
ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਵਰਆ ਵਿਆ

ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਟੈਸਟ ਕੈਰੀ ਹ?ੈ 
ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਟਸੈਟ ਕੈੈਂਸਰ ਦ ੇਸ਼ਰੁਆੂਤਰੀ ਲਛੱਣਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾ ਸਕੈਦ ੇਹਿ।  
ਇਹ ਟਸੈਟ ਸਰਰੀਰਕੈ ਸੈੱਲਾ ਂਵਿਚੱ ਤਬਦਰੀਲਰੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾ ਸਕੈਦ ੇਹਿ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਰਰੀਰ 
ਵਿਚੱ ਉਿ੍ਹਾ ਂਲਾਿਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾ ਸਕੈਦ ੇਹਿ ਜ ੋਭਵਿਖੱ ਵਿਚੱ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਕੈਾਰਿ ਬਣ 
ਸਕੈਦਰੀਆ ਂਹਿ। 

ਆਸਟ੍ਰਲੇਰੀਆ ਦਰੀ ਸਰਕੈਾਰ ਅਤੰੜਰੀ, ਛਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਿਾਈਕੈਲ ਕੈੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰੁਆੂਤਰੀ ਲੱਛਣਾ ਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਵਤਿੰ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮਾ ਂਦਰੀ ਪਸੇ਼ਕੈਸ਼ ਕੈਰਦਰੀ 
ਹ।ੈ ਜਕੇੈਰ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਰੁਆੂਤਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਲਿੱ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਬਚਣ ਦਰੀ ਸਭੰਾਿਿਾ  
ਿਧੱ ਹੁਦੰਰੀ ਹ।ੈ

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਹਰਾ ਜਾ ਂਨੀਲਾ ਮਡੈੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹ ੈਤਾ ਂਇਹ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ 
ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ ਮਫੁ਼ਤ ਹਿ। ਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋੈਲ ਮਡੈਰੀਕੇੈਅਰ ਕੈਾਰਡ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਜਰੀਪਰੀ 
ਿਾਲ ਿਲੱ ਕੈਰ ੋਵਕੈ ਇਿ੍ਹਾ ਂਟਸੈਟਾ ਂਦਰੀ ਕੈਰੀਮਤ ਵਕੰੈਿਰੀ ਹਿੋਿੇਰੀ।

ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਟਸੈਟ ਤਹੁਾਡਰੀ ਜਾਿ ਬਚਾਅ 
ਸਕੈਦ ੇਹਿ।
ਜਕੇੈਰ ਤਸੁੀਂ ਅਤੰੜਰੀ, ਛਾਤਰੀ ਜਾ ਂਸਰਿਾਈਕੈਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕੈਾਰਰੀ 
ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਇਥੱ ੇਜਾਓ 
•   cancersa.org.au   
•   breastscreen.sa.gov.au
•   wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening 

ਜ ੇਤਹੁਾਿੰੂ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ 
Cancer Council SA (ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ SA) ਿੰੂ 13 11 20 'ਤ ੇਫੋ਼ਿ ਕੈਰ।ੋ

ਇਹ ਸਰੋਤ Wellbeing SA, BreastScreen SA ਅਤੇ ਕੈੈਂਸਰ ਕੈੌਂਸਲ SA  
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਰੋਤ ਿੰੂ ਪਵਹਲਰੀ ਿਾਰ 2017 ਵਿੱਚ CALD ਿਮੈੂਿਜ਼ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ 
ਅਬੈੰਸਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਜੈੋਕੈਟ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਸਰੀ।

ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦਰੀ ਪਤਾ ਵਕੈਿੇਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 

131120
 cancersa.org.au

ਕੈੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਮਫੁ਼ਤ* ਅਤ ੇਿਪੁਤ ਜਾਣਕੈਾਰਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,  
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱੈਰਿਾਰ ਸਿਰੇ ੇ9.00 ਿਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5.00 ਿਜੇ ਤਕੱੈ:
• ਕੈੈਂਸਰ ਕੈੌਂਸਲ ਿੰੂ 13 11 20 'ਤ ੇਫੋ਼ਿ ਕੈਰੋ
• cancersa.org.au 'ਤ ੇਔਿਲਾਈਿ ਚਟੈ ਕੈਰੋ।
• ਈਮਲੇ askanurse@cancersa.org.au

