
قولون کے کینسر کی روک تھام  |  خطرے کی تشخیص اور اسکریننگ کا فارم
مریض کے لیے ہدایات:  1. یہ فارم مکمل کریں۔ 2. اپنے خطرات اور اسکریننگ کے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشت صحت 

فراہم کنندہ سے بات کریں۔ 
معلومات کی  مریض 

آپ کی عمر کتنی ہے؟________________ 
  ہاں  معلوم نہیں  نہیںکیا قولون کے کینسر کے مدنظر کبھی آپ کی اسکریننگ ہوئی تھی؟

اگر ہاں تو،
  دیگر___________________    پاخانے پر مبنی )فضلہ کی( جانچ   قولونو اسکوپی  آپ کی اسکریننگ کس طرح ہوئی تھی؟ 
  10   سال یا اس سے زیادہ پہلے   ایک سے نو سال پہلے    پچھلے ایک سال کے دوران  آپ کی پچھلی اسکریننگ کب ہوئی تھی؟ 

سواالت متعلق  سے  خطرے 
اسکریننگ کی سرگزشت:

  ہاں  معلوم نہیں  نہیں1. کیا آپ کو کبھی قولون کے کینسر یا مقعد کے کینسر کی تشخیص موصول ہوئی ہے؟
  ہاں  معلوم نہیں  نہیں2. کیا کبھی قولون یا مقعد کی رسولی کا پتہ چال ہے؟

عالمات:
کیا آپ کو کبھی درج ذیل عالمات پیش آئی ہیں؟

  ہاں  معلوم نہیں  نہیں3. آپ کے مقعد سے جریان خون یا آپ کے پاخانے میں خون
  ہاں  معلوم نہیں  نہیں4.  رفع حاجت میں تبدیلی جسے مستقل قبض، بار بار اسہال، یا پاخانے کے قسم میں تبدیلی

  ہاں  معلوم نہیں  نہیں5. بال وجہ وزن گرنا
  ہاں  معلوم نہیں  نہیں6. شکم  یا مقعد سے متعلق درد جو ختم نہیں ہوتا ہے

ذاتی اور کنبہ جاتی سرگزشت:
کیا آپ کو کبھی سوزشی آنت کے مرض کی تشخیص موصول ہوئی ہے؟

  ہاں  معلوم نہیں  نہیں7. السر زا ورم قولون
  ہاں  معلوم نہیں  نہیں8. کروہن کا مرض

کیا آپ یا آپ کے حقیقی والدین، سگے بھائی بہن یا بچے میں کبھی درج ذیل کی تشخیص ہوئی ہے:
)Familial adenomatous polyposis, FAP(  نہیں9. کنبہ جاتی غدودی پولیپوسس  معلوم نہیں  ہاں  

 10.  موروثی غیر پولیپوسس قولون کا کینسر 
  ہاں  معلوم نہیں  نہیں )Hereditary non-polyposis colon cancer, HNPCC(  یا ِلنچ سنڈروم

11.  کیا آپ یا آپ کے حقیقی والدین، سگے بھائی بہن یا بچے میں کبھی قولون کے کینسر، مقعد کے 
  ہاں  معلوم نہیں  نہیںکینسر یا قولون یا مقعد میں رسولی کی تشخیص ہوئی ہے؟

12. اگر ہاں تو،

  معلوم نہیں   سگا بچہ    سگے بھائی بہن    سگے والدین  کس رشتہ دار کو؟   

 ________________________________________________________________________________ تشخیص کے وقت عمر؟  

قولون کے کینسر پر مزید معلومات کے لیے:
nyc.gov/health  مالحظہ کریں اور  "colon cancer"  )قولون کا کینسر( تالش کریں یا 311   پر کال کریں۔

اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے قولون کے کینسر کی روک تھام یا قولون کے کینسر کی اسکریننگ کے مقامات کا بروشر طلب کریں۔

PROVIDER INSTRUCTIONS: Review the form to help you assess the patient’s individual risk and screening 
options. Answering ‘yes’ to any of the questions above indicates that the patient may be at increased risk; 
consult a specialist for screening recommendations. Patients who answer ‘no’ to all of the risk questions 
may be at average risk and may be eligible for any of the recommended screening options.
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اپنے خطرے کو کم کریں اور قولون کے کینسر کے مدنظر اسکریننگ کروائیں
قولون کا کینسر کیا ہے؟

قولون کا ) یا کولوریکٹل( کینسر بڑی آنت )قولون( یا مقعد میں ہوتا ہے۔ یہ نیو یارک کے باشندوں کے لیے کینسر سے ہونے والی اموات کی دوسری 
سب سے بڑی وجہ ہے۔ 

قولون کے کینسر کے مدنظر آپ کا خطرہ کیا ہے؟ آپ کو اسکریننگ کب شروع کرنی چاہیے؟
آپ کے خطرے کا تعین کرنا قولون کے کینسر کی اسکریننگ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ہم بیشتر بالغ افراد کو 45 سال کی عمر سے شروع کرکے 
اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے قولون کے کینسر کی اسکریننگ کے بارے میں پوچھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تاہم، کچھ لوگوں کو خطرے 

