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� پروگرام اڻھا�فم�موگرا�ف دعوتفائدە �
معلومات� 2019ستم�ب

؟ ک�ا آپ م�موگرا�ف پروگرام منی شامل ہونا چاہیت ہنی

منی سک��ننگ 69تا 50نارو� م�موگرا�ف دو�� سال چھاتیوں � ا�ک��، ج� ہر بخود خود تمام عورتوں کو سال عمر�
ہال� ہو�ف تا�ہ کین� � �� کرنا در�افت � منی مرح� ابتدائئ کین�کو � چھائت مقصد کا ۔ اس �� ، � دعوت ملیت ہنی کہ�ت

۔  پروگرامم�موا� عورتوں � تعدادکم ر�� ۔ اس �� کرئت ی کین� رجس�ٹ کا انتظام جس �� پ�شکش �کاری پروگرام ا�ک وگرا�ف
۔ �� پر منح� مر�ف آپ� منی شامل ہونا

�ا گ�ا وقت:آپکو د

مقام:

آپ اس پ�شکش � ک��ں:اڻھانہنیفائدەا�ر رابطہ ہنی تو یہاں چاہیت بدلوانا وقت ل�ی �ا اپ�ف چاہتنی نا

�۔ا�ر آپ وقت استعمال کر اور خاتون آپ� جگہ یہ کوئئ دیں تا�ہ تو ہمنی بتا ہوں آ ر� نہ

ہم آپکو منی سلس� ف�صلہ کر�ف � کا کر�ف بھ��ب گیئپ�شکش قبول کر�ف �ا نہ � ساتھ دی�تماس خط کا مشورە پڑھ�ف علومات
۔ ہنی

عم� معامالت  � ف�س، ت�ار�وں اور م�موگرا�ف پر صف� ۔پچھ� پڑھنی منی بار� �

www.kreftregisteret.no/mammografiد�کھنی ب�

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind

پروگرام م�موگرا�ف ��راە

(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in English and 
other languages: www.kreftregisteret.no/en/mammography)
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؟ چاہیت ہنی شامل ہونا م�موگرا�ف پروگرام منی ک�ا آپ

سال عمر � تمام عورتوں کو خود بخود ہر دو�� سال چھاتیوں � ا�ک��، ج� م�موگرا�ف سک��ننگ  69تا 50نارو� منی
۔ اس کا مقصد چھائت � کین� کو ابتدائئ مرح� منی � در�افت کرنا �� تا�ہ کین� � ہال� ہو�ف ، � دعوت ملیت �� کہ�ت ہنی

۔  ۔ اس پروگرام م�موا� عورتوں � تعداد کم ر�� ی کرئت �� وگرا�ف پروگرام ا�ک �کاری پ�شکش �� جس کا انتظام کین� رجس�ٹ
۔ منی شامل ہونا آپ� مر�ف پر منح� ��

�ا گ�ا وقت:آپکو د

مقام:

آپ اس پ�شکش � ک��ں:اڻھانہنیفائدەا�ر رابطہ ہنی تو یہاں چاہیت بدلوانا وقت ل�ی �ا اپ�ف چاہتنی نا

�۔ا�ر آپ وقت استعمال کر اور خاتون آپ� جگہ یہ کوئئ دیں تا�ہ تو ہمنی بتا ہوں آ ر� نہ

ہم آپکو منی سلس� ف�صلہ کر�ف � کا کر�ف بھ��ب گیئپ�شکش قبول کر�ف �ا نہ � ساتھ دی�تماس خط کا مشورە پڑھ�ف علومات
۔ ہنی

عم� معامالت  � ف�س، ت�ار�وں اور م�موگرا�ف پر صف� ۔پچھ� پڑھنی منی بار� �

www.kreftregisteret.no/mammografiد�کھنی ب�

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind

پروگرام م�موگرا�ف ��راە
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؟ چاہیت ہنی شامل ہونا م�موگرا�ف پروگرام منی ک�ا آپ

