چھاتی کے کینسر کے لئے معائینہ  /اسکر یننگ:

ّ
معائینہ میں حصہ لینے کے کیا کیا فوائد اور نقصانات ہیں؟
ّ
معائینہ میں حصہ لینے سے کتنے لوگوں کو فائدہ اور کتنے لوگوں کو نقصان ہو گا؟
تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے؟

چھاتی کے کینسر کے بارے میں جو آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتے تھے .
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خالصہ :
جب ہم نے پہلی دفعہ  2112میں یہ کتابچہ لکھا تھا تو خالصہ کچھ یوں تھا:
ّ
چھاتی کے کینسر کی اسکر یننگ میں حصہ لینا مناسب ہو سکتا ہے ،لیکن شاید یہ بھی مناسب ہے
ّ
کے اسکر یننگ میں حصہ نہ لیا جائے ،کیونکہ اسکر یننگ کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں.

اگر  01سال کے لئے  2111عورتوں کا معائینہ کیا جائے  ،تو ایک عورت کو چھاتی کے کینسر سے
مرنے سے بچایا جا سکتا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں  01صحتمند عورتوں کا بغیر کسی بیماری
کے کینسر کے مر یضوں کی طرح عالج کیا جائے گا .ہو سکتا ہے کہ ان کی چھاتی کا ایک
ّ
حصہ یا پوری چھاتی کا آپر یشن کر دیا جائے .یا ان کا شعاؤں اور دوایوں سے عالج کیا جائے.
اس کے عالوہ  211صحتمند عورتوں کو غلط اطالع ملے گی .اس بات کا نفسیاتی دباؤ،
کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ،اور بعد میں بھی ،کافی شدید ہو سکتا ہے.
یہ اعدادوشمار چھاتی کے کینسر کی اسکر یننگ پر کی جانے والی تحقیق سے لئے گئے
ہیں .تاہم جب یہ تحقیق کی جا رہی تھی ،اس کے دوران چھاتی کے کینسر کے عالج میں
کافی بہتری ہوئی ہے .جددید تحقیق سے تجو یز کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چھاتی کے
کینسر کی اسکر یننگ لوگوں میں موت کی شرح کو کم کرنے میں مدد نہ کر سکے.
اسکر یننگ کے نتیجے میں ،صحتمند خواتین میں سے ان خواتین کو کینسر کا مر یض بنایا جاتا ہے ،جن میں و یسے
کبھی چھاتی کے کینسر کی عالمت ظاہر ہی نہ ہوتی .اس طرح ان صحتمند خواتین کا یہ عالج ان میں خطرناک
بیمار یوں ،جیسے دل کی بیماری یا کینسر کا امکان بڑھاتا ہے.
اس لئے چھاتی کے کینسر کی اسکر یننگ کے لئے جانا کچھ خاص مناسب نہیں لگتا .بلکہ اسکر یننگ کے لئے نہ
جانے سے ایک عورت کینسر کی تشخیص کے امکانات کو کم کر سکتی ہے .تاہم اس کے باوجود کچھ خواتین پھر بھی
اسکر یننگ کے لئے جانا چاہیں گیں.

اسکر یننگ کیا ہے؟
اسکر یننگ کا مطلب ہے کے کسی بیماری کی تشخیص کے لئے لوگوں کے ایک ہجوم کا معائینہ کیا جائے یا
آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈھونڈھنے کی کوشش میں معائینہ کیا جاتا ہے جن میں بیماری کے الحق
ہونے کے امکانات ز یادہ ہوں.
بہت سے ممالک میں ،ہر دوسرے یا تیسرے سال 51 ،سے  69سال کی عمر کی خواتین کو چھاتی کے ایکسرے (جسے
مامموگرافی کہتے ہیں) ،کی دعوت دی جاتی ہے .اس کا مقصد ان خواتین کی تشخیص ہے جو چھاتی کے کینسر کا شکار
ہیں ،تا کہ انھیں جلد از جلد عالج مہیا کیا جا سکے.

