
 ਵੱਡੀ ਆਤਂੜੀ ਦੀ ਜਾਚਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

 ਜਾ ਂਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਊਲ ਕੈਂਸਰ 
ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National Bowel Cancer 
Screening Program) ਨੂੰ 1800 627 701 ਉੱਤੇ 
ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਨਮਲੇਗਾ

 

ਤਰਰੀਕ:  

ਨਟਕਾਣਾ:  

 ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
(ਸਕ੍ੀਨ) ਬੁੱਕ ਕਰੋ

 breastscreen.org.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਂ13 20 50

 

ਤਰਰੀਕ:  

ਨਟਕਾਣਾ:  

 ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਸਰਵਾਈਕਲ) ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

 cancervic.org.au/CervicalDirectory  
ਨਿਖੇ ਨਕਸੇ ਪ੍ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਰੋ ਜਾ ਂਬੱਚੇਦਾਨਰੀ  
ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ 13 11 20  
ਉੱਤੇ Cancer Council ਨੂੰ ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ

 

ਤਰਰੀਕ:  

ਨਟਕਾਣਾ:  

ਛਾਣਬਰੀਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਰਰੋਕਣ ਨਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

> ਿੱਡਰੀ ਆਤਂੜਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 
> ਛਾਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
> ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਰੋਗੇ, 
ਤਾ ਂਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 13 14 50 ਉੱਤੇ ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ 
ਵਵਕਟੋਰੀਆ (Cancer Council Victoria) ਿਾਸਤੇ ਪੁੱਛਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਆਪਣੇ 
ਪਵਰਵਾਰ ਲਈ 
ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਵਰਵਾਰ ਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਵਾਓ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਓ।
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ਕੈਂਸਰ ਦਰੀ ਜਾਣਕਾਰਰੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ  
ਲਈ 13 11 20 ਉੱਤੇ ਫਰੋਨ ਕਰਰੋ ਜਾ ਂ
cancervic.org.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ 50 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

Be screened. Live Longer: Punjabi | ਪੰਜਾਬਰੀ



ਵੱਡੀ ਆਤਂੜੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50-74 ਸਾਲ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 
ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਦਰੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਰੋ ਸਾਲਾ ਂ
ਬਾਅਦ ਿੱਡਰੀ ਆਤਂੜਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਿਾਸਤੇ ਛਾਣਬਰੀਣ ਕਰਨਰੀ 
ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹੈ। 

ਟੈਸਟ, ਟੱਟਰੀ ਨਿੱਚ ਖੂਨ ਦਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 
ਦੇ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਿੱਡਰੀ ਆਤਂੜਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 
ਸੰਕੇਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਾ ਂਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਹੈ ਨਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਰੋਈ 
ਨਚੰਨ੍ ਜਾ ਂਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੱਡਰੀ ਆਤਂੜਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 
ਕਰੋਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪਨਰਿਾਰਕ ਇਨਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਊਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National 
Bowel Cancer Screening Program) ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਿਜੋਂ 
ਹਰ ਦਰੋ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ 50-74 ਸਾਲ ਦਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਰੋਕਾ ਂਨੂੰ 
ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਸਕ੍ਰੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਡਾਕ ਨਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ।

ਛਾਤੀਆ ਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50-74 ਸਾਲ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਰੋ 
ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਕਰਿਾਉਣਰੀ ਚਾਹਰੀਦਰੀ ਹ।ੈ

ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ (ਐਕਸਰੇ) ਤੁਹਾਡਰੀਆ ਂਛਾਤਰੀਆ ਂ
ਨਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦਰੀ ਹੈ।

ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਇਕ ਔਰਤ ਰੇਡਰੀਓਗ੍ਾਫਰ ਦੁਆਰਾ 
ਨਨੱਜਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਤਰੀ ਜਾਦਂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਕੁਝ ਨਮੰਟ ਹਰੀ 
ਲੈਂਦਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਨਹਸੂਸ 
ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਦਰੋਸਤ ਜਾ ਂਪਨਰਿਾਰ ਦੇ ਜਰੀਅ 
ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਲਆ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਛਾਤਰੀਆ ਂਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ, ਉਹਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਿਾਸਤੇ ਹੁੰਦਰੀ ਹੈ, 
ਨਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਛਾਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਚੰਨ੍ ਜਾ ਂਲੱਛਣ ਅਤੇ ਛਾਤਰੀ 
ਜਾ ਂਅੰਡਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਰੋਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪਨਰਿਾਰਕ 
ਇਨਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਸੈਟਸਕ੍ੀਨ ਵਵਕਟਰੋੀਆ (BreastScreen Victoria) 
ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25-74 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਰੀ 
ਨਜਨਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ 
ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਿਾਲਾ ਟੈਸਟ 
ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹਰੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚ ਪਰੀ ਿਰੀ (HPV) ਿੈਕਸਰੀਨ ਜਾ ਂਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿਰੀ ਬਚੇੱਦਾਨਰੀ ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਿਾਲੇ ਟਸੈਟਾ ਂਦਰੀ ਲਰੋੜ ਹ।ੈ

ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਿਾਲੇ ਟੈਸਟ HPV ਦਰੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਜਰੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਿੱਚ ਨਿਕਸਤ ਹਰੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। 

ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਨਰਸ ਬਚੇੱਦਾਨਰੀ ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਿਾਲਾ ਟਸੈਟ 
ਪਦ੍ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦਰੀ ਛਾਣਬਰੀਣ ਿਾਲਾ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਾ ਂਔਰਤਾ ਂਿਾਸਤੇ 
ਹੈ ਨਜੰਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰੋਈ ਨਚੰਨ੍ ਜਾ ਂ
ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲਾਗਤ: ਕੁਝ ਕਲੀਵਨਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 
ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਜਲਦੀ ਲੱਵਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂ10 ਵਵੱਚੋਂ 
9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਆਤਂੜੀਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰਾ ਂ

ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ 
ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਜੰਨ੍ਾ ਂਪਵਹਲਾ ਂ
ਲੱਵਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਵਬਹਤਰ ਸੰਿਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