ਮਫੁ਼ਤ* ਦੁਭਾਸ਼ਰੀਆ ਸੇਿਾ 131 450 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

*ਲੋਕੈਲ ਫੋ਼ਿ ਕੈਾਲ ਕੈਰਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ  
ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ  
ਪਛਾਣ

Punjabi | ਪੰਜਾਬਰੀ
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ਜ਼਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰਾ ਂਨੰੂ ਜ਼ਨਯਮਤ ਸਰਵਾਈਕਲ 
ਸਕ੍ੀਜ਼ਨੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ ਦੋ ਤਰਰੀਵਕੈਆ ਂਿਾਲ ਸਰਿਾਈਕੈਲ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਟਸੈਟ ਕੈਰਿਾ ਸਕੈਦ ੇਹ।ੋ
1.  ਸਿ-ੈਸਿੰ੍ਰਵਹ ਟਸੈਟ ਦੁਆਰਾ, ਜ ੋਵਕੈ ਯਿੋਰੀ ਤੋਂ ਤਹੁਾਡੇ ਆਪਣ ੇਸੈੱਲਾ ਂਿੰੂ ਇਕੈਠੱਾ  

ਕੈਰਿ ਲਈ ਲੰਬਰੀ-ਡੰਡਰੀ ਿਾਲੇ ਰੰੂਅ ਦ ੇਫੰ਼ਬ ੇਦਰੀ ਿਰਤੋਂ ਕੈਰਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਟਸੈਟ  
ਿੰੂ ਜਰੀਪਰੀ ਕੈਲਰੀਵਿਕੈ ਵਿਚੱ ਵਿਜੱਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੈਰ ਸਕੈਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਕੈੁਝੱ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿਚੱ  
ਤਸੁੀਂ ਘਰ ਵਿਚੱ ਹਰੀ ਟਸੈਟ ਕੈਰ ਸਕੈਦੇ ਹ ੋਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਡੇ ਜਰੀਪਰੀ ਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਇਸਦਾ 
ਪਵਹਲਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਬਧੰ ਕੈਰੀਤਾ ਹਿੋ।ੇ

2.  GP ਜਾ ਂਿਰਸ ਦਆੁਰਾ ਵਲਆ ਵਿਆ ਿਮਿੂਾ, ਵਜੱਥ ੇਇਕੱੈ ਸਪਕੇੈਲੁਮ ਅਦੰਰ  
ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਬਚੱਦੇਾਿਰੀ ਦ ੇਮੂਹੰ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਇਕੈਠੇੱ ਕੈਰੀਤ ੇਜਾਦਂ ੇਹਿ। 

ਦਿੋੇਂ ਵਿਕੈਲਪ ਬਰਾਬਰ ਸਰੁਵੱਖਅਤ ਅਤ ੇਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲਰੀ ਹਿ। ਆਪਣ ੇਜਰੀਪਰੀ ਜਾ ਂ 
ਿਰਸ ਿਾਲ ਿੱਲ ਕੈਰ ੋਵਕੈ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਵਕੈਹੜਾ ਵਿਕੈਲਪ ਸਹਰੀ ਹ।ੈ
ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਰੀ ਅਪਇੋਟੰਮੈਂਟ ਬੁਕੱੈ ਕੈਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਹ ਕੈਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕੈਦੇ ਹ:ੋ
•   ਕੈਰੀ ਕੈਲਰੀਵਿਕੈ ਵਿਚੱ ਆਪ ਿਮਿੂਾ ਲੈਣਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
•    ਸਭੰਾਿਰੀ ਖ਼ਰਵਚਆ ਂਬਾਰ ੇਪੁਛੋੱ 
•   ਵਕੈਸ ੇਮਵਹਲਾ ਜਰੀਪਰੀ ਜਾ ਂਿਰਸ ਲਈ ਬਿੇਤਰੀ ਕੈਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕੈਦ ੇਹੋ
•   ਜਕੇੈਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ਰੀਏ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹਿੋ ੇਤਾ ਂਬਿੇਤਰੀ ਕੈਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕੈਦ ੇਹੋ
•   ਦਹੋਰਰੀ ਮਲੁਾਕੈਾਤ ਲਈ ਬਿੇਤਰੀ ਕੈਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕੈਦੇ ਹ।ੋ
ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ SA ਅਤ ੇWellbeing SA ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ:
•    ਸਾਰਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤ ੇ25-74 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਚੱਦੇਾਿਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕੈ, ਵਜਿ੍ਹਾ ਂ

