
اسکریننگ کروائیں: اسکریننگ کروائیں: 
جتنی جلدی ممکن ہو پھیپھڑوں جتنی جلدی ممکن ہو پھیپھڑوں 

کے کینسر کا پتا لگائیں۔کے کینسر کا پتا لگائیں۔

پوچھیں کہ پوچھیں کہ 
آیا مستقبل میں آپ کو آیا مستقبل میں آپ کو 
پھیپھڑوں کے کینسر پھیپھڑوں کے کینسر 

کی اسکریننگکی اسکریننگ
کرانی چاہیے۔کرانی چاہیے۔

 اگر آپ ماضی میں  اگر آپ ماضی میں 
سگریٹ نوشی کرتے سگریٹ نوشی کرتے 
تھے یا فی الحال کر  تھے یا فی الحال کر  

رہے ہیں تو رہے ہیں تو 



پھیپھڑوںکاکینسرکینسرسےموتکیسبسے
بڑیوجہہے۔NYC میںہرسالتقریباً2,400لوگ

پھیپھڑوںکےکینسرسےمرجاتےہیں۔

 جتنی جلدی ممکن ہو پھیپھڑوں کے کینسر کا  جتنی جلدی ممکن ہو پھیپھڑوں کے کینسر کا 
پتا لگائیں۔پتا لگائیں۔

اسکریننگٹیسٹکےبغیرپھیپھڑوںکےکینسر
کاجلدپتالگانامشکلہے۔اسکیوجہیہہےکہ
عالماتعامطورپراسوقتتکظاہرنہیںہوتی
ہیںجبتککہکینسربعدکےمراحلتکنہپہنچ

جائے،جباسکاعالجکرنازیادہمشکلہوجاتاہے۔
عالماتظاہرہونےسےپہلےاسکریننگٹیسٹ

پھیپھڑوںکےکینسرکاپتالگاسکتاہے۔پھیپھڑوں
کےکینسرکاجلدپتالگانےسےآپکیزندگیبچ

سکتیہے۔

اسکریننگ پھیپھڑوں کے کینسر کا جلد پتا لگانے اسکریننگ پھیپھڑوں کے کینسر کا جلد پتا لگانے 
میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

امریکیپریوینٹیوسروسزٹاسکفورسکےذریعہ
تجویزکردہپھیپھڑوںکےکینسرکےاسکریننگ
 ٹیسٹکوکمخوراکوالیکمپیوٹیڈٹوموگرافی

کہاجاتاہے۔ساالنہLDCTٹیسٹانلوگوںکےلیے
تجویزکیاجاتاہے:

  •  جنکیعمریں50اور80سالکے
درمیانہیں

 • جوایک"سالمیں"کمازکم20پیکسگریٹ
پیتےہیں)دیکھیں"ایکسالمیںکتنےپیک

ہوتےہیں؟"(
 •  15سالپہلےسگریٹنوشیکرتےتھےیا

چھوڑچکےہیں

LDCTنسبتاًنیااسکریننگٹیسٹہے،لہذاآپنے
پہلےاسکےبارےمیںنہیںسناہوگا۔اپنےنگہداشت

صحتفراہمکنندہسےاپنےپھیپھڑوںکےکینسر
کےخطرےکےبارےمیںپوچھیںکہآیاآپکو

اسکریننگکرانیچاہیے۔

)low-dose computed tomography, LDCT(



پھیپھڑوں کے کینسر کی اسکریننگ کے فوائد اور پھیپھڑوں کے کینسر کی اسکریننگ کے فوائد اور 
 خطرات کے بارے میں اپنے فراہم کنندہ سے  خطرات کے بارے میں اپنے فراہم کنندہ سے 

بات کریں۔بات کریں۔
اسکریننگکافائدہیہہےکہاسسےپھیپھڑوںکے
کینسرکاجلدپتالگجاتاہے،جوآپکیزندگیبچا

