
 

د سږو د سرطان په اړه د نورو معلوماتو، د سږو د روغتیایي معایناتو او د سګرټ څکولو د 

 :مشورې لپاره دلته مراجعه وکړئ

 

 د سږو د سرطان معلومات NHSد 

www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/ 

 
NHS د سګرټ څکولو څخه پاک 

www.nhs.uk/smokefree 

 
 په انګلستان کې د سرطان څیړنه

www.cruk.org/lunghealthchecks 

www.cruk.org/about-cancer/lung-

cancer www.cruk.org/smoking 

 
 د روی کاسل د سږو د سرطان موسسه

www.roycastle.org/information 

www.roycastle.org/help-and-support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 000959: انګلستان د دروازې حواله NHSد 

 
 

هغه څه چې تاسو  د سږو د روغتیا ټاکلي معاینات 

 اړتیا لرئ پوه شئ

http://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/
http://www.nhs.uk/smokefree
http://www.cruk.org/lunghealthchecks
http://www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer
http://www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer
http://www.cruk.org/smoking
http://www.roycastle.org/information
http://www.roycastle.org/help-and-support


 

 ولې موږ د سږو د روغتیا د معایناتو وړاندیز کوو

د دې المله، په خواشینۍ . نلرياکثر په لومړي پړاو کې د سږو د سرطان نښې یا عالیم شتون 

اوس مهال د درملنې لپاره ډیر ناوخته تشخیص  7ناروغانو کې شاوخوا  10سره د سرطان په 

 .کیږي

 

اکثر )د سږو ټاکل شوي روغتیایي معاینات د ستونزو په موندلو کې مرسته کوي  

او په داسې مرحله کې کله چې به ( مخکې لدې چې تاسو پوه شئ چې څه ستونزه لرئ

 .چې المله یې زیات خلک ژغورل کیدی شي -درملنه ساده او بریالۍ وي 

 
د سږو زیاتره سرطانونه ورو ورو وده کوي د دوی لپاره د سږو سکین لخوا په لومړي مرحله 

 .کې وموندل شي

 
 

