
میموگرا�ف پروگرام کا تعارف

دورسی زبانوں م�ی معلومات:

 ےک 
گ

ف م�ی ےس ایک کو زند� ۔ ہر نو خوات�ی ف کو متاثر کر�ف وایل کینرس � سب ےس عام قسم �ہ چھا�ت کا کینرس ناروے م�ی خوات�ی
ف ہوتا �ہ  ۔ میموگرا�ف چھاتیوں کا ایکرسے سک�ی کیس حےص م�ی چھا�ت ےک کینرس یا اس ےک ابتدا�ئ مراحل � تشخیص ہو�ت �ہ

۔ جو کینرس � محسوس � جا سک�ف وایل گل�ٹ ظاہر ہو�ف ےس پہےل چھا�ت ےک کینرس کا پتہ چال سکتا �ہ

؟ میموگرا�ف کیےس ہو�ت �ہ
۔ پہےل ایک ریڈیوگرافر )ایکرسے  اس م�ی کل 10 ےس 20 منٹ کا وقت لگتا �ہ
ٹیکنالوجسٹ( آپ ےس کچھ سواالت پوچھ�ت �ہ اور چھاتیوں م�ی تبدیلیوں 
۔ ایکرسے یک تصویروں پر غور کر�ت ہو�ئ  کا پتہ چال�ن ےک ل�ی معائنہ کر�ت �ہ

۔ ایکرسے ڈاک�ٹ ان معلومات کو استعمال کر�ت ہ�ی

میموگرا�ن ایکرسے چھاتیوں ےک کیس بیھ 
۔ تصویریں  سائز ےک باوجود کیا جا سکتا �ہ

لی�ت ہو�ئ چھاتیوں کو چند سیکنڈ ےک ل�ی 
۔  ن ےک نی�چ دبایا جاتا �ہ میموگرا�ن مش�ی

۔  ن کو یہ برا محسوس ہوتا �ہ کچھ خوات�ی
ین ممکن  یہ اس ل�ی کیا جاتا �ہ کہ بہ�ت

۔ معیار یک تصویریں یل جا سک�ی

؟  اس ےک بعد کیا ہوتا �ہ
۔ نتیجہ  ، ایک دورسے ےس الگ، تصویروں پر غور کر�ت ہ�ی دو ایکرسے ڈاک�ٹ

۔ عام طور پر اس م�ی 2 ےس 
گ

، آپ کو  اسیک تحریری اطالع مےل یک کچھ بیھ آ�ئ
وں کو کو�ئ  ن م�ی ڈاک�ٹ ۔ ایکرسے کروا�ن وایل اک�ث خوات�ی 4 ہف�ت لگ�ت ہ�ی

مسئلہ نہ�ی ملتا۔

ورت ہو سک�ت �ہ ن�ئ معائ�ف � �ف
۔ یہ ان  ن کو بریسٹ سن�ٹ م�ی اضا�ن معائ�ن ےک ل�ی بالیا جاتا �ہ کچھ خوات�ی

ن ےک سلسےل م�ی زیادہ عام �ہ جنہوں �ن پہیل بار میموگرا�ن کروا�ئ ہو  خوات�ی
ن ےک سلسےل م�ی اس  ن �ن مصنویع چھا�ت لگوا�ئ ہو۔ اک�ث خوات�ی اور جن خوات�ی
اساؤنڈ کروانا  کا مطلب یہ ہوتا �ہ کہ انہ�ی دوبارہ میموگرا�ن ایکرسے اور ال�ٹ
ن ےک سلسےل م�ی چھا�ت ےس ٹشو کا نمونہ لینا )بائیوپیس(  ۔ کچھ خوات�ی ہوتا �ہ
۔ اگر آپ کو اس اضا�ن معائ�ن ےک ل�ی بالیا جا�ئ تو اس کا  وری ہوتا �ہ بیھ �ن

۔ مطلب یہ نہ�ی �ہ کہ آپ کو چھا�ت کا کینرس �ہ

؟  کیا آپ کا چھا�ت کا آپریشن ہو چکا �ہ
۔  اگر آپ اب بیھ معائنوں ےک ل�ی جا�ت ہ�ی تو ان معائنوں کو جاری رکھ�ی

