
Queensland Health (ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਹੇਲਥ)ਆਪਣ ੇਪਰਿਵਾਿ ਲਈ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਬਣ।ੋ

ਆਪਣੇ ਬ੍ੇਸਟ (ਛਾਤੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ  
ਇਹ ਵੇਰਿਆ ਹੈ ਰਕ:

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਆਕਾਿ ਜਾਂ ਿੂਪ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਫਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਰਪਆ ਹੈ?

•  ਕੋਈ ਸੋਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਮਰਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਵੇ?

•  ਰਨੱਪਲਾਂ (ਚੂਚੀਆਂ) ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ 
ਨਾ ਵੇਿੀ ਹੋਵੇ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਿੂਨ ਰਨਕਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਡਸਚਾਿਜ 
(ਰਿਸਾਓ) ਹੋਣਾ?

•  ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ?

•  ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਿਬੋਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਜ?

•  ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਿਨ ਦਿਦ?

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

Mercy
“ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ BreastScreen 
Queensland ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਰਦੱਤੀ ਸੀ ਰਕਉਂਰਕ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਚੰਗਾ 
ਲਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

Raima
“ਮੇਿੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੋਲ 
ਮਾਡਲ (ਪ੍ੇਿਨਾ ਸਿੋਤ) ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” 

Metro North Hospital ਅਤੇ Health Service, Queensland 
ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਰਮਤ। ਤਸਵੀਿਾਂ Julie Haysom ਦੁਆਿਾ ਬਣਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ।.

Anna
“ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਸੇ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਨਾਲ 
ਪੀਰੜਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕੁੱ ਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।”

ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਰਕਵੇਂ ਬੂਕ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

13 20 50 ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਇਨ  
www.breastscreen.qld.gov.au ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੁਕ ਕਿੋ 

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕ੍ਪਾ ਕਿਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ 
ਬੁਕ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।  

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ  
ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕ੍ਪਾ ਕਿਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ  
ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ (Translating and  
Interpreting Service - TIS)  
ਨੰੂ 131 450 ਤੇ ਫੋਨ ਕਿੋ।

ਬ੍ੇਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਹਤ  
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

BreastScreen Queensland ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁਕ ਕਿਨ  
ਲਈ ਡਾਕਟਿ ਦੇ ਿੇਫਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

BreastScreen Queensland ਸੇਵਾ ਹੇਠਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ  
ਪ੍ਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ:

•  ਗਿੁਪ ਬੁਰਕੰਗ 

•  ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਵਰਦਅਕ ਚਿਚਾ 

•  ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ

ਅਪਾਇੰਨਟਮੇਂਟ ਬੁਕ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬ੍ੋਸ਼ਿ ਬਾਿੇ ਦੱਸੋ। 

ਬ੍ੇਸਟ ਸਕ੍ੀਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ  
ਤਿੀਕਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਠੀਕ ਹਨ।

Punjabi



ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ ਰਵਕਾਸ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਸਹਤ ਲਈ 
ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਕੈਂਸਿ ਸੈੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਰਸਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਿਕ ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਿ ਬਣਾ 
ਰਦੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਿ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕੈਂਸਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਿੂ ਰਵੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਫਤ ਰਵੱਚ ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਕੌਣ ਕਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•  50 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਿ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਔਿਤਾਂ।
•  40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਿ ਦੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ  

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
•  ਹਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ ਕਿਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਿਣ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ੇਸਟ ਸਕ੍ੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੇਂਟ ਦੌਿਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਮਰਹਲਾ ਿੇਡੀਓਗਿਾਫਿ 
ਿਾਸ ਐਕਸ-ਿੇ ਮਸ਼ੀਨ 
ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬ੍ੇਸਟ ਦਾ ਐਕਸ-ਿੇ 
ਕਿੇਗੀ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਬਹੁਤ 
ਥੋੜੇ ਰਚਿ ਲਈ  
ਦਬਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਿਹੋ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਹੋ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਰਕਹੋ ਰਜਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਕਾਿ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਹੋ ਰਜਹੇ ਮਰਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਹਿ ਮਰਹਲਾ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਰਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ “ਸਧਾਿਨ” ਹੈ।  ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਿਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦੇ 3 ਸੌਿੇ 
ਤਿੀਕੇ ਇੱਥੇ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇ੍ਸਟ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ

•  ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਰਿਆਂ ਨਾਲ 
ਦੋਵੇਂ ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਪੂਿੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਦਬਾਓ

•  ਆਪਣੀ ਗਿਦਨ ਅਤੇ ਕੋਲਿਬੋਨ ਨੰੂ 
ਮਰਹਸੂਸ ਕਿੋ

•  ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਥੱਲੇ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿੋ

2. ਰਬਸਤਿੇ ਰਵੱਚ ਲੈਟਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ।

•  ਆਪਣੇ ਰਸਿ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਿੱਿ ਕੇ ਰਸੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਓ

•  ਦੋਵੇਂ ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਪੂਿੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਹੋਲੇ-ਹੋਲੇ ਦਬਾਓ 

3. ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਵੇਿੋ।
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿੱਿੋ:

•  ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ

•  ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਪਿਤਦਾਿ ਚਮੜੀ 

•  ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਆਕਾਿ ਰਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰਨੱਪਲ ਰਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ

ਲਰਸਕਾ 
ਗ੍ੰ ਥੀ

ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ  
ਬ੍ੇਸਟ ਕੈਂਸਿ 

ਨੇਮੀ ਿੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ੇਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨਾ ਮਹਤਵਪੂਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬ੍ੇਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਿੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬ੍ੇਸਟ-ਸਕ੍ੀਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿੀਕਾ ਹੈ ਰਕ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ੇਸਟ ਰਸਹਤਮੰਦ ਹਨ।   

ਬ੍ੇਸਟ-ਸਕ੍ੀਨ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਵੇਿਣ ਜਾਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ।

ਬ੍ੇਸਟ ਸਕ੍ੀਨ ਕੀ ਹੈ? 
ਬ੍ੇਸਟ-ਸਕ੍ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ ਕੈਂਸਿ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 
ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ੇਸਟ ਦੇ ਅੰਦਿ ਦੀ ਤਸਵੀਿ ਲੈਣ ਲਈ  
ਇੱਕ ਿਾਸ ਐਕਸ-ਿੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 
ਵਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਤਸਵੀਿਾਂ ਡਾਕਟਿਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਵੇਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ੇਸਟ ਰਵੱਚ 
ਕੈਂਸਿ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।


