Punjabi

ਟੱ ਟੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ
ਜਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰ ਦਗੀ
ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 50-74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ , ਆਪਣੀ ਕਿੱ ਟ ਵਾਸਤੇ
ਡਾਕ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਿੱ ਟ ਕਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ
www.cancerscreening.gov.au
ਉਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ 1800 118 868 ਉਪਰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

50-74 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇ ਜੀ ਘਰੇ ਲੂ

ਜਾਂ ਚ ਕਿੱ ਟ ਮੁਫਤ ਹੈ , ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ
ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
www.cancerscreening.gov.au
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਵਾ ਵਾਸਤੇ ਫੋ ਨ ਕਰੋ : 13 14 50 ਜਾਂ
www.cancerscreening.gov.au/translations

ਉਪਰ ਜਾਓ

ਅੰ ਤੜੀ ਕੈ ਂ ਸਰ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂ ਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋ ਂ ਸੌ ਖੀ ਹੈ – 1 ਮਿਲੀਅਨ
ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਾਸੀ ਹਰੇ ਕ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ , ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱ ਛਣ ਪ੍ਰ ਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤਦ ਇੱ ਥੇ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ – 50 ਤੋ ਂ 74
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱ ਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇ ਭੇ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੋ ਆਪਣੀ ਟੱ ਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੋ ਟਾ ਨਾ ਗਿਣੋ , ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ?
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱ ਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਉੱਚੀ ਹੈ –
ਲੱ ਗਭੱ ਗ 17,000 ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਧਾਰਣ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰ ਬੀ, ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ
ਜਲਦ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੌ ਖਾ ਹੈ – ਟੱ ਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰੋ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇ ਜ
ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ।

ਜਾਂ ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਅਗੇ ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ
ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ ਵੇ ਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇ 50-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਅਗੇ ਤੇ ਖੋ ਜਣ ਲਈ ਜਦੋ ਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌ ਖਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ
ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਬਿਰਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – 50 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਜਾਂ ਨਾਕੜਾ (ਛੋ ਟੀਆਂ ਗੰ ਢਾਂ) ਅੰ ਤੜੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ ਸਤਹਿ ਉਪਰ ਉਗ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਤੀਆਂ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਥੋ ੜਾ ਖੂਨ ਰਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ
ਲੱ ਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਨਾਕੜੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ । ਨਾਕੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਲੱ ਛਣ

ਜਾਂ ਚ ਕਰੋ ।
ਅੰ ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
90%

ਅਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ
ਅੰ ਤੜੀ
ਦੇ ਕੈ ਂ ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਬਿਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ
ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ । ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
– ਤੁਹਾਡੀ ਟੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ
–	ਤੁਹਾਡੀ ਟੱ ਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱ ਚ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
ਪਤਲੀ ਟੱ ਟੀ, ਗੰ ਭੀਰ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ
ਜਾਣਾ ਪਵੇ
– ਅਸਪਸ਼ਟ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ
– ਪੇ ਟ ਦਰਦ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੇ ਖਦੇ ਹੋ , ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸੋ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤ ਇਹਨਾਂ ਲੱ ਛਣਾਂ ਤੋ ਂ ਜਾਣੂ
ਹੋ ਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ।