ਿੇ ਕੈਦ ੇਕੋੈਈ ਵਜਿਸਰੀ ਸਪੰਰਕੈ ਕੈਰੀਤਾ ਹ,ੈ ਿੰੂ ਹਰ ਪਜੰ ਸਾਲਾ ਂਵਿਚੱ ਸਰਿਾਈਕੈਲ 
ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਟਸੈਟ ਕੈਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ।

•    12-13 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਵੱਚਆ ਂਿੰੂ ਵਹਊਮਿ ਪਪੈਰੀਲੋਮਾਿਾਇਰਸ (HPV) 
ਿਕੈੈਸਰੀਿ ਲਿਿਾਈ ਜਾਦਂਰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਕੈੈਸਰੀਿ ਰਾਸ਼ਟਰਰੀ ਟਰੀਕੈਾਕੈਰਿ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ  
ਦ ੇਤਵਹਤ ਸਕੰੈੈਡਰਰੀ ਸਕੂੈਲਾ ਂਜਾ ਂਜਰੀਪਰੀ ਕੈਲਰੀਵਿਕੈ ਵਿਚੱ ਮਫੁ਼ਤ ਲਿਾਈ ਜਾਦਂਰੀ ਹ।ੈ

•    ਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਿੰੂ ਸਕੈੈਸ ਕੈਰਿ ਦੌਰਾਿ ਅਸਾਧਾਰਿ ਖਿੂ ਿਵਹਣ ਜਾ ਂਦਰਦ ਿਰਿੇ  
ਲਛੱਣ ਹੋਣ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕੈਟਰ ਿੰੂ ਵਮਲੋ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕੈਾਰਰੀ ਲਈ wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening  
'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂਸਰਿਾਈਕੈਲ ਕੈੈਂਸਰ ਿੰੂ ਛੇਤਰੀ ਲਭੱਣ ਲਈ cancersa.org.au  
'ਤ ੇਖਜੋ ਕੈਰ।ੋ

ਅਤੰੜੀਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦ ੇਜ਼ਵਕਸਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਅਤੰੜੀਆ ਂਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁ਼ਰਆੂਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਲਗੱ 
ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਚਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਵਧੱ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਅਤੰੜਰੀਆ ਂਦ ੇਕੈੈਂਸਰ ਦਰੀ ਜਾਚਂ ਵਿਚੱ ਫਰੀਕੈਲ ਓਕੈਲਟ ਬਲਡੱ ਟਸੈਟ (FOBT) ਿੰੂ ਕੈਰਿਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ FOBT ਤਹੁਾਡੇ ਮਲ (ਟਟੱਰੀ) ਵਿਚੱ ਖ਼ੂਿ ਿੰੂ ਲਭੱਦਾ ਹ ੈਜ ੋਦਵੇਖਆ ਿਹੀਂ ਜਾ 
ਸਕੈਦਾ। ਜਕੇੈਰ ਖ਼ਿੂ ਵਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿੰੂ ਖ਼ਿੂ ਦ ੇਕੈਾਰਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਹਰੋ 
ਜਾਚਂਾ ਂਕੈਰਿਾਉਣ ਦਰੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕੈਦਰੀ ਹ।ੈ 
ਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਿੈਸ਼ਿਲ ਬਅੋਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ 50-74 ਸਾਲ ਦਰੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰਲੇਰੀਆ ਿਾਸਰੀਆ ਂਿੰੂ ਇਕੱੈ ਮਫੁ਼ਤ FOBT ਵਕੈਟੱ ਡਾਕੈ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿੇਾ। 
ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ SA ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ
•    ਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਡਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿਧੱ ਹ ੈਤਾ ਂਹਰ ਦ ੋਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ 