سکتاہے!اسکریننگکےخطراتمیںشاملہیں:
 •  تابکاریکیکممقدارمیںنمائش)میموگرامسے

تھوڑازیادہ(
 • غلطمثبتحاصلکرنا)نتائجسےپتاچلتاہے

کہآپکوپھیپھڑوںکاکینسرہوسکتاہےجبکہ
دراصلآپکوابھینہیںہے(

 •  اسمرحلےمیںکینسرکاپتالگاناجبوہآپ
کونقصاننہیںپہنچاسکتاہویاخودہیٹھیک
ہوجائے،لیکنجوغیرضروریعالجیاٹیسٹ

کاباعثبنسکتاہے

جباسکریننگکرانےپرغورکریںتو،اپنے
فراہمکنندہسےسواالتپوچھیںاوراپنےپھیپھڑوں
کےکینسرکےخطرےکےبارےمیںباتکریں۔

اسکریننگمیںایکمنٹسےبھیکموقتلگتاہے۔
اسکےبعد،آپکافراہمکنندہنتائجکےساتھآپ
سےرابطہکرےگا۔یقینیبنائیںکہآپاپنےنتائج
کوسمجھتےہوںاوریہبھیسمجھتےہوںکہآپ

کوآگےکیاکرناچاہیے۔اگرآپکویقیننہیںہےتو
سوالپوچھنےسےنہگھبرائیں۔



پیک کے سال کیا ہیں؟پیک کے سال کیا ہیں؟
پیککےسالوںکےذریعہاسباتکااندازہلگایا

جاتاہےکہایکشخصنےطویلعرصےتککتنے
سگریٹپیےہیں۔

آپسگریٹکےپیکٹوںکیتعدادکوایکدنمیں
تمباکونوشیکےسالوںکیتعدادسےضربلگاکر
اپنےپیکسالوںکااندازہلگاسکتےہیں۔مثالکے
طورپر،اگرآپنے20سالتکہردنایکپیکٹ
سگریٹپیاہےتوآپکےپیککےسال20ہوں

گے۔آپاپنےپیکسالوںکاپتالگانےمیںمددکے
لیےاپنےفراہمکنندہسےبھیکہہسکتےہیں۔

کیاکیا LDCT سینے کے ایکسرے کے مقابلے میں سینے کے ایکسرے کے مقابلے میں 
ابتدائی مرحلے کے پھیپھڑوں کے کینسر کا پتا ابتدائی مرحلے کے پھیپھڑوں کے کینسر کا پتا 

لگانے میں بہتر ہے؟لگانے میں بہتر ہے؟
ہاں۔مطالعاتسےپتاچلتاہےکہLDCTکےساتھ
اسکریننگپھیپھڑوںکےکینسرسےمرنےکے
خطرےکوکمکرسکتیہے،جبکہسینےکے

ایکسرےکےساتھاسکریننگاسخطرےکوکمنہیں
کرسکتیہے۔

 پھیپھڑوں کے کینسر کے کچھ دوسرے خطرات  پھیپھڑوں کے کینسر کے کچھ دوسرے خطرات 
کیا ہیں؟کیا ہیں؟

اپنےخطرےکےعواملکوجانیںاورانکاتدارک
کریںجہاںآپکرسکتےہیں:
 •بالواسطہسگریٹنوشی

 •ریڈون،ایکگیسجوکچھگھروںاورعمارتوں
میںپائیجاتیہے

 •  آرسینک،ایسبیسٹوس،کرومیئم،ڈیزلکابچا
کھچااورسلیکا

 • آپکےسینےپرتابکاریکےذریعہتھراپی
 •پھیپھڑوںکےکینسرکیذاتییاخاندانی

سرگزشت



میں پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو کیسے کم میں پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرے کو کیسے کم 
کر سکتا ہوں؟کر سکتا ہوں؟

