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  از   و واهد شد.  خشان به سرطان پستان مبتال  یزندگنفر در طول    کی  ، ییکانادا  نهشت ز  هر  از   که  شدهگفته    نیچن

جمله درست است بلکه   نی که نه تنها اشدم    متوجه قیتحق  یاندکاز    پس  است؟  درست  جمله  نیا ایآکه    دمیخود پرس

  ص یتشخ،  وجود  نی ا  با.  ستینهمراه    مشاهده  قابل  یهانشانه  با  و  نبوده  ص یتشخ  قابللمس    قی طر  از  شه یهم  یمار یب  نیا

   .دهدیم کاهش را ریمرگ و م زانیم سرطان زودهنگام 

  شتریب  هرچه  کاهش  جهینت  در  و   یری شگیپبا هدف    ،(PQDCS)  کبکسرطان پستان    یبرنامه غربالگر   ،خوشبختانه

 وجوددارد.  ریوممرگ 

 Régie de)    مهی پوشش ب  ر یکه ز  سال   ۶۹تا    ۵۰  نیزنان ب  یتمامنامه به    نیآن چگونه است؟ با ارسال ا  سازوکار

L`Assurance maladie du Québec) RAMQ    ،واقع  در  که   ،یانجام ماموگراف  یدعوت از آنها برا  و هستند  

  یزنان.  اقدام کنند  گانیصورت را   به  د، شو  یانجام م  کباری  سالدو هر    و  است،   اکس  اشعه بواسطه  پستان از  یبردارعکس

  نهیمعا  نیاجازه انجام ا  ،نسخه  گرفتنو    بهداشت  متخصص  کیه به  عتوانند با مراج  یم   ندارند،  یدرمان  مهیکه کارت ب

 . بود خواهد نه یپرداخت هز لزممست مورد  نی در ا کنند که البته  افت یرا در

  ر حضو  هنگام  به   و نموده    اقدام  مختص  ی مراکز غربالگراز    یکیاست نسبت به اخذ نوبت در    یکاف  ،ی ماموگرافانجام    یبرا

  اتیجزئ  ی تمام  .دییرا آغاز نما  نه یپروسه معا  را پر نموده و   نامه   ت یفرم رضا  همراه داشته،   به  را مدارک الزم    ،نوبت  در

ا توض  ن یدر  شده  ح ینامه  اداده  از  بس  نی اند؛  بخوان  اری رو  دقت  با  را  آن  که  است   .دیمهم 

با    ییها به تنها از سرطان  ی برخ  رایشما انجام شود ز  ی برا   اولتراسوند   ی سونوگراف  دیکن نقاضا  کنم یم  شنهاد یپ  نیهمچن

 . دارد یاندک  نهیهز یول داشته پرداخت  به از ین نهیگز نی . اشوندیداده نم صیتشخ یماموگراف

  گرفتن قراربه    ازین  ا ی  سرطان  از  یناش  مرگ  خطر  کاهش  از جمله  یاریبس  یا یمزا  برنامه  نیا  که  است  گفته  من  به  پزشکم

  به  ن یهمچن  او.  دارد  یگر ید  ار یو موارد بس  م یهاپستان  یسالمت عموم  ت یمطلع شدن از وضع  ،یدرمانیمیش  تحت

  شما  با  را  هاآن   خودم  نوبه  به  دارم  دوستمن بازگو نمود که    یرا برا  یقیحقا   ،جی را  یباورها  از  یبرخ  از  ابهاممنظور رفع  

 : بگذارم اشتراک به

 شود یسرطان نم به منجربدون درد بوده و  یماموگراف. 

 گرددانجام   منظمبه صورت  یماموگراف که  است مهم  اریبس. 

  دارد دهم وجو ندارند  را ی ماریب نی ا  یسابقه خانوادگ که  یدر افراد   ی حتامکان بروز سرطان پستان. 

 ! دیندازین قیخود را به تعو یماموگراف انجام  پس ؛است درمان  از  بهتر یر یشگیپ، معروفقولبه

 : دی کن رجوع ریز ت یساوب به  دیتوانیم شتریاطالعات ب کسب  یبرا

www.accesss.net website (records — cancer and immigrant women — PQDCS) 
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