 په نښه شوي د سږو روغتیا معاینه څه شی دی؟

د نښه شوي سږو روغتیا معاینه د دوو مرحله پروسه ده په کوم کې چې 

 .موږ ستاسو د سږو د روغتیا ارزونه کوو

تاسو به زنګ ووهل شي یا د روغتیا مسلکي سره به ناسته وکړئ ترڅو 

 .اسو د سږو سرطان رامنځته کیدو د احتمال ارزونه وکړيست

که تاسو د هغه چا په توګه پیژندل شوي یاست چې د سږو د سرطان د 

تاسو ته به د چټک سکېن کولو لپاره بلنه  رامنځته کیدو لوړ احتمال لري

سکېن به زموږ د بیاکتنې لپاره ستاسو د سږو مفصل عکس . درکړل شي

 .ستونزه وموندل شي تاسو به د درملنې لپاره راجع شئکه کومه . واخلي

 ولې تاسو ته بلنه ورکړل شوې ده

کلونو پورې وي یا سګرټ څکوي د سږو د  74څخه تر  55هغه کسان چې عمرونه یې له 

 موږ غواړو چک کړو. سرطان د پراختیا لوړ خطر لري

 2 لیکندا نادره ده چې ستونزه وموندل شي، . ستاسو سږي ښه کار کوي

دا ستاسو . که ستوزه وي، نو موږ کولی شو په چټکۍ سره عمل وکړو او درملنه یې وکړو

 .پریکړه ده چې تاسو د سږو د روغتیا په معاینه کې ګډون کوئ او که نه

2 - 4 

5 - 6 

7 

7 - 8 

9 

10 

1 

حتی که . له روغتیایي معایناتو څخه توپیر لري NHSد سږو د روغتیا ټاکل شوي معاینه د 

 کړې وي، تاسو روغتیا معاینه NHSتاسو پدې وروستیو کې د 

 .باید الهم د خپلې ټاکل شوي سږو د روغتیا په معاینه کې برخه اخیستلو ته پام وکړئ

 اضافي مالتړ

که تاسو د دې کتابچې په لوستلو کې مرستې ته اړتیا لرئ مهرباني وکړئ زموږ سره 

 اړیکه ونیسئ 363732 01293په 

 او موږ به وکوالی شو چې تاسو ته د لوستلو لپاره اسان فارمېټونه 

 .بریلي او نورې ژبې چمتو کړو

 ته زنګ ووهئ 363732 01293د ال زیاتو معلوماتو او مالتړ لپاره 

 ته مراجعه وکړئwww.sussexlunghealthcheck.nhs.ukیا 

 د سږو د ټاکل شوي روغتیایي معایناتو احتمالي پایلې

 منځپانګې

 د سږو د ټاکل شوي روغتیایي معایناتو په اړه

 ژر تشخیص ولې توپیر کوي

 د سږو سکېنونو په اړه تاسو باید په څه پوه شئ

 د سږو د سرطان او نښو نښانو په اړه

 څنګه به د سږو د سرطان احتمال کموئ

2 

http://www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk/


3 

 
 

 

 د سږو د روغتیا په ټاکل شوي معاینه کې څه پیښیږي؟
د سږو په روغتیایي معایناتو کې دوه برخې شتون لري مګر هرڅوک د سږو سکېن 

د پروسې په . ستاسو د لومړنۍ ارزونې د پایلو پورې اړه لريدا به . ته اړتیا نلري

جریان کې به تاسو د روغتیا د متخصصینو سره د خبرو کولو او کومې پوښتنې کولو 

 .لپاره کافي وخت ولرئ

 
 لومړنۍ ارزونه (1

د روغتیا د تاسو ته به تلیفون وکړل شي یا

به ناسته وکړئ ترڅو ستاسو د  مسلکي سره

 تنفس 

 روغتیا، د ژوند د طرز او کورنۍ اود سږو د 

 .په اړه عمومي بحث وکړل شي طبي تاریخ

 :درې احتمالي پایلې شتون لري

 
 .د سږو د سکېن وړاندیز

که تاسو اوس یا په راتلونکي کې د سږو د سرطان د رامنځته کیدو ډیر احتمال 

لرئ تاسو ته به د سږو د سکېن وړاندیز شي ترڅو وګوري چې ستاسو سږي 

د روغتیا مسلکي به تاسو سره مرسته وکړي ترڅو غوره . کار کوي او کنهسم 

 .کړي چې ایا سکېن ستاسو لپاره سم دی

 
 .هیڅ ستونزه ونه موندل شوه

تاسو اړتیا نلرئ د سږو سکېن . د روغتیا متخصصین ممکن نور څه ونه مومي

 .وکړئ

 
 .خپل عمومي داکتر ته راجع شئ

ونزې وموندل شي مګر تاسو سکېن ته اړتیا که ستاسو په تنفس یا سږو کې ست

نلرئ، د روغتیا متخصصین ممکن تاسو خپل عمومي داکتر یا بل متخصص ته 

 .راجع کړي

 
په ټولو دریو قضیو کې به موږ ستاسو عمومي داکتر ته ستاسو معلومات ولیکو، 

 .څو هغوی خبر شي

 
 
 
 
 
 

 سکېن سږو د( 2 

 CTدا یو ځانګړی . چټک سکېن وکړئاسو ته به بلنه درکړل شي چې د سږو ت

(Computed Tomography ) سکېن دی چې د وړانګو خورا ټیټ دوز او

 .کمپیوټر کاروي ترڅو ستاسو د سږو تفصیلي عکس واخلي

 
 د سږو د سکېن پرمهال څه پیښیږي؟

 .تاسو اړتیا نلرئ د خپل سکېن لپاره چمتووالی ونیسئ
 

د سکېن په جریان کې معموالً تاسو په یوه بستر کې په خپل شا باندې څملئ 

.سکینر له الرې ورو حرکت کوي CTچې هغه د  سکېنر د حلقې په څیر  

شکل لري او دا ستاسو د بدن د یوې کوچنۍ برخې شاوخوا ګرځي کله چې 

.تاسو له هغې څخه تیریږئ  

 

