر بھی کہا جاتا ہے( بنا لیتے ہیں۔ جب 
ٹیومر بڑھتا ہے تو کینسر کے سیل جسم کے دیگر حصوں تک بھی پھیل سکتے ہیں اور یہ 

چیز جان لیوا ہوسکتی ہے۔ 

 پھیلنے واال چھاتی کا کینسر

سکریننگ کے ذریعے جن خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے ُان میں ہر 
100میں سے تقریباً 80 خواتین میں پھیلنے واال چھاتی کا کینسر ہوگا۔ یہ ایسا کینسر ہے 
جو بڑھ کر دودھ کی نالیوں سے باہر اردگرد کی چھاتی میں پھیل گیا ہے۔ اگر پھیلنے والے 
کینسر کا عالج نہ کیا جائے تو زیادہ تر پھیلنے واال چھاتی کا کینسر جسم کے دیگر حصوں تک 

پھیل جائے گا۔ 

نہ پھیلنے واال چھاتی کا کینسر

سکریننگ کے ذریعے جن خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے ُان میں ہر 
100میں سے تقریباً 20 خواتین میں نہ پھیلنے واال چھاتی کا کینسر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ 

ہے کہ چھاتی میں کینسر کے سیل موجود ہیں لیکن وہ چھاتی کے اندر صرف دودھ کی نالیوں 
)ٹیوبوں( کے اندر پائے جاتے ہیں اور کوئی مزید نہیں پھیلے۔ اسے ’ڈکٹل کارسینوما ان 

سچو‘ )DCIS( بھی کہتے ہیں۔ کچھ ایسی خواتین جن میں نہ پھیلنے واال چھاتی کا کینسر 
پایا جاتا ہے، کینسرکے سیل نالیوں کے اندر رہتے ہیں۔ دیگر خواتین میں یہ سیل مستقبل 

میں بڑھ کر )حملہ ٓاورہوکر( چھاتی کے اردگرد کے ریشوں میں پھیل جائیں گے۔ 

 معمول کے
 مطابق دودھ کی نالی

 نہ پھیلنے واال 
چھاتی کا کینسر

 پھیلنے واال 
چھاتی کا کینسر



جب کسی خاتون میں نہ پھیلنے والے چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو ڈاکٹر یہ 
نہیں بتا سکتے کہ ٓایا یہ بڑھ کر اردگرد کی چھاتی میں پھیل جائے گا یا نہیں۔ 

عالج
ڈاکٹر ہمیشہ یہ نہیں بتا سکتے کہ چھاتی کے جس کینسر کی تشخیص ہوئی ہے ٓایا یہ 
جان لیوا ہوگا یا نہیں۔ ٓاپ کا کینسر چاہے پھیلنے واال ہے یا نہ پھیلنے واال ہے، ٓاپ کو 

چھاتی کے کینسر کے خصوصی ماہرین )سپیشلسٹ( کی ایک ٹیم کی طرف سے عالج اور 
نگہداشت کی پیشکش کی جائے گی۔ عالج میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوسکتی ہیں، 

سرجری )جس کا مطلب پستان کا کاٹنا ہوسکتا ہے(، اہرمون تھراپی )اہرمون کے ذریعے 
عالج(، ریڈیوتھراپی )شعاعوں کے ذریعے عالج( اور ممکنہ طور پر کیموتھراپی )کیمیائی 

مادوں کے ذریعے عالج( بھی۔ اگر چہ یہ عالج زندگیاں بچاتے ہیں لیکن یہ شدید قسم کے 
طویل المدت ذیلی اثرات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر ٓاپ کے عالج کے سلسلے میں مختلف 

طریقے دستیاب ہیں تو ٓاپ کو اپنے لیے مناسب طریقے کے متعلق فیصلہ کرنے میں مدد 
دینے کے لیے معلومات اور معاونت ملے گی۔ 

انتخاب کرنا 
یہ ٓاپ کی اپنی مرضی ہے کہ ٓایا ٓاپ بریسٹ سکریننگ کروانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ 

مندرجہ ذیل اعدادوشمار ہوسکتا ہے کہ ٓاپ کو اپنے لیے مناسب فیصلہ کرنے میں مدد دیں۔ 

چھاتی کا کینسر خواتین میں سب سے زیادہ پایا جانے واال کینسر ہے۔

سکاٹ لینڈ میں ہرسال تقریباً 4,800 خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ 

