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 ا�ک�� منی چھائت � کین� � آثار دکھائئ نہنی د�ی م�موگرا�ف 
  

: آپ � م�موگرا�ف منی چھائت � کین� � آثار نہنی پا�ئ گ�ئ اس تار�ــــخ کو ہو�ف وا� 

۔ ا�ر آپ ہر دو�� سال سال عمر � تمام عورتوں کو  69�  50م�موگرا�ف پروگرام  م�موگرا�ف سک��ننگ � دعوت بھ�جتا ��
۔

گ
 عمر � اس گروە منی ہنی تو آپ کو دو سال بعد دو�ارە یہ دعوت م� �

بد�لیوں پر تسال � ز�ادە عمر � عورتنی م�موگرا�ف پروگرام کا حصہ نہنی ر�تنی ل�کن انہنی اب ب� چھاتیوں منی آ�ف وا� نئئ  70
ورت نظر رکھئف  ۔ چاہ�ی اور �ف  � وقت اپ�ف ڈا��ٹ � رابطہ کرنا چاہ�ی

م�موگرا�ف � چھاتیوں منی سب تبد�لیوں کا علم نہنی ہو پاتا۔ ا�ک معائ�ف � � کر دو�� معائ�ف تک � درم�ائف وقت منی ب� 
۔  چھائت کا کین� سام�ف آ سکتا ��

ورت آپ کو چھاتیوں � �شخا�ر آپ کو تبد�لیوں کا احساس ہو تو آپ کو اپ�ف ڈا��ٹ � رابطہ کرنا چا �� ہ�ی اور حسب �ف
 جب آپ �ف حال � منی م�موگرا�ف کروائئ ہو۔ ا�سا تب ب� ہو گا مرکز منی معائ�ف � ل�ی بھیج د�ا جا�ئ گا۔ 

 
گ

 kreftregisteret.no/mammografi م�موگرا�ف پروگرام � بار� منی م��د معلومات آپ کو یہاں ملنی �

ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind

پروگرام م�موگرا�ف ��راە
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د�یم�موگرا�ف نہنی دکھائئ آثار � کین� چھائت � منی ا�ک��

وا� ہو�ف کو تار�ــــخ پا�ئ گ�ئاس نہنی آثار � کین� � چھائت منی � م�موگرا�ف :آپ

پروگرام تمام عورتوں کو69� 50م�موگرا�ف دو�� سالسال عمر� ا�ر آپہر ۔ �� دعوت بھ�جتا م�موگرا�ف سک��ننگ �
۔

گ
� م� دو�ارە یہ دعوت دو سال بعد آپ کو تو منی ہنی گروە اس عمر �

نئئ70 وا� آ�ف چھاتیوں منی اب ب� ل�کن انہنی ر�تنی کا حصہ نہنی پروگرام م�موگرا�ف عمر� عورتنی بد�لیوں پرتسال � ز�ادە
رکھئف ورتنظر اور �ف ۔چاہ�ی ڈا��ٹ � رابطہ کرنا چاہ�ی اپ�ف وقت �

ب�  منی وقت درم�ائف � تک دو�� معائ�ف � کر معائ�ف � پاتا۔ ا�ک ہو علم نہنی کا تبد�لیوں سب م�موگرا�ف � چھاتیوں منی
۔ �� آ سکتا سام�ف کاکین� چھائت

ڈا��ٹ � رابطہ کرنا چا اپ�ف کو آپ تو ہو احساس کا تبد�لیوں کو آپ ورت آپ کو چھاتیوں � �شخا�ر اور حسب �ف �� ہ�ی
جا�ئ گا۔ د�ا بھیج ل�ی � معائ�ف منی ہوگامرکز تب ب� ہو۔ا�سا کروائئ م�موگرا�ف آپ �ف حال � منی جب

گ
یہاں ملنی � کو آپ معلومات م��د منی بار� � پروگرام kreftregisteret.no/mammografiم�موگرا�ف

 ن�ک تمناؤں � ساتھ

Solveig Hofvind  

 ��راە م�موگرا�ف پروگرام

Sist oppdatert oktober 2020


