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ਮੈਨ ੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ ਸਿ ਅੱਠਾਂ ਸ ੱਚੋਂ ਇੱਿ ਿੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਜੀ ਨ ਿਾਲ ਸ ੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਿੈਂਿਰ ਹੋ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਸਿ ਿੀ ਇਹ ਿੱਚ ਿੀ? ਿੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਸਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਿੱਚ ਿੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿ ਇਹ 

ਸਬਮਾਰੀ ਹਮੇਸਾ ਛ ਹਣ ਜਾਂ ਸਦਖਾਈ ਦਣੇ  ਾਲੇ ਿੂੰਿੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜਣਯੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਿ, ਸਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਿੈਂਿਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਖੁਸਸਿਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਊਸਬਿ ਬਰਿੈਟ ਿੈਂਿਰ ਿਿਰੀਸਨੂੰ ਿ ਪਰੋਿਰਾਮ (PQDCS) ਰੋਿਥਾਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਿਆਨ ਸ ੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਮੌਜ ਦ 

ਹੈ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ  ੱਿ ਤੋਂ  ੱਿ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਸਚਆ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਿ ੇਂ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ? 50 ਤੋਂ 69 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਿੇ, ਜੋ ਸਿ The Régie de 
l'assurance maladie du Québec (RAMQ) ਦਆੁਰਾ ਬੀਮਾ ਿੀਤੀਆ ਂਿਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਿ ਮੈਮੋਿਰਾਮ, ਜੋ ਸਿ ਇੱਿ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਿਿ-ਰੇ ਹੈ, ਹਰ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਸ ੱਚ ਮਫੁਤ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਸਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ. ਸਜਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਿੋਲ ਹੈਲਥ ਇੂੰਸੋਰੈਂਿ 

ਿਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਿ ਨੁਿਖਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿਿ ੇਸਿਹਤ ਿੂੰਭਾਲ ਪੇਸ ੇਰ ਨਾਲ ਿੂੰਪਰਿ ਿਰ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਿ 

ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰ ਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱਤੀ ਜਾ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿੇਿ ਸ ੱਚ ਫੀਿ ਲੱਿੇਿੀ। 

ਮੇਰਾ ਮੈਮੋਿਰਾਮ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨ ੂੰ  ਸਿਰਫ਼ ਇੱਿ ਿਮਰਸਪਤ ਿਿਰੀਸਨੂੰ ਿ ਿੇਂਦਰ ਸ ੱਚ ਮੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਿਮਾਂ ਤਸਹ ਿਰਨਾ ਹੈ, 

ਮੁਲਾਿਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾ ਜੇ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਆਉਣਾ, ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਿਸਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰੀਸਖਆ ਦਣੇਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ 

ਸ ੱਚ ਿਾਰੇ  ੇਰਸ ਆਂ ਦੀ ਸ ਆਸਖਆ ਿੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਇਿਲਈ ਇਿਨ ੂੰ  ਸਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ  ੀ 
ਿੁਝਾਅ ਸਦੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਸਿ ਤੁਿੀਂ ਅਲਟਰਾਿਾਊਂਡ ਲਈ ਪੱੁਛੋ, ਸਿਉਂਸਿ ਿੁਝ ਿੈਂਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਮੋਿਰਾਫੀ ਦਆੁਰਾ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਿਲਪ ਚਾਰਜਯੋਿ ਹੈ, ਪਰ ਿਿਤਾ ਹੈ। 

ਮੇਰੇ ਡਾਿਟਰ ਨੇ ਮਨੈ ੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਸਿ ਇਿ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸ ੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿੈਂਿਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜਾਂ 
ਿੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਰ ਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿੁਝ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਿੁਝ ਪਰਚਸਲਤ ਸ ਸ ਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਨਸਟ ਿਰਨ ਲਈ, ਉਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿੁਝ ਤੱਥ  ੀ ਿਾਂਝੇ ਿੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝੇ ਿਰਨਾ ਚਾਹਾਂਿਾ: 

•  ਮੈਮੋਿਰਾਮ ਿੈਂਿਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਸਹਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ 

•  ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮੋਿਰਾਮ ਿਰ ਾਉਣਾ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ 

•  ਛਾਤੀ ਦਾ ਿੈਂਿਰ ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੂੰਦ ਸ ਅਿਤੀ ਸ ੱਚ  ੀ ਹੋ ਿਿਦਾ ਹੈ ਸਜਿਦਾ ਿਈੋ ਪਸਰ ਾਰਿ ਇਸਤਹਾਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ 

ਸਜ ੇਂ ਸਿ ਉਹ ਿਸਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਿਥਾਮ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਦ ਾਈ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਿਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿੂੰਿਚੋ ਨਾ ਿਰੋ! 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.accesss.net ਵ ੈੱਬਸਾਈਟ (ਰਰਕਾਰਡ - ਕੈਂਸਰ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ - PQDCS) ਨਾਲ 
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