سکاٹ لینڈ میں ہرسال تقریبا 1,000خواتین چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہالک ہوجاتی 
ہیں۔

ایسی 400 خواتین میں سےجن کا 10 سال تک باقاعدگی سے معائنہ کیاگیا ہو، چھاتی کے 
کینسر کی وجہ سے ایک خاتون کم ہالک ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکاٹ لینڈ میں ہر 
سال تقریبا 130 خواتین کو چھاتی کے کینسر کی وجہ سے ہالک ہونے سے بچا لیا جاتا ہے۔
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معائنہ کروانے والی 1000 خواتین میں سے تقریبا نو خواتین میں چھاتی کا کینسر پایا

جائےگا۔ ان میں سے تقریباً دو خواتین میں ایسے کینسر کی تشخیص ہوگی اور ُانہیں عالج 
کی پیشکش کی جائے گی )صفحہ 9 مالحظہ کریں( جس کا ورنہ کبھی بھی پتہ نہ چلتا اور جو 

جان لیوا نہ ہوتا۔ 

بریسٹ سکریننگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کا حال ہی میں ماہرین کے ایک گروپ نے 
جائزہ لیا ہے اور ُانہوں نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ ہر ایک خاتون کے بدلے جس کی بریسٹ 

سکریننگ کے ذریعے جان بچائی گئی ہے تین خواتین میں چھاتی کے ایسے کینسر کی 
تشخیص کی جائے گی جو شاید کبھی بھی جان لیوا نہ ہوسکتا۔ 

اگر یہ بات ٓاپ کے لیے باعث تشویش ہے تو براہ مہربانی کسی پیشہ ور طبی ماہر سے 
بات کریں۔ ٓاپ مزید معلومات کے لیے 

 www.nhsinform.co.uk/screening/breast بھی مالحظہ 
 کرسکتی ہیں۔ ٓاپ 88 44 22 0800 )ٹیکسٹ فون

  88 44 22 0800 18001( پر مفت NHS inform  کی ہیلپ الئن سے بھی 
رابطہ کرسکتی ہیں۔ یہ ہیلپ الئن ہر روز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی ہوتی 

ہے اور ترجمانی کی خدمت بھی فراہم کرتی ہے۔

11

بریسٹ سکریننگ کا 
مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ 
مجھ میں ایسے کینسر 

کی تشخیص ہواور ُاس کا 
عالج کیا جائے جو کبھی 

بھی جان لیوا نہ ہوسکتا۔ 

بریسٹ سکریننگ مجھے 
چھاتی کے کینسر سے ہالک 

ہونے سے بچا سکتی ہے۔ 



چھاتی کے متعلق ٓاگاہ رہیں 
چھاتی کے متعلق ٓاگاہ رہنے سے مراد اپنے جسم کے متعلق واقفیت حاصل کرنا ہے تا کہ 
ٓاپ اپنی چھاتیوں میں ہونے والی کسی بھی قسم کی تبدیلیوں کو جلد بھانپ سکیں۔ 

چھاتی کے متعلق ٓاگاہ رہنے سے متعلقہ سب سے اہم باتیں جو ٓاپ کو معلوم ہونی 
چاہییں وہ یہ ہیں کہ ٓاپ کو یہ پتہ ہو کہ ٓاپ کے لیےکیا چیز معمول کے مطابق )نارمل( 
ہے اور یہ کہ اگر ٓاپ کے جسم میں کوئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں توجو ں ہی ٓاپ کو 

ُان کا پتہ چلتا ہے ٓاپ کو چاہیے کہ جلد از جلداپنے GP  کو بتائیں۔

12

یاد رکھیں ٓاپ کو کسی بھی 
وقت اس میں چھاتی کے 

معائنوں کے درمیان کا عرصہ 
بھی شامل ہے، چھاتی کا 

کینسر ہوسکتا ہے۔
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ٓاپ کی چھاتیوں میں )جس میں بغل تک کا حصہ بھی شامل ہے( ہونے والی تبدیلیاں ہو 
سکتا ہے کہ بے ضرر ہوں، لیکن ٓاپ کو چاہیے کہ ان کا فورًا معائنہ کروا لیں۔ ٓاپ کو مندرجہ 

ذیل چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے:

•  کوئی گلٹی، کسی ایک چھاتی میں کسی جگہ کا موٹا ہو جانا یاسطح اونچی نیچی ہو جانا
•  ایک یا دونوں چھاتیوں کی جسامت )سائز( یا شکل میں کوئی تبدیلی

