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AREA VASTA n.1

Fano Numero Verde 800 710977

Pesaro Numero Verde 800 738073

Urbino Numero Verde 800 210858

AREA VASTA n.2

Ancona, Senigallia, 

Jesi, Fabriano

Numero Verde 800 267267

AREA VASTA n.3

Macerata, Civitanova Marche,

Camerino

Numero Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4

Fermo

 Numero Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5

San Benedetto, Ascoli Piceno 

Numero Verde 800 586 657

اسکریننگ ایک قومی پروگرام ہے جو آپکی صحت مند زندگی 
کے لیے بہت فا ئدہ مند ہے۔

مفت ہے ؛  ●

آسان ہے ؛  ●

دردناک نہیں ہے ؛  ●

گھر کے قریب بھی کرواسکتے ہیں ؛  ●

بکنگ کی ضرورت نہیں ؛  ●

ڈاکٹر کا ِاجازت نامہ نہیں چاہیے ؛  ●

آپکی راز داری کا ِاحترام کیا جا ئے گا ۔  ●

اگر آپکو خط ملے تو ِا سے ضائع مت کریں۔ 

اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لۓ 

اسکریننگ کیا ہے؟

مزید معلومات کے لئے مفت 
درخواست ڈا ّون لوڈ کریں۔ 

ا سکر یننگ کرواۓ
اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لۓ

اگــر آپکــو خــط موصــول نہیــں ہــوا اور مزیــد معلومــات حاصــل کرنا چاہتے ہیں تــو آپ اپنے عال قے کی اســکریننگ ســیکرٹری کو مفت 
کا ل کــر ســکتے ہیــں۔ ) فکســڈ اور موبائل دونوں (

UR
DU



چھاتی کی اسکریننگ )میمو گرافی(

کولون ریکٹل اسکریننگ

یو ٹیِرن کی اسکریننگ 
)PAP-TEST/ HPV(

)SOF: پاخانے میں خون(

ایک ٹیسٹ ہے مفت ، آسان و فوری اور درد ناک نہیں ہے۔

اسکریننگ میموگرافی کے ذریعے )چھاتی کے ایکسرے( ہے عام طور پر  ہر 2 سال میں آپکی 
چھاتی کو دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

اگر آپکی عمر 50 سے69 سال کے درمیان ہے تو ذاتی خط کے ذریعے آپکے عالقے کے حفاظتی 
مراکزمیں ُبالیا جائے گا۔ 

اگر وقت اور تاریخ بدلنے کی ضرورت ہے تو خط میں لکھے فو ن نمبر پر کا ل کریں۔

اگر خط نہیں ملے گا تو آپ اپنے عالقے کی اسکریننگ سیکرٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

جواب آپکو خط کے ذریعے گھر بھیجوایا جائے گا۔

اگر ضرورت پڑی تو آپکو دوبارہ کال کی جائے گی۔

ایک ٹیسٹ ہے مفت ، آسان و فوری اور درد ناک نہیں ہے۔

اسکریننگ یوٹیرن ٹیوب کے ذریعے جراثیم کے خلیات دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

PAP-TEST ہر3 سال میں ہو گا اگرآپ کی عمر 25  سے 34  سال کے درمیان ہے۔ 

اگر آپکی عمر 25  سے 64 سال کے درمیان ہے تو ذاتی خط کے ذریعے آپکے عالقے کے 
حفاظتی مراکز میں ُبالیا جائے گا جس میں ُبالوے کا دن مقررہوگا۔

اگر وقت اور تاریخ بدلنے کی ضرورت ہے تو خط میں لکھے فو ن نمبر پر کا ل کریں۔

خط نہ ملنے کی صورت میں اپنے عالقے کی اسکریننگ سیکرٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

 جواب آپکو خط کے ذریعے گھر بھیجوایا جائے گا ۔

اگر ضرورت پڑی تو آپکو دوبارہ کال کی جائے گی۔ 

ایک ٹیسٹ ہے مفت ، آسان و فوری اور درد ناک نہیں ہے۔

اسکریننگ ہر2 سال میں کی جاتی ہے دیکھنے کے لئے )جوعام آنکھ سے دیکھائی 
نہیں دیتا( کہ پاخانے میں خون تو نہیں ۔

اگر آپکی عمر 50 سے 69 کے درمیان ہے تو ذاتی طور پر مکمل ہدایات کے ساتھ 
خط موصول ہو گا کے پاخانے کےنمونےکےلۓبرتن کہاں سےلینا اورچھوڑناہے۔

خط نہ ملنے کی صورت میں اپنے عالقے کی اسکریننگ سیکرٹری سے رابطہ کر 
سکتے ہیں۔

 جواب آپکو خط کے ذریعے گھر بھیجوایا جائے گا ۔

اگر ضرورت پڑی تو آپکو دوبارہ کال کی جائے گی۔ 