 CT د( یادیږي نوم په اډیوګرافرر د) کارمندان شوي روزل ډول ځانګړي په

 په سکېن د شئ وکولی به تاسو. کنټرولوي سکېنر شاته سکرین د کې خونه

 .وکړئ ورسره خبرې او وګورئ دوی کې جریان

 
 د لپاره ثانیو ۱۰ د او کوئ نه حرکت باید تاسو کیږي، اخیستل سکېن چې کله

 نه را خړ عکسونه چې کوي ترالسه ډاډ دا. کړئ تعقیب الرښوونې ساده تنفس

 .شي

 
 وکړئ څښاک خوراک شئ کولی تاسو او دی درده بې سکېن

 4 .او د خپل سکېن څخه دمخه او وروسته عادی موټر وچلوئ

 

ته زنګ ووهئ یا  363732 01293د نورو معلوماتو او مالتړ لپاره 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukته مراجعه وکړئ 
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                                                        ممکنه پایلې -د سږو سکېن 

څلور . ترالسه کړئتاسو به په څلورو اونیو کې له موږ څخه خپلې پایلې 

 :احتمالي پایلې شتون لري

 

 .هیڅ ستونزه ونه موندل شوه
دا پدې مانا ده چې موږ په سکېن کې د سږو سرطان، یا نورو ستونزو نښانې ونه 

موږ به تاسو ته ستاسو پایلې او لیک درواستوو او له تاسو څخه به وغواړو . لیدلې

په هرصورت، دا الهم امکان . سکېن لپاره بیرته راشئچې په دوه کلونو کې د بل 

لري چې د سږو سرطان د سکېنونو ترمنځ وده وکړي یا دا چې سکېن دا نه وي 

که تاسو د راتلونکي سکېن څخه دمخه کوم څه ولیدل چې ستاسو . کشف کړی

 .لپاره نورمال ندي، خپل ډاکټر ته ووایاست

 
 دوهم سکېن ته اړتیا ده

 معنی ده چې په سکېن کې یو څه شتون لري چې پیژندل یې سخت دا معموالً پدې

دا شاید یو څه بې ضرر وي ، مګر ځکه چې دا خورا جدي کیدی شي موږ . دي

به له تاسو څخه وغواړو چې په شاوخوا دریو میاشتو کې د بل سکېن لپاره 

 .راشئ ، چې ویې ګورو

 
 نورو ازموینو ته اړتیا ده
سکېن کې یو څه لیدلي او تاسو نورو ازموینو ته اړتیا  دا پدې مانا ده چې موږ په

موږ به تاسو ته زنګ ووهو او . لرئ، چې کیدای شي بایپسي پکې شامل وي

 روغتون ته به ولیکو ترڅو یو ډاکټر ستاسو معاینه وکړي

 .او نور تحقیقات وکړي

 
 بله ستونزه وموندل شوه

ګر په سکېن کې د نورو دا پدې مانا ده چې د سږو د سرطان هیڅ نښه نشته م

موږ . ستونزو نښې شتون لري چې ممکن درملنې یا طبي مشورې ته اړتیا ولري

به تاسو او ستاسو عمومي داکتر ته ولیکو او دا ډاډ به ترالسه کړو چې تاسو سم 

 .متخصص ته راجع شوي یاست

 

 
54 

 د سکېن وړاندیز کیږي

 
 

 

8 
دوهم سکین ته د نورو ځایونو پلټنو لپاره به 

 اړتیا ولرئ

 چې پیژندل یې ستونزمن وو

 
 

3 
 نورو ازموینو او سکینونو ته اړتیا لرئ

 
 