مامموگرافی سے معائینہ کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں .اس کتابچے کا مقصد یہ ہے کہ ہر
عورت اپنی قدروں اور ترجیحات کی روشنی میں ،اپنے فائدے یا نقصان کا خود فیصلہ کر
سکے کہ اسے اسکر یننگ میں حصہ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں.
اگر ایکسرے میں کچھ غیر معمولی نظر نہ اے  ،تو اس سے عورت کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحتمند ہے.

جبکہ معائینے سے پہلے بھی تقر یبا تمام خواتین خود کو صحتمند ہی محسوس کرتی ہیں .بلکہ خود

معائینہ خواتین

میں عدم یقینی پیدا کر سکتا ہے .اس لئے معائینہ/اسکر یننگ لوگوں میں احساس تحفظ یا عدم تحفظ کا احساس بھی
پیدا کر سکتا ہے.

فوائد:
چھاتی کے کینسر سے مرنے کے خطرے میں کمی:

باقائدگی سے معائینہ کروانے سے چھاتی کے کینسر کو روکا نہیں جا سکتا ،لیکن شاید اس سے
مرنے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے .اسکر یننگ کے بارے میں کی جانے والی تحقیق
کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ :
اگر  01سال تک  2111خواتین کا باقائدگی سےمعائینہ کیا جائے تو ایک عورت کو اس سے
فائدہ ہو گا ،کیونکہ کینسر کا ابتدائی مرحلے میں پتہ چل جائے گا.
جب یہ تحقیق کی جا رہی تھی ،اس کے دوران چھاتی کے کینسر کے عالج میں کافی بہتری
ہوئی ہے .آج خواتین بھی ،اگر اپنی چھاتی میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس کر یں ،تو
وہ پہلے وقتوں کی نسبت جلد ہی ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں .اس کے عالوہ تشخیص اور عالج کو
بہت سے ممالک میں مرکزی کر دیا گیا ہے اور کینسر کے ماہر ین کی ٹیمیں یہ کام سرانجام دے رہی ہیں.
ن اصالحات کی وجہ سے آج اسکر یننگ کم مؤثر ہے اور جدید مطالعے کے مطابق اسکر یننگ ،چھاتی کے کینسر سے
ہونے والی اموات کی شرح میں کمی نہیں کر سکتی.
( آپ نیچے دیے جانے والے اعدادوشمار کو دیکھ سکتے ہیں).

نقصانات:
ضرورت سے ز یادہ تشخیص اور ضرورت سے ز یادہ عالج:
اسکر یننگ سے ملنے والی وہ تبدیلیاں جنھیں کینسر یا کینسر کی ابتدا سمجھا جا سکتا ہے ،اکثر اتنی آہستگی سے
بڑھتی ہیں کہ وہ شاید کبھی بھی اصل کینسر بنے ہی نہیں .ان تبدیلیوں میں سے بہت سے '' نقلی کینسر '' ،اگر عالج نہ
بھی کیا جائے پھر بھی خود بہ خود ختم ہو سکتے ہیں.
چونکہ ابتدائی تبدیلیوں میں یہ فرق بتانا ممکن نہیں ہے کہ وہ خطرناک ہیں کہ نہیں ،اس لئے سبھی کا عالج کر دیا جاتا
ہے .تاہم اسکر یننگ کے نتیجے میں بہت سی خواتین کا اس کینسر کی بیماری کا عالج کیا جاتا ہے جو انہیں ہوتی ہی
نہیں اور شاید کبھی ہو بھی نہیں.

تحقیق کی بنیاد پر یہ واضح ہوتا ہے کہ:
اگر  01سالوں کے لئے  2111خواتین کا باقائدگی سے معائینہ کیا جاۓ تو  01صحتمند خواتین کو کینسر کا مر یض
قرار دے کر ان کا غیر ضروری عالج کر دیا جائے گا  .ہو سکتا ہے کہ ان کی چھاتی کا ایک حصہ یا پوری چھاتی ہی نکال
دی جائے اور ان کا شعاؤں یا دوایوں سے عالج کر دیا جائے.