منی سک��ننگ 69تا 50نارو� م�موگرا�ف دو�� سال چھاتیوں � ا�ک��، ج� ہر بخود خود تمام عورتوں کو سال عمر�
ہال� ہو�ف تا�ہ کین� � �� کرنا در�افت � منی مرح� ابتدائئ کین�کو � چھائت مقصد کا ۔ اس �� ، � دعوت ملیت ہنی کہ�ت

۔  پروگرامم�موا� عورتوں � تعدادکم ر�� ۔ اس �� کرئت ی کین� رجس�ٹ کا انتظام جس �� پ�شکش �کاری پروگرام ا�ک وگرا�ف
۔ �� پر منح� مر�ف آپ� منی شامل ہونا

�ا گ�ا وقت:آپکو د

مقام:

نا چاہتنی �ا اپ�ف ل�ی وقت بدلوانا چاہیت ہنی تو یہاں رابطہ ک��ں:اڻھانہنیفائدەا�ر آپ اس پ�شکش � 

�۔ا�ر آپ وقت استعمال کر اور خاتون آپ� جگہ یہ کوئئ دیں تا�ہ تو ہمنی بتا ہوں آ ر� نہ

ہم آپکو منی سلس� ف�صلہ کر�ف � کا کر�ف بھ��ب گیئپ�شکش قبول کر�ف �ا نہ � ساتھ دی�تماس خط کا مشورە پڑھ�ف علومات
۔ ہنی

عم� معامالت  � ف�س، ت�ار�وں اور م�موگرا�ف پر صف� ۔پچھ� پڑھنی منی بار� �
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۔ �� پر منح� مر�ف آپ� منی شامل ہونا

�ا گ�ا وقت:آپکو د

مقام:

آپ اس پ�شکش � ک��ں:اڻھانہنیفائدەا�ر رابطہ ہنی تو یہاں چاہیت بدلوانا وقت ل�ی �ا اپ�ف چاہتنی نا

نہ آ ر� ہوں تو ہمنی بتا دیں تا�ہ کوئئ اور خاتون آپ� جگہ یہ وقت استعمال کر �۔ا�ر آپ 

علومات پڑھ�ف کا مشورە دی�تماس خط � ساتھ بھ��ب گیئپ�شکش قبول کر�ف �ا نہ کر�ف کا ف�صلہ کر�ف � سلس� منی ہم آپکو 
۔ ہنی

۔پچھ� صف� پر م�موگرا�ف � ف�س، ت�ار�وں اور عم� معامالت  � بار� منی پڑھنی

www.kreftregisteret.no/mammografiب� د�کھنی

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind

پروگرام م�موگرا�ف ��راە
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�ا گ�ا وقت:آپکو د

مقام:

آپ اس پ�شکش � ک��ں:اڻھانہنیفائدەا�ر رابطہ ہنی تو یہاں چاہیت بدلوانا وقت ل�ی �ا اپ�ف چاہتنی نا

�۔ا�ر آپ وقت استعمال کر اور خاتون آپ� جگہ یہ کوئئ دیں تا�ہ تو ہمنی بتا ہوں آ ر� نہ

ہم آپکو منی سلس� ف�صلہ کر�ف � کا کر�ف بھ��ب گیئپ�شکش قبول کر�ف �ا نہ � ساتھ دی�تماس خط کا مشورە پڑھ�ف علومات
۔ ہنی

عم� معامالت  � ف�س، ت�ار�وں اور م�موگرا�ف پر صف� ۔پچھ� پڑھنی منی بار� �

www.kreftregisteret.no/mammografiد�کھنی ب�

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind 

��راە م�موگرا�ف پروگرام
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 : ان صورتوں منی اس نم�ب پر فون ک��ں

 م�موگرا�ف کروائئ �� پچھ� چھ مہینوں � دوران آپ �ف  •
کہ    ��  ا آپ چھائت � کین� � آپ��شن � بعد عالج/معائنوں � ل�ی جائت ہنی (ا�ر آپ �ف اپ�ف ڈا��ٹ � ساتھ � ک�ا ہو  •