 
2 

 د سږو سرطان به تشخیص شي

څخه لږ به د شکمن سرطان لپاره عملیات وکړي مګر وروسته به  1کسانو کې له  500په هرو 

 .هغه ته وویل شي چې سرطان ندی موندل شوی
6

 

ته زنګ ووهئ یا  363732 01293د نورو معلوماتو او مالتړ لپاره 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukته مراجعه وکړئ 

 

 

 کسانو لپاره چې لومړنۍ ارزونه وکړي 100د هرو 

6 

 ته زنګ ووهئ 363732 01293د ال زیاتو معلوماتو او مالتړ لپاره 

 ته مراجعه وکړئwww.sussexlunghealthcheck.nhs.ukیا 
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               ژر تشخیص ولې توپیر کوي

 
 که چیرې د سږو په یوه برخه کې ستونزه وي،

او دا په وخت معلومه شي، نو درملنه به په 

 هغه برخه

که وروسته . فوکس وکړي چې اغیزمن کیږي

وموندل شي ستونزه ممکن د سږو او بدن نورو 

برخو ته خپره شوې وي چې درملنه یې 

 .ستونزمنه کوي

 د سږو سکېنونو په اړه تاسو باید په څه پوه شئ

 ويبریالۍ اکثرا د سږو د سرطان په لومړیو مرحلو کې درملنه

تاسو درې چنده ډیر احتمال لرئ چې په لومړۍ مرحله کې د سږو د 

 .سکېن له الرې تشخیص شئ

 
د سږو کوچنی او لومړنی سرطان اکثر په بشپړ ډول د عملیاتو له الرې لرې 

 .کیدی شي یا د راډیوتراپي له الرې یې درملنه کیږي

سره د سږو سرطان  سکېنونو په کارولو CTڅیړنې وړاندیز کوي چې د 

لپاره سکرېننګ کولی شي ستاسو د سرطان څخه د مړینې خطر شاوخوا 

 .کم کړي 25%

 
سکېن به تاسو د وړانګو د لږې اندازې سره مخامخ  CTد لږې اندازې 

 -کړي 

دا د طبیعي چاپیریال څخه د شاوخوا یو کال ارزښت وړ وړانګو ته ورته 

 .دی

ته کړي کوم چې ممکن د ډیرو وړانګې کولی شي د حجرو زیان رامنځ

سکېن ته اړتیا وي  CTکه نور . کلونو یا لسیزو وروسته په سرطان بدل شي

 نو دا به تاسو د ال زیاتو وړانګو سره مخ کړي

ته زنګ ووهئ یا  363732 01293د نورو معلوماتو او مالتړ لپاره 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.ukته مراجعه وکړئ 

 
 

 سکېن عمومي خطر د سرطان المل کیږي CTد دې 

 .او د سږو د سرطان د ژر تشخیص د ګټو په پرتله خورا لږ پاتې کیږي

 
 -ډیر لږ کسان داسې وي چې سرطان لري خو ولې سکېن یې معلوم نه کړي 

هم په راتلونکي کې د سږو سرطان رامنځته کیدی تاسوته بیا . دې ته غلط منفي ویل کیږي

 .که تاسو د دې عالیم ووینئ مهرباني وکړئ خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ. شي

 
 -په ځینو خلکو کې، سکېن یو څه معلوم کړي حتی که دوی د سږو سرطان نه لري 

ازموینو ته دا د غلط مثبت پایلې په نوم یادیږي او دا به پدې معنی وي چې تاسو نورو 

 .اړتیا لرئ مخکې لدې چې تایید کړئ چې تاسو سرطان نه لرئ

 
سکېن کولی شي د سږو هغه سرطان معلوم کړي چې هیڅکله به یو شخص ته 

 -زیان نه رسوي 

ډاکټران تل نشي ویالی چې ایا سرطان به د ژوند ګواښونکي وي، په پایله کې، 

 .رته اړتیا نلريځینې خلک به داسې درملنه ترالسه کړي چې دوی و
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                                                            د سږو سرطان څه شی دی؟
 