ਅਤੰੜਰੀਆ ਂਦ ੇਕੈੈਂਸਰ ਦਰੀ ਜਾਚਂ ਵਿਚੱ ਵਹਸੱਾ ਲਓ।
•    ਜ ੇਤਹੁਾਡੇ ਵਿਚੱ ਇਸਦ ੇਕੋੈਈ ਲਛੱਣ ਹਿ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਜਰੀਪਰੀ ਿੰੂ ਵਮਲੋ। ਇਿ੍ਹਾ ਂਲਛੱਣਾ ਂ

ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਤਹੁਾਡੇ ਿੁਦਾ ਵਿਚੱੋਂ ਖ਼ਿੂ ਦਾ ਵਿਕੈਲਣਾ, ਤਹੁਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਟਟੱਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚੱ ਜਾ ਂਟਾਇਲਟ ਪਪੇਰ ਉੱਤ ੇਖ਼ਿੂ ਦਖੇਣਾ, ਜਾ ਂਵਬਿ੍ਹਾ ਂਵਕੈਸ ੇਕੈਾਰਿ 
ਦ ੇਕੈਬਜ਼ ਜਾ ਂਦਸਤ ਹਣੋਾ।

•    ਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚੱ ਅੰਤੜਰੀਆ ਂਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਹਣੋ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਆਪਣ ੇਜਰੀਪਰੀ ਿੰੂ ਵਮਲੋ।

ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਡੀ ਉਮਰ 50-74 ਸਾਲ ਹ ੈਤਾ ਂਇਹ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ ੈਜ਼ਕ ਤਸੁੀਂ 
ਆਪਣੀ FOBT ਜ਼ਕਟੱ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰ ੋਅਤ ੇਵਾਪਸ ਕਰ ੋਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ  
ਿਅੋਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ੀਜ਼ਨੰਗ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦ ੇਤਜ਼ਹਤ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹ।ੈ
ncsr.gov.au 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂਿੈਸ਼ਿਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਰਵਜਸਟਰ ਿੰੂ  
1800 627 701 'ਤ ੇਫੋ਼ਿ ਕੈਰ:ੋ
•    ਪਤਾ ਕੈਰ ੋਵਕੈ ਿੈਸ਼ਿਲ ਬਅੋਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਪ੍ਰਿੋਰਾਮ ਤਹੁਾਿੰੂ ਮਫੁ਼ਤ FOBT ਵਕੈਟੱ 

ਕੈਦੋਂ ਭੇਜਿੇਾ
•    ਜਕੇੈਰ ਤਹੁਾਡਰੀ FOBT ਵਕੈਟੱ ਿਆੁਚ ਿਈ ਹ ੈਜਾ ਂਖ਼ਰਾਬ ਹ ੋਿਈ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਜਕੇੈਰ 

ਇਸਦਰੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱ ਿਈ ਹ ੈਤਾ ਂਇਕੱੈ ਬਦਲਿੀਂ ਟਸੈਟ ਵਕੈਟੱ ਭੇਜਣ ਲਈ  
ਆਰਡਰ ਕੈਰੋ