سگریٹنوشینہکرناپھیپھڑوںکےکینسرسے
محفوظرہنےکابہترینطریقہہے۔اگرآپسگریٹ

نوشیکرتےہیںتوتمباکونوشیچھوڑنےکی
منصوبہبندیکریں۔

 •  ادویاتاورمشاورتکےاختیاراتکےبارے
میںاپنےفراہمکنندہسےباتکریں۔زیادہتر

صحتبیمہمنصوبوںمیں،بشمولMedicaid،
لتچھوڑنےمیںآپکیمددکےلیےخدمات

شاملہیں۔
 •  نیکوٹینادویاتکیمفتسٹارٹرکٹکےلیے

درخواستدینےیالتچھڑوانےوالےکوچسے
 باتکرنےکےلیے 

 nysmokefree.com مالحظہکریںیا
697-8487- 866پرکالکریں۔

 •  نکوٹینپیچزکیدرخواستدینےیاتربیت
یافتہمشیرسےباتکرنےکےلیے

asiansmokersquitline.orgمالحظہ
کریںیا)اگرآپکینٹونیزیامینڈارنبولتےہیں( 
تو8917-838- 800، )اگرآپکوریائیزبان

بولتےہیںتو( 5564-556- 800 پرکال،یا 
 )اگرآپویتنامیزبانبولتےہیںتو( تو 

8440-778- 800 پرکالکریں۔

 •  لتچھوڑنےمیںآپکیمددکےلیےوسائل
 nyc.gov/health تالشکرنےکےلیے

    “NYC Quits“sمالحظہکریںاور 
)NYC کوئٹس( تالشکریں۔

 •  لتچھوڑنےمیںآپکیمددکرنےوالے
 پروگرامزتالشکرنےکےلیے 

nyc.gov/health/map مالحظہکریں۔

http://www.nysmokefree.com
http://www.asiansmokersquitline.org
http://www.nyc.gov/health
http://www.nyc.gov/health/map


Bill de Blasio
Mayor
Dave A. Chokshi, MD, MSc
Commissioner

9.21 Urdu

کیا میرا صحت بیمہ میرے پھیپھڑوں کے کینسر کی کیا میرا صحت بیمہ میرے پھیپھڑوں کے کینسر کی 
ساالنہ اسکریننگ کا احاطہ کرے گا؟ساالنہ اسکریننگ کا احاطہ کرے گا؟

 Medicare ،Medicaidنیویارکاسٹیٹمیں،
اورصحتبیمہکےبیشتردیگرمنصوبےآپکے
پھیپھڑوںکےکینسرکیساالنہاسکریننگکااحاطہ
کریںگے۔اہلیتیں،جیسےآپکیعمراورپیککے
سال،منصوبہکےلحاظسےمختلفہوسکتیہیں،
لہذااسکریننگکرانےسےپہلےاپنےصحتبیمہ

فراہمکنندہسےاپنیکوریجکےبارےمیںمعلومکر
لیں۔اگرآپکےپاسصحتبیمہنہیںہےتواسے

حاصلکرنےکےطریقےکےبارےمیںجاننےکے
لیےnyc.gov/getcoverednycمالحظہکریں

یا311پرکالکریں۔

میں پھیپھڑوں کے کینسر کی اسکریننگ کہاں کرا میں پھیپھڑوں کے کینسر کی اسکریننگ کہاں کرا 
سکتا ہوں؟سکتا ہوں؟

NYCمیںبہتسیسائٹیںپھیپھڑوںکےکینسرکی
اسکریننگکیپیشکشکرتیہیں۔اپنےفراہمکنندہ

سےکہیںکہوہآپکواسکریننگکیسائٹپربھیج
دے۔آپصحتبیمہکیکوریج،حوالہکےتقاضوں
اوراپائنٹمنٹکےشیڈولکےبارےمیںمعلومات

حاصلکرنےکےلیےسائٹکوکالکرسکتےہیں۔

مزیدجاننےکےلیے nyc.gov/health مالحظہ
 کریںاور“r “lung cancer )پھیپھڑوں کا کینسر( 

 تالشکریں۔

http://nyc.gov/getcoverednyc
http://www.nyc.gov/health