اس طرح ان صحتمند خواتین کا یہ عالج ان

میں خطرناک بیمار یوں ،جیسے دل کی بیماری یا کینسر کا امکان بڑھاتا ہے.
بد قسمتی سے اکثر چھاتی کے خلیوں میں ایسی تبدیلیاں ،جنھیں انگر یزی زبان میں  carcinoma in situیعنی ایک
محدود جگہ کا کینسر کہا جاتا ہے ،چھاتی میں بہت جگہ پائی جاتی ہیں .اس لئے ہر چار میں سے ایک عورت کی پوری
چھاتی نکال دی جاتی ہے ،جبکہ ان میں سے بہت کم تبدیلیاں کینسر کی صورت اختیار کر سکتی ہیں.
ضرورت سے ز یادہ آپر یشن اور بعد کا عالج :
اگر کینسر کا پتہ جلد چل جائے توایک چھوٹے '' اصلی کینسر'' کا آپر یشن اور بعد کا عالج اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا کہ
اگر اسی کینسر کا دیر سے پتہ چلے .تاہم اسکر یننگ کی موجودگی میں جیسے کہ ضرورت سے ز یادہ تشخیص اور
ضرورت سے ز یادہ عالج ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے نتیجے میں ز یادہ خواتین میں آپر یشن سے چھاتی نکال دی جائے
گی .اور اسی طرح ز یادہ خواتین کا بال ضرورت شعاؤں سے عالج کیا جائے گا.
خطرے کی جھوٹی گھنٹی:
اگر ایکسرے پر کچھ ایسا نظر آے جو کینسر ہو سکتا ہے تو اس عورت کو مز ید تحقیقات کے لئے بالیا جاتا ہے .اکثر
اوقات ایکسرے پر جو نظر آتا ہے وہ کینسر نہیں ہوتا ،اس لئے وہ صرف خطرے کی جھوٹی گھنٹی ثابت ہوتا ہے.
اگر  01سالوں کے لئے  2111خواتین کا باقائدگی سے معائینہ کیا جائے تو  211خواتین اس ''جھوٹے'' خطرے سے متاثر
ہوں گی .اس سے منسلک نفسیاتی دباؤ کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ،کافی سخت ہو سکتا ہے .اس دباؤ کی وجہ سے بہت
سی خواتین کئی مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں ،جیسے کہ ہر وقت کا فکر ،بے چینی ،افسردگی ،نیند کےمسائل ،خاندان،
دوست احباب کے ساتھ مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات کے مسائل .یہ مسائل لمبے عرصے تک جاری
رہ سکتے ہیں .کچھ خواتین بیماری کے بارے میں ز یادہ سوچنے لگتی ہیں اور ز یادہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے لگتی ہیں.

معائینہ کی درد:
معائینہ کے دوران چھاتی کو دو چوڑی پلیٹوں کے درمیان دبایا جاتا ہے .اس میں بہت کم
وقت لگتا ہے لیکن آدھی سے ز یادہ خواتین اس سے درد کی شکایت کرتی ہیں.
غلط یقین دہانی:
ایکسرے سے ہر طرح کے کینسر کا پتا نہیں چل سکتا ،اس لئے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت اپنی چھاتی میں کوئی
رسولی محسوس کرے تو اسے جلد ہی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ،بے شک حال ہی میں اس نے چھاتی کا

معائینہ کروایا ہو.
حقائق اور اعداد و شمار کے لئے دستاو یز:

ہمارے سائنسی اشاعت اور ایک کتاب ( )0میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اسکر یننگ کے فوائد اور نقصانات
کے بارے میں دی جانے والی معلومات جو اسکر یننگ پر بالنے کے دعوتناموں ( )0-3یا کینسر کے خیراتی اداروں اور دیگر
مفاداتی گروہوں ( )0,4کی و یب سائٹس یعنی انٹرنیٹ پر دی جاتی ہے ،اکثر گمراہ کن کیوں ہوتی ہے .ہم اپنی معلومات
کا پس منظر درج ذیل کتابچے میں فراہم کرتے ہیں.

