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 پروگرام ےس 
ی

 یک دعوت  فائدہ اٹھانی میموگراف
  معلوماتیک   2019ستمبر 

 

 

؟  کیا آپ میموگرافی پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہیں
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in 

English: www.kreftregisteret.no/en/mammography) 

 

 سکریننگ   69تا  50ناروے میں 
ی

سال عمر یک تمام عورتوں کو خود بخود ہر دورسے سال چھاتیوں ےک ایکرسے، جےس میموگراف

۔ اس کا مقصد چھاتی ےک کینرس کو ابتداتی مرحےل میں یہ دریافت کرنا ہے تاکہ کینرس ےس ہالک ہونی  ، یک دعوت ملتی ہے کہتی ہیں

۔  ۔ اس پروگرام میموایل عورتوں یک تعداد کم رہے ی کرتی ہے  پروگرام ایک رسکاری پیشکش ہے جس کا انتظام کینرس رجسبر
ی

وگراف

۔  میں شامل ہونا آپیک مرضی پر منحرص ہے

 

 (dato og klokkeslett kommer her) یا گیا وقت: آپکو د

 (sted og veibeskrivelse kommer her) مقام: 

 

 یا اپتی لیں وقت بدلوانا چاہتی ہیں تو یہاں رابطہ کریں:  نا چاہتیں اٹھانہیں  فائدہاگر آپ اس پیشکش ےس 

(kontaktinformasjon for telefon og e-post kommer her) 

 

 اگر آپ نہ آ ریہ ہوں تو ہمیں بتا دیں تاکہ کوتی اور خاتون آپیک جگہ یہ وقت استعمال کر ےل۔

علومات پڑھیی کا مشورہ دیتی م اس خط ےک ساتھ بھیجر گتی پیشکش قبول کرنی یا نہ کرنی کا فیصلہ کرنی ےک سلسےل میں ہم آپکو 

۔  ہیں

۔  پچھےل صفےح پر میموگرافی یک فیس، تیاریوں اور عمیل معامالت ےک بارے میں پڑھیں

 www.kreftregisteret.no/mammografi  بیھ دیکھیں 

 

 

 نیک تمناؤں ےک ساتھ

Solveig Hofvind  

 رسبراہ میموگرافی پروگرام

 

 

http://www.kreftregisteret.no/en/mammography
http://www.kreftregisteret.no/mammografi


ی میں آخری تبدیلیاں ستمبر   میں یک گئیں  2019میی

 
 

 (xx tlf nr BDS) ن صورتوں میں اس نمبر پر فون کریں: ا

  کرواتی ہے 
ی

 پچھےل چھ مہینوں ےک دوران آپ نی میموگراف

 کہ    ا ہے کیا ہو   ائنوں ےک لیں جاتی ہیں )اگر آپ نی اپتی ڈاکبر ےک ساتھ ےطآپ چھاتی ےک کینرس ےک آپریشن ےک بعد عالج/مع

(۔ ورت نہیں  تو آپکو فون کرنی یک ضی
ے

 پروگرام ےک تحت ہوں ےک
ی

 کچھ معائیی میموگراف

  ورت ہے ، آپکو کوتی اور معذوری ہے یا خاص انتظام یک ضی  آپ وہیل چیبی استعمال کرتی ہیں

 

 فیس اور سفری اخراجات

   :کرونرفیس 

  معائیی ےک ساتھ ساتھ 
ی

ورت ہو تو   دیگر معائنوںاگر اس میں میموگراف ۔ یہ رقانک یک ضی م فری کارڈ ا خرچ بیھ شامل ہے

 ۔ہوتی سکیم میں شامل نہیں 

  کریں۔ بینک 
ے

 کرنا بیھ ممکن ہے  پیمنٹہماری ترجیح ہے کہ آپ بینک کارڈ ےس ادائییک
ے

 ۔سلپ بھر کر ادائییک

  معائیی ےک لیں مریضوں یک سفری سکیم استعمال نہیں ہو آپکو سفری اخراجات خود 
ی

۔ میموگراف
ے

ادا کرنی ہوں ےک

۔  سکتی

 

؟ 
ی

 آپ تیاری کیےس کریں گ

  یکرسے یک ٹالکم پاؤڈر اور کریموں یک وجہ ےس ا۔ معائیی واےل دن چھاتیوں پر اور اردگرد ٹالکم پاؤڈر یا کریمیں نہ لگائیں

۔تصویروں ےس نتیجہ نکالنا مشکل ہو جات  ا ہے

 ۔ عمل ہو سکتا ہے
ّ
 خوشبو نہ لگائیں کیونکہ خوشبو یک وجہ ےس آپکا معائنہ کرنی والوں کو الرجک رد

 

 آپکو نتیجہ کیےس مےل گا؟ 

  ی کو تحریری نتیجہ ملتا ہے  ۔سب خواتیں

  ۔ 4ےس  2بالعموم اس میں  ہفیی لگیی ہیں

 

 کا حق  ذاتی تفصیالت رجسبر نہ کروان  

ی ۔ ان کینرس رجسبر ی ےک ضابےط ےک مطابق آپیک سکریننگ ےک ضمن میں متعلقہ معلومات رجسبر کرتی ہے ، کینرس رجسبر

  ، ی میموگرافی پروگرام کا معیار یقیتی بنانی  امیاتر کمعلومات کو منصوبہ بندی اور دعوت ناےم بھیجتی ےک لیں استعمال کیا جاتا ہے نبں

۔ےک جائزے اور تحقیق ےک لیں بیھ استعمال کیا ج  اتا ہے

آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نارمل نتائج دکھانی وایل سکریننگ ےک سلسےل میں اپتی ذاتی تفصیالت )نام، پتا اور نارویجن 

( کو مستقل طور پر   ی میں محفوظ کرنی ےس منع کر دیں۔شناختی نمبر  کینرس رجسبر

 : معلومات ےک لیں ہماری ویب سائیٹ دیکھیں  لیں حقوق ےک بارے میں اور اپتی تفصیالت رجسبر کرنی ےس منع کرنی ےک  

www.kreftregisteret.no/mammografi 

  

؟  کیا آپ نہیں چاہتیں کہ آپکو دعوت ناےم بھیجر جائیں

ی کو ہماری ویب سائیٹ پر  ع کر دیں یا کینرس رجسبر
ّ
پر فون یا   13 45 0022اس بارے میں مطل

   mammografi@kreftregisteret.no ۔پر ای میل کریں 

 !  ای میل میں اپنا نارویجن شناختی نمبر اور صحت یک تفصیالت نہ بھیجیں

http://www.kreftregisteret.no/mammografi
mailto:mammografi@kreftregisteret.no