•    ਆਪਣਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੱ ਹਰੋ ਸਰੋਤ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕੈਰ।ੋ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਕਸ ੇਲੱਛਣ ਜ਼ਦਖਾਉਣ ਦ ੇਜ਼ਵਕਸਤ ਹੋ  
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜ ੇਛਾਤੀ ਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਪਤਾ  
ਲਗੱ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਚਣ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਵਧੱ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਵਿੰਿ ਜਾਚਂ ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਾ ਐਕੈਸ-ਰੇ ਕੈਰਿਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੈਾਇਦਾ ਤਰੌ 
'ਤੇ ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਿ ਜਾਚਂ ਕੈਰਿਾਉਣ ਿਾਲ ਛਾਤਰੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿੱ ਸਕੈਦਾ ਹ,ੈ 
ਅਕੈਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਿੰੂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੈਰਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਲਾਜ 
ਕੈਰਿਾ ਆਸਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਿ ਜਾਚਂ ਿਰਤਮਾਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਿਾ ਂਔਰਤਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਛਾਤਰੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧਰੀਆ ਟਸੈਟ ਹ ੈਵਜਿ੍ਹਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਛੱਣ ਵਦਖਾਈ ਿਹੀਂ ਵਦਦੇੰ ਹਿ। 
ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ SA ਅਤ ੇBreastScreen SA ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ਼ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
•    ਜੇਕੈਰ ਤੁਹਾਡਰੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾ ਂBreastScreen SA ਿਾਲ ਹਰ ਦੋ 

ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਿ ਜਾਚਂ ਕੈਰਿਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਰੀ ਉਮਰ 40-49 
ਜਾ ਂ75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਤਾ ਂਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕ੍ਰੀਿ ਜਾਚਂ ਕੈਰਿਾ 
ਸਕੈਦੇ ਹੋ।

•    ਵਕੈਸੇ ਿਰੀ ਤਬਦਰੀਲਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਵਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਚਂ ਕੈਰ,ੋ ਭਾਿੇਂ  
ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਛਾਤਰੀ ਦਰੀਆ ਂਵਿਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਿ ਜਾਚਂਾ ਂਕੈਰਿਾ 
ਰਹੇ ਹੋ।

•    ਜੇਕੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀਆ ਂਛਾਤਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੋੈਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਵਜੰਿਰੀ ਜਲਦਰੀ  
ਹੋ ਸਕੇੈ ਆਪਣੇ ਜਰੀਪਰੀ ਿੰੂ ਵਮਲੋ। ਇਿ੍ਹਾ ਂਤਬਦਰੀਲਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੀ ਛਾਤਰੀ ਵਿਚੱ ਿਢੰ 
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਰੀਆ ਂਛਾਤਰੀਆ ਂਦੇ ਆਕੈਾਰ ਜਾ ਂਬਣਾਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦਰੀਲਰੀ ਹੋਣਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ

•    ਜੇਕੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤਰੀਆ ਂਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਆਪਣੇ ਜਰੀਪਰੀ ਿੰੂ ਵਮਲੋ।

ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕਰੀਨ ਜਾਚਂ ਿੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ BreastScreen SA 
ਨੰੂ 13 20 50 'ਤੇ ਫੋ਼ਨ ਕਰ।ੋ 

ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤਵਹ ਕੈਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕੈਰਪਾ ਕੈਰਕੇੈ ਉਹਿਾ ਂਿੰੂ ਦੱਸੋ ਵਕੈ ਕੈਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ਰੀਏ 
ਦਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
breastscreen.sa.gov.au 'ਤੇ ਜਾਓ:
• ਛਾਤਰੀ ਦਰੀ ਸਕੈਰਰੀਿ ਜਾਚਂ ਕੈਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕੈਾਰਰੀ ਲਈ
• ਤੁਹਾਡਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾ ਂਿੰੂ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕੈਰਿ ਲਈ।

ਅਤੰੜੀਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਛਾਤੀਆ ਂਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ੀਜ਼ਨੰਗ

http://wellbeingsa.sa.gov.au/cervicalscreening
http://cancersa.org.au
http://ncsr.gov.au
http://breastscreen.sa.gov.au