، اگر اس بارے م�ی  کچھ معائ�ن میموگرا�ن پروگرام ےک تحت بیھ ہو سک�ت ہ�ی
آپےک ڈاک�ٹ ےک ساتھ ےط کر لیا گیا ہو۔ معائنوں کا عرصہ )جو 10 سال تک ہو 
( مکمل ہو جا�ن پر آپ میموگرا�ن پروگرام ےک عام پالن ےک مطابق چل  سکتا �ہ

۔ اگر آپ معائنوں ےک عرےص م�ی میموگرا�ن ےک بالوے نہ چاہ�ت  سک�ت ہ�ی
ہوں تو ہم�ی بتا دیں۔

؟ کیا آپ کو مورو�ث چھا�ت کا کینرس ہو�ف کا شبہ �ہ
آپ کو اپ�ن ہیلتھ ریجن م�ی میڈیکل جینیٹکس ےک شع�ب ےس رہنما�ئ مل 

۔ ۔ اپ�ن فیمیل ڈاک�ٹ )fastlegen( ےس مشورہ ل�ی سک�ت �ہ
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کیا مجھے میموگرا�ف کروا�ف چاہ�ی
ف ہر دورسے سال  ناروے ےک حکام صحت کا مشورہ �ہ کہ 50 ےس 69 سال عمر � سب خوات�ی

۔  ف ےک مشوروں ےک مطابق �ہ ف یون�ی ۔ یہ عالیم ادارۂ صحت اور یورپی�ئ میموگرا�ف سکریننگ کروائ�ی
۔ اس معائ�ف کا سب ےس زیادہ فائدہ 50 ےس 69 سال عمر م�ی ثابت ہوا �ہ

 ےس میموگرا�ن سکریننگ کروا�ن ےک فائدے بیھ ہ�ی اور نقصانات بیھ۔ آپ نی�چ اس بارے م�ی پڑھ کر فیصلہ کر 
گ

باقاعدیک
۔  یا نہ�ی

گ
سک�ت ہ�ی کہ کیا آپ یہ پیشکش استعمال کرنا چاہ�ی یک

فوائد
چھا�ت ےک کینرس � وجہ ےس ہو�ف وایل اموات م�ی کیم: میموگرا�ن 

سکریننگ کا سب ےس اہم فائدہ یہ �ہ کہ چھا�ت ےک کینرس ےس ہو�ن وایل 
۔ دائ�ی  ۔ یہ ک�ئ تحقی�ت مطالعات م�ی سام�ن آیا �ہ اموات کم ہو جا�ت ہ�ی

۔ طرف خاکہ 2 م�ی اس اثر کا ایک محتاط اندازہ دکھایا گیا �ہ

۔  نرم عالج: سکریننگ یک وجہ ےس چھا�ت کا کینرس جلدی دریافت ہو جاتا �ہ
اس طرح آپریشن ےک بعد چھا�ت بچ جا�ن کا امکان زیادہ ہوتا �ہ اور عالج ایسا 

ہو سکتا �ہ جو برداشت کر�ن ےک ل�ی نرم ہو۔

نقصانات
غلط االرم: اگر میموگرا�ن یک تصویروں ےس چھا�ت م�ی تبدیلیاں نظر آئ�ی تو 

ن ےک سلسےل م�ی  ۔ اک�ث خوات�ی خاتون کو اضا�ن معائنوں ےک ل�ی بالیا جاتا �ہ
ان معائنوں ےس ییہ سام�ن آتا �ہ کہ یہ تبدیلیاں خطرناک نہ�ی ہ�ی یع�ن یہ 

»غلط االرم« تھا۔ 

 ، ن کو نتیجہ مل�ن کا انتظار کر�ت ہو�ئ اہٹ: کچھ خوات�ی پریشا�ف اور گھ�ب
اہٹ اور پریشا�ن  اور اگر انہ�ی اضا�ن معائنوں ےک ل�ی بالیا جا�ئ تو بیھ، گھ�ب

۔ ہو�ت �ہ

ورت ےس زیادہ عالج: ہم سکریننگ  ورت ےس زیادہ تشخیص اور �ف �ف
ن یک نسبت کینرس  ن م�ی سکریننگ نہ کروا�ن وایل خوات�ی کروا�ن وایل خوات�ی