کے بعض عوامل جیسے فیملی میں قولون کے کینسر کی سرگزشت یا قبل از کینسر رسولیوں کی افزائش کے سبب اس سے پہلے یا زیادہ کثرت سے 
اسکریننگ کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کے حقیقی والدین، سگے بھائی بہن یا بچوں کو قولون کا کینسر یا رسولی، مقعد کا کینسر یا 
کوئی اور کینسر ہے یا تھا تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو بتائیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کینسر یا رسولی کی سرگزشت شیئر کرکے 

اپنی فیملی کا بھی تحفط کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں اپنے خطرے کے عوامل اور اسکریننگ کروانے کا وقت جاننے میں مدد ملے گی۔ 

چاہے آپ کی عمر 45   سال سے کم ہو، قولون کے کینسر کی عالمات کو اور آپ کی کنبہ جاتی سرگزشت کی بنیاد پر آپ کے انفرادی خطرے کو 
پہچاننا ضروری ہے۔ کسی بھی عمر میں امکانی عالمات کو نظر انداز مت کریں۔ اگر آپ کو اپنے پاخانے میں خون، شکم یا پیٹ سے متعلق مستقل 

درد یا بال وجہ وزن میں گراوٹ کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو بتائیں۔ ہوسکتا ہے کہ  قولون کا کینسر اسی وقت عالمات 
کا با عث نہ بنے۔ اگر آپ اسکریننگ کے لیے اہل ہیں تو آپ کو اسکریننگ کروانی چاہیے چاہے آپ صحت مند محسوس کرتے ہوں۔

قولون کے کینسر کا پتہ لگانے یا اس کی روک تھام کے لیے اسکریننگ کے اختیارات
معمول کی اسکریننگ قولون کے کینسر کو روک سکتی یا بروقت اس کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہے، اس وقت عالج بہترین کارگر ثابت ہوتا 

ہے۔ اسکریننگ کے اپنے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں۔

NYC  محکمہ صحت کے تجویز کردہ قولون کے کینسر کی اسکریننگ والی جانچ کے اختیارات میں شامل ہیں:

 ایک مرئی جانچ جس میں قولون یا مقعد میں کینسر کی نشانیوں پر نگاہ ڈالی جاتی ہے
•  قولونو اسکوپی:  رسولی پر نگاہ ڈالنے کے لیے روشنی اور کیمرے والی ایک چھوٹی سی نلکی مقعد میں داخل کی جاتی ہے  

 پاخانے پر مبنی جانچیں *  جس میں پاخانے )فضلہ( میں کینسر کی نشانیوں پر نگاہ ڈالی جاتی ہے
•  فضلہ سے متعلق امیونوکمیکل جانچ  )Fecal immunochemical test, FIT(: مریض پاخانے کا تھوڑا سا نمونہ فراہم کرتے ہیں   

جس کی خون کی نشانیوں کے مدنظر جانچ کی جاتی ہے
 : )High-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT( ہائی سینسیٹویٹی گوائیک بیسڈ فیکل آکلٹ بلڈ ٹیسٹ  •  

مریض پاخانہ کے متعدد نمونے فراہم کرتا ہے جن کی خون کی نشانیوں کے مدنظر جانچ کی جاتی ہے
•  ملٹی ٹارگیٹ اسٹول  DNA  ٹیسٹ )FIT-DNA(: مریض پاخانے کا ایک نمونہ فراہم کرتا ہے جس کی خون اور خالف معمول  DNA  کے   

مدنظر جانچ کی جاتی ہے
*  یہ جانچیں خالف معمول نتیجے کے حامل لوگوں کے لیے بروقت فالو اپ قولونو اسکوپی کی طالب ہوتی ہیں۔

ادائیگی
Medicaid  اور  Medicare  سمیت، زیادہ تر بیمہ کے منصوبوں میں 50 سال کی عمر میں شروع ہونے والی قولون کے کینسر کی اسکریننگ 
شامل ہے۔ 45 اور 49 سال کی درمیانی عمر کے لوگوں کے لیے جزوی طور پر ان کے قولون کے کینسر کے خطرے کے حصے کے لحاظ 

سے اسکریننگ کا کوریج مختلف ہوتا ہے۔ اپنی اسکریننگ جانچ سے قبل کوریج کے بارے میں اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ اور بیمہ دہندہ 
سے رجوع کریں۔

 اگر آپ کے پاس بیمہ نہیں ہے تو آپ کم یا بال قیمت کوریج کے لیے سائن اپ کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مفت اندارج میں اعانت کے لیے
311   پر کال کریں یا "CoveredNYC"  لکھ کر 877-877   پر بھیجیں۔ 

  nyc.gov/health  اگر آپ بیمہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کم یا بال قیمت اسکریننگ کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے
مالحظہ کریں اور "colon cancer"  )قولون کا کینسر( تالش کریں۔
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