•  ٓاپ کی کسی ایک بغل میں کوئی گلٹی یا سوجن
•  ایسی جلد جو سنگترے کے چھلکے کی طرح دکھائی دیتی ہو

•  سرپستان)نپل( کے اوپر یا اردگرد کھرنڈ
•  سرپستان سے مادے کا رسنا، خون کی دھاری کے ساتھ یا ُاس کے بغیر

•  جلد پر گڑھے یا ایسی جلد جو اندر کو کھنچی ہوئی ہو
•  سرپستان کا اندر کی طرف مڑے ہوئے ہونا۔

مردوں کو بھی چھاتی کا کینسر ہوسکتا ہے اور سکاٹ لینڈ میں ہرسال مردوں میں
چھاتی کے کینسر کے تقریبا 29 نئے کیس واقع ہوتے ہیں۔ مرد بھی اپنی چھاتیوں میں 

جو کوئی تبدیلیاں نوٹ کرتے ہیں ُانھیں اپنے GP کو ُان کے متعلق بتاناچاہیے۔ 
Detect Cancer Early )کینسر کا جلد سراغ لگائیں( کے متعلق معلومات کے

لیے NHS inform مالحظہ کریں۔

تما م عمر کی خواتین کو خود اپنی
 چھاتیوں میں تبدیلی معلوم ہونا معمول کی 
 بات ہے)خاوند/پارٹنربھی تبدیلیاں محسوس

 کرسکتے ہیں(، چنانچہ باقاعدگی سے اپنی
چھاتیوں کی جانچ کرتے

رہنااہم ہوتا ہے 
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کیا ہوگا اگر۔۔۔
۔۔۔بریسٹ سکریننگ کے لیے جب مجھے پہلے کئی دفعہ بالیا گیا ہے تو میں 

نہیں گئی، کیا ابھی بھی میں اس کے لیے جا سکتی ہوں؟
جی اہں۔ اگرچہ سکریننگ سےبہترین فائدہ ُاس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بھی ٓاپ 

کو بالیا جائے ٓاپ ہرمرتبہ حاضر ہوں، لیکن اگر ٓاپ پہلے نہیں بھی گئیں تو اب ٓاپ جا 
سکتی ہیں۔

۔۔۔میں نے کسی اور جگہ سے میموگرامز کروائے ہیں؟
اگر ٓاپ کے میموگرامز چھ ماہ سے زیادہ عرصہ قبل لیے گئے تھے تو ٓاپ ابھی بھی 

جاسکتی ہیں۔ اگر ٓاپ نے ابھی حال ہی میں میموگرامز کروائے ہیں تواس بارے میں 
بات چیت کرنے کے لیے کہ ٓایا ٓاپ کو جانے کی ضرورت ہے یا نہیں براِہ مہربانی سکریننگ 

سینٹرسے رابطہ کریں۔

۔۔۔مجھے پہلے چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے؟
براہ مہر بانی اپنی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات چیت کے لیے اپنے سکریننگ سینٹر سے 

رابطہ کریں۔ 

۔۔۔مجھے اپنی اپوائنٹمنٹ پر ترجمان کی ضرورت ہے؟
اگر ٓاپ کو ترجمان کی مدد کی ضرورت ہے تو جب ٓاپ کو اپوائنٹمنٹ کا خط ملے تو براِہ 
مہربانی اپنے مقامی سکریننگ سینٹر سے رابطہ کریں اور ہمیں اس بارے میں بتائیں تاکہ 

ہم اس کا انتظام کر سکیں۔

۔۔۔مجھے سفر کے اخراجات کلیم کرنے کی ضرورت ہے؟
اگر ٓاپ انکم سپورٹ لیتی ہیں تو ٓاپ اپنے اخراجات کے لیے کلیم کر سکتی ہیں۔ مزید 

 معلومات کے لیے براِہ مہربانی NHS inform  کی ہیلپ الئن سے
88 44 22 0800 )ٹیکسٹ فون 88 44 22 0800 18001( پر رابطہ کریں۔ 

یہ ہیلپ الئن ہر روز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی ہوتی ہے اور ترجمانی کی 
خدمت بھی فراہم کرتی ہے۔
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۔۔۔معائنے کے لیے میں کسی کو اپنے ساتھ النا چاہوں گی؟
ٓاپ کا بریسٹ سکریننگ کا معائنہ ایک خاتون میموگرافر کرے گی۔ اگر کسی کو اپنے 