۔ اس یک ایک وجہ تو یہ �ہ کہ کینرس یک کچھ گلٹیاں  ےک زیادہ کیس پا�ت ہ�ی
ن سکریننگ ےک ل�ی نہ جائ�ی تو ان کا  ات�ن آہستہ بڑھ�ت ہ�ی کہ اگر خوات�ی

پتہ یہ نہ�ی چلتا۔ کینرس یک گلٹیوں م�ی اس لحاظ ےس فرق کیا جا سکتا �ہ 
کہ کونیس گلٹیوں م�ی آہستہ بڑھ�ن یک صالحیت �ہ اور کونیس گلٹیوں 

ی ےس بڑھ�ن یک صالحیت �ہ اور ایس ےک مطابق موزوں عالج کیا جا  ن م�ی ت�ی
۔ لیکن یہ جاننا ممکن نہ�ی �ہ کہ کینرس یک کونیس گلٹیاں ات�ن  سکتا �ہ

۔ اس کا مطلب یہ  وری نہ�ی �ہ  کہ ان کا عالج �ن
گ

آہستہ رفتار ےس بڑھ�ی یک
۔ ہم نہ�ی جان�ت  ورت ےس زیادہ عالج ہو جاتا �ہ ن کا �ن �ہ کہ کچھ خوات�ی
ن ےک ساتھ ہو رہا �ہ لیکن ہم�ی یہ پتہ �ہ کہ یہ بالعموم  کہ یہ کن خوات�ی

۔ ن ہو�ت ہ�ی جنہ�ی نرم ترین عالج فراہم کیا جاتا �ہ اس گروپ یک خوات�ی

 ، وری نہ�ی �ہ چونکہ ہم یہ نہ�ی معلوم کر سک�ت کہ کن گلٹیوں کا عالج �ن
۔ �ن الحال دستیاب علم  ہم ان گلٹیوں یک تعداد بیھ معلوم نہ�ی کر سک�ت
ین اندازہ آپ اس  ورت ےس زیادہ تشخیص کا بہ�ت یک روش�ن م�ی ہمارا �ن

۔ صف� یک دورسی طرف خاکہ 1 م�ی دیکھ سک�ت ہ�ی

ی مہیا یک  گ�ی اگر چھا�ت کا کینرس دریافت ہو تو آپ کو بریسٹ سن�ٹ م�ی خ�ب
۔ قویم رہنما اصولوں اور مختلف شعبوں ےک باہیم تعاون یک بنیاد پر  جا�ت �ہ

۔ سکریننگ، تشخیص اور عالج کیا جاتا �ہ

میموگرا�ن ےس چھا�ت ےک کینرس ےک تمام کیسوں کا علم نہ�ی ہو پاتا۔ دو 
۔ لہذا  معائنوں ےک درمیا�ن عرےص م�ی بیھ چھا�ت کا کینرس دریافت ہو سکتا �ہ
اگر آپ کو چھا�ت م�ی ن�ئ گل�ٹ یا تبدییل کا احساس ہو تو ہمیشہ ڈاک�ٹ ےس 

رابطہ کریں، چا�ہ آپ �ف حال یہ م�ی میموگرا�ف کروا�ئ ہو۔

میموگرا�ن ےک ل�ی ایکرسے شعائ�ی استعمال ہو�ت ہ�ی جن یک وجہ ےس چھا�ت کا 
 ، ۔ یہ خطرہ نہایت کم ہوتا �ہ کینرس پیدا ہو�ن کا خطرہ سمجھا جا سکتا �ہ

کت یک صورت م�ی بیھ۔  ےس رسش
گ

میموگرا�ن پروگرام م�ی باقاعدیک

مزید معلومات، اعدادوشمار اور حوالہ جات اور میموگرا�ن سکریننگ ےک 
فائدے ےک متعلق معلومات اور مباحثات آپ کو ہماری ویب سائیٹ پر مل�ی 
۔ آپ اپ�ن فیمیل ڈاک�ٹ ےس بیھ میموگرا�ن سکریننگ ےک بارے م�ی بات کر 

گ
ےک

۔ سک�ت ہ�ی
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