)۔ ورت نہنی  تو آپکو فون کر�ف � �ف
گ

 کچھ معائ�ف م�موگرا�ف پروگرام � تحت ہوں �
، آپکو کوئئ اور معذو  • ورت �� آپ و��ل چی�ئ استعمال کرئت ہنی  ری �� �ا خاص انتظام � �ف

 

 ف�س اور سفری اخراجات

 ف�س: کرونر •
ورت ہو تو   د�گر معائنوںا�ر اس منی م�موگرا�ف معائ�ف � ساتھ ساتھ  • ۔ یہ رقانک � �ف م فری کارڈ ا خ�چ ب� شامل ��

 ۔ہوئت سک�م منی شامل نہنی 
 ک��ں۔ بینک  •

گ
 کرنا ب� ممکن ��  پ�منٹہماری ترجیح �� کہ آپ بینک کارڈ � ادائ��

گ
 ۔سلپ بھر کر ادائ��

۔ م�موگرا�ف معائ�ف � ل�ی م��ضوں � سفری سک�م استعمال نہنی ہو  •
گ

آپکو سفری اخراجات خود ادا کر�ف ہوں �
۔  سکیت

 

؟ 
گ

 آپ ت�اری کی� ک��ں �

 ا�ک�� � ک��موں � وجہ �ڻال�م پاؤڈر اور  ۔ معائ�ف وا� دن چھاتیوں پر اور اردگرد ڻال�م پاؤڈر �ا ک��منی نہ لگائنی  •
۔  تص��روں � نت�جہ نکالنا مشکل ہو جاتا ��

۔ •  خوشبو نہ لگائنی کیونکہ خوشبو � وجہ � آپکا معائنہ کر�ف والوں کو الرجک رّدعمل ہو سکتا ��

 

 آپکو نت�جہ کی� م� گا؟ 

ف کو تح��ری نت�جہ ملتا ��  •  ۔سب خواتنی
۔ 4�  2بالعموم اس منی  •  ہف�ت لگ�ت ہنی

 

 کا حق  ذایت تفص�الت رجس�ٹ نہ کروا�ف 

ی ۔ ان کین� رجس�ٹ ی � ضاب� � مطابق آپ� سک��ننگ � ضمن منی متعلقہ معلومات رجس�ٹ کرئت �� ، کین� رجس�ٹ
  ، ف م�موگرا�ف پروگرام کا مع�ار �قییف بنا�ف  ام�ائب کمعلومات کو منص��ہ بندی اور دعوت نا� بھ�ج�ف � ل�ی استعمال ک�ا جاتا �� ن�ی

۔  � جائز� اور تحقیق � ل�ی ب� استعمال ک�ا جاتا ��

آپ کو یہ حق حاصل �� کہ آپ نارمل نتائج دکھا�ف وا� سک��ننگ � سلس� منی اپیف ذائت تفص�الت (نام، پتا اور نارو�جن 
) کو مستقل طور پر   ی منی محفوظ کر�ف � منع کر دیں۔شناخیت نم�ب  کین� رجس�ٹ

 : معلومات � ل�ی ہماری و�ب سائ�ٹ د�کھنی  ل�ی نی اور اپیف تفص�الت رجس�ٹ کر�ف � منع کر�ف �  حقوق � بار� م
www.kreftregisteret.no/mammografi 

  

؟  ک�ا آپ نہنی چاہتنی کہ آپکو دعوت نا� بھی�ب جائنی

ی کو اس باہماری و�ب سائ�ٹ پر  ع کر دیں �ا کین� رجس�ٹ
�
پر فون �ا  00 13 45 22ر� منی مطل

   mammografi@kreftregisteret.no ۔پر ای م�ل ک��ں 

 !  ای م�ل منی اپنا نارو�جن شناخیت نم�ب اور صحت � تفص�الت نہ بھ�جنی