ساتھ النے سے ٓاپ کو فائدہ ہوگا تو ٓاپ بخوشی کسی کو اپنے ساتھ ال سکتی ہیں لیکن براِہ 
مہربانی یہ یاد رکھیںکہ مردوں اور بچوں  کو گشتی یونٹ )موبائل یونٹ( میں داخل ہونے 
کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ٓاپ کسی کو اپنے ساتھ النا چاہیں گی یا پھر اس کے بجائے اپنی 
اپوائنٹمنٹ کو تبدیل کرنا چاہیں گی تو براِہ مہربانی اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے سکریننگ 

سینٹر سےرابطہ کریں۔ 

۔۔۔میری رسائی کی ضروریات ہیں؟
براِہ مہربانی سینٹر سے رابطہ کریں، اگر ٓاپ ماضی میں واہں جا بھی چکی ہیں تو پھربھی 

رابطہ کریں۔ اس طرح ہم ٓاپ کے لیے مناسب اپوائنٹمنٹ کا انتظام کر سکیں گے۔

۔۔۔میں کچھ پیوند کاری )امپالنٹ( کروا چکی ہوں، کیا میں ابھی بھی معائنے 
کے لیے جا سکتی ہوں؟

جی اہں۔ براِہ مہربانی سینٹر سے رابطہ کریں۔ ٓاپ کو ایک لیفلیٹ بھیج دیا جائے گا جس 
میں اس بارے میں مزید معلومات ہوں گی۔ اگر ٓاپ کی اپوائنٹمنٹ گشتی)موبائل(

سکریننگ یونٹ کے لیے ہے تو اس کو ایسے سکریننگ سینٹر کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت 
ہوگی جہاں ضروری ٓاالت دستیاب ہوں۔

۔۔۔اگر میں سکریننگ کے لیے نہ جانے کا فیصلہ کروں تو؟
براہ مہربانی سکریننگ سینٹر کو یہ بتانے کے لیے ٹیلیفون کریں کہ ٓاپ اپنی اپوائنٹمنٹ 

پر حاضر نہیں ہوں گی۔ اگر بعد میں ٓاپ سکریننگ کے لیے حاضر ہونے کا فیصلہ کریں تو 
ٓاپ ایک نئی اپوائنٹمنٹ طے کرسکتی ہیں۔ ٓاپ کو تین سال بعد دوبارہ سکریننگ کے لیے 
بالیا جائے گا۔ اگر ٓاپ نہیں چاہتیں کہ ٓاپ کو دوبارہ بالیا جائے تو سکریننگ سینٹر سے ایک 
ڈسکلیمر فارم )دست برداری کا فارم( کی درخواست کریں تا کہ ٓاپ کا نام نظام سے نکال دیا 

جائے۔  اگر کسی بھی وقت ٓاپ اپنا ارادہ بدل لیں تو ٓاپ اپنا نام دوبارہ نظام میں شامل کرنے 
کی درخواست کر سکتی ہیں۔ ٓاپ کو چھاتی کے کینسر سے متعلقہ کسی بھی قسم کی 

نگہداشت جو اپنے GP یا ہسپتال سے ملتی ہے، ٓاپ کے فیصلے سے ُاس پر کچھ اثر نہیں 
پڑے گا۔ 
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سکریننگ کے بعد میرے میموگرامز کا کیا کیا جاتا ہے؟
سکریننگ کی معلومات کو انتہائی رازداری میں رکھاجاتا ہے اورانہیں یہ یقین دہی کرنے کے 

لیے استعمال کیاجاتا ہےکہ ہماری بریسٹ سکریننگ سروس طے شدہ معیار پر پورا اترتی 
ہے، اور اس سے ان شعبوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جن میں بہتری کی گنجائش 

ہو۔ صر ف عملے کے مجاز افراد اور متعلقہ پیشہ ور طبی ماہرین ہی ان معلومات کو دیکھ 
سکتے ہیں۔

 اگر ٓاپ NHS  کے ریکارڈ رکھنے کے متعلق مزید معلومات چاہتی ہیں تو 
NHS inform  کی ہیلپ الئن کو ٹیلیفون نمبر 88 44 22 0800 )ٹیکسٹ فون 