 .د سږو سرطان د سرطان یو له خورا عام ډولونو څخه دی

 
غیر منظم ډول ویشل کیږي  دا هغه وخت وي کله چې غیر معمولي حجرې په

 .ترڅو په سږو کې تومور جوړ کړي

 
د سږو د سرطان په لومړیو مرحلو کې معموالً هیڅ ډول نښې یا عالیم شتون 

 .نلري

 
د سرطان په وخت موندل د دې معنی لري چې د درملنې د بریالیتوب احتمال ډیر 

 .دی

 
کې د کمې  د سږو زیاتره سرطانونه ورو ورو وده کوي چې لومړۍ مرحله

 .سکېن کې یې وموندل شي CTاندازې په 

 
د سږو د سرطان د ژر موندلو لپاره موږ د سږو د روغتیا ټاکل شوي معاینه 

 .جوړه کړې ده

 د سږو د سرطان عالیم څه دي؟

د سږو سرطان کولی شي د سکېنونو ترمنځ وده پیل کړي او سکېنونه ځینې 

همه ده چې د هر هغه څه په لټه دا م. وختونه د سږو سرطان نه شي معلومولی

 :کې شئ چې ستاسو لپاره غیر معمولي وي، په ځانګړې توګه

 
 په ټوخي کې وینه دوامداره ټوخی یا ستاسو په نورمال ټوخي کې بدلون

 د تنفس لنډوالی

 ناڅرګنده ستړیا یا د وزن کمیدل

 د اشتها له السه ورکول د تنفس یا ټوخي په وخت کې درد

 
دې عالیمو څخه یو یا څو وګورئ، ژر تر ژره د خپل ډاکټر سره که تاسو د 

 .د بل سکېن لپاره انتظار مه کوئ. مالقات وکړئ

 زه د سږو د سرطان خطر کمولو لپاره څه کولی شم؟

 
څو ځله یې د پریښودو هڅه کړې  ډیری خلک چې له کلونو راهیسې سګرټ څکوي او

 .په بریالیتوب سره سګرټ څکول پریږدي

 
تاسو سګرټ څکوئ او تاسو غواړئ سګرټ څکول پریږدئ، دلته دوستانه، محرم، که 

 .اړیکه ونیسئ وړیا او محلي د سګرټ څکولو خدمتونه شتون لري چې تاسو ورسره

 
ستاسو د سږو د روغتیا په ټاکل شوي معاینه کې نرس کولی شي تاسو د دې 

 .خدماتو صره وصل کړي

 
. سره د مرستې لپاره ډیری مالتړ شتون لري د سګرټ څکولو په پریښودو کې ستاسو

زموږ د محلي هوساینې ټیمونو، جي پي سرجریز او په درملتونونو کې د روزل شوي 

که تاسو . مشاورینو لخوا چمتو شوي مشورې یا مخامخ یا د تلیفون له الرې شتون لري

ه ډیر د یواځې هڅه کولو په پرتله د یو مشاور مسلکي مالتړ لرئ نو تاسو درې چند

 د لویدیځ سسیکس په ټوله سیمه کې . احتمال لرئ چې په بریالۍ سره یې پریږدئ

 .د سګرټ د پرېښودلو خدمتونه شتون لري

 
د خپل نږدې ځایونو موندلو لپاره په الندې لینک باندې کلیک وکړئ او 

 .خپل پوسټی کوډ دننه کړئ

www.westsussexwellbeing.org.uk/topics/smoking/services-for- 

west-sussex 

 
 یا د خپل محلي هوساینې مرکز غوره کولو له الرې د آنالین راجع کولو فورمه الندې ډکه کړئ

 www.westsussexwellbeing.org.uk/contact-us  چې د خپل ځان

 .یا بل چا په استازیتوب راجع شئ

 

 

 

ته زنګ ووهئ یا  363732 01293د نورو معلوماتو او مالتړ لپاره 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk مراجعه وکړئته. 
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