فوائد :
سب سے ز یادہ قابل اعتماد نتائج ایسی تحقیق سے سامنے آے ہیں جہاں خواتین کو بے
ترتیبی سے چنا گیا تھا کہ ان کا معائینہ ایکسرے سے کیا جائے یا نہیں .ان تحقیقات میں
ّ
تقر یبا چھ الکھ خواتین نے حصہ لیا تھا ( .)5ان میں سے آدھی تحقیقات سو یڈن میں کی
گئی تھیں 0993 .میں سو یڈن کی تحقیق کے جائزے نے وضاحت کی کہ اسکر یننگ سے
چھاتی کے کینسر سے ہونے والی اموات میں  29فیصد کمی ہوئی (.)6
یہ دیکھنے میں بڑی با اثر بات لگتی ہے ،لیکن حقیقت میں اس  29فیصد کا مطلب یہ
ہے :جائزے سے پتا چلتا ہے کے  01سال کی اسکر یننگ کے بعد چھاتی کے کینسر کی
اموات میں ہونے والی یہ کمی حقیقت میں  0111میں سے  0عورت کی جان بچانے کے
برابر ہے.
ٰ
لہذا معائینہ کا فائدہ بہت کم ہے .اس کی وجہ یہ ہے کہ  01سال کی مدت میں  0111میں سے صرف  3خواتین چھاتی
کے کینسر کی وجہ سے مر جاتی ہیں .اس لئے سو یڈن کی  01سالوں کی تحقیق کی وجہ سے شرح اموات میں اصل کمی

صرف  1.0فیصد ( یعنی  0111میں سے ایک) ہے 01 .سال سے زاید کی اسکر یننگ سے فائدہ تو ہو
سکتا ہے ،لیکن اس کے ساتھ نقصانات بھی بڑھتے ہیں.
ہم صرف  01سال کی مدت کی وضاحت اس لئے کرتے ہیں کہ اس سے لمبے عرصے کے لئے کوئی قابل اعتماد اعداد و
شمار نہیں ہیں.
سو یڈن میں ہی ہونے والی  2112کی تحقیق کے ایک اور جائزے کے مطابق شرح اموات میں یہی کمی ایک طر یقے سے
 05فیصد کہی جاتی ہے اور دوسرے طر یقے سے  21فیصد)7( .
سو یڈن کی تحقیق کے ان دو جائزوں میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ان میں کچھ تحقیقات بہت اچھے طر یقے

سے سر انجام دی گی ہیں اور اس لئے یہ دوسری تقیقات کے مقابلے میں ز یادہ قابل اعتبار ہیں (.)5
مختلف قسم کی تمام تحقیقات کا سب سے ز یادہ مکمل جائزہ جو آج موجود ہے وہ ایک کوکر ین جائزہ ہے ( .)5یہاں

دیکھا گیا ہے کہ سب سے ز یادہ قابل اعتبار تحقیق میں شرح اموات میں  01فیصد کمی اور سب سے کم اعتبار
والی تحقیق میں  25فیصد کمی دیکھی گی تھی .اور چونکہ کم اعتبار والی تحقیق میں اکثر

حقیقت سے ز یادہ نتائج سامنے آتےہیں اس لئے شرح اموات کی کمی کا اصل اندازہ 05
فیصد لگایا گیا ہے (.)5
امر یکہ کی ایک احتیاطی خدمات کی تنظیم  U.S. Preventive Services Task Forceکی طرف سے بھی کچھ آزاد

تحقیقات کا ایک اور جائزہ لیا گیا .یہاں شرح اموات میں کمی  06فیصد دیکھی گی (.)2
ٰ
لہذا ان دونوں منظم جائزوں کے نتیجے میں جو شرح اموات دیکھی جاتی ہے وہ اس سے نصف ہے جو کہ  0993کے
سو یڈن کے جائزوں میں دیکھی گی تھی .اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کو چھاتی کے کینسر سے مرنے سے بچانے کے
لئے ضروری ہے کہ  01سالوں تک  2111خواتین کا معائینہ کیا جائے .اس لئے چھاتی کے کینسر کی شرح
اموات میں مطلق کمی صرف  1.15فیصد ہے.
اسکر یننگ مرنے کے مجموعی خطرے کو ،