88 44 22 0800 018001( پر مفت فون کر سکتے ہیں۔ یہ ہیلپ الئن ہر روز 
صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی ہوتی ہے اور ترجمانی کی خدمت بھی فراہم 

کرتی ہے۔

مزید معلومات اور مدد
 NHS inform سکاٹ لینڈ کے سکریننگ سے متعلقہ ویب پیج 

)Screening Scotland( سکاٹ لینڈ میں بریسٹ سکریننگ کے بارے میں مزید 
 معلومات فراہم کرتے ہیں:

www.nhsinform.co.uk/screening/breast

 NHS inform  کے کینسر کا جلد سراغ لگائیں سے متعلقہ ویب پیجز 
)Detect Cancer Early(  کینسر بشمول چھاتی کے کینسر کا جتنی جلد ممکن 

 ہوسکے ٓاثار اور عالمات کا سراغ لگانے سے متعلق معاونت اور مشورہ فراہم کرتے ہیں:
www.nhsinform.co.uk/cancer/scotland/dce

اپنی صحت سے متعقہ حقوق اور رازداری کے بارے میں معلومات کے لیے مالحظہ کریں
www.nhsinform.co.uk/rights



سکاٹش بریسٹ سکریننگ سینٹرز 
North of Scotland (Inverness)

ٹیلیفون: 705416 01463

North East of Scotland (Aberdeen)
ٹیلیفون: 550570 01224

West of Scotland (Glasgow) 
 ٹیلیفون: 8800 800 0141

ٹیکسٹ فون: 8858 800 0141

South West of Scotland (Irvine) 
ٹیلیفون: 323505 01294 یا 323506 یا 323507

East of Scotland (Dundee) 
ٹیلیفون: 425646 01382

South East of Scotland (Edinburgh) 
ٹیلیفون: 7400 537 0131

 )Scottish Breast Screening Programme( سکاٹش بریسٹ سکریننگ پروگرام
کا باقاعدگی سےجائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ یقین دہی کی جاسکے کہ ہم ٓاپ کو جس حد تک ممکن 
ہے بہترین سروس فراہم کررہے ہیں۔ٓاپ کو جو سروس فراہم کی گئی ہے اگر ُاس کے  بارے 

میں  ٓاپ کوئی شکایت کرنا چاہتی ہیں یا کوئی رائے دینا چاہتی ہیں تو  ٓاپ جس سکرینگ 
سینٹر پر گئی  تھیں برائے مہربانی  واہں کے کلینکل ڈائریکٹر )clinical director( کو خط 

 لکھیں۔ ٓاپ کو ُاس کا پتہ اس ویب سائٹ سے مل جائے گا:
www.nhsinform.co.uk/screening/breast/screeningcentres  

اگر اس معلوماتی لیفلیٹ میں دیے گئے مواد کے بارے میں ٓاپ کوئی رائے دینا چاہتی ہیں تو 
برائے مہربانی  NHS Health Scotland  سے رابطہ کریں :

nhs.healthscotland-publications@nhs.net :ای میل
  Publications, NHS Health Scotland, Gyle Square :ڈاک  کے ذریعے 

1 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9EB
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 This publication is available online at 
  www.healthscotland.com or telephone 

.0131 314 5300

Traditional Chinese

Polish

Urdu

یہ لیفلیٹ اردو، روایتي چیني اور پولش زبانوں اور ٓاسني سے پڑھي جانے والي شکل 
)ایزي ریڈ فارمیٹ( میں بھي دستیاب ہے۔ NHS Health Scotland دیگر 

زبانوں یا شکلوں کے لیے کي جانے والي درخواستوں پر بخوشي غور کرے گي۔ براِہ 
 مہرباني 5300 314 0131 پر رابطہ کریں یا 

nhs.healthscotland-alternativeformats@nhs.net پر 
اي میل بھیجیں۔ 

46
98

 5
/2

01
6 

A
LT

 5
/2

01
6

www.healthscotland.com

您也可以登入  www.healthscotland.com 
瀏覽本刊物，或撥打 0131 536 5500查詢。  

Ta publikacja jest dostępna online na stronie 
www.healthscotland.com lub pod numerem 
telefonu 0131 536 5500, gdzie można także 
zgłaszać wszelkie zapytania. 

پر دستیاب ہے  www.healthscotland.com  یہ اشاعت آن الئن
 پر ٹیلی فون کریں۔ 0131 536 5500 یا کسی سواالت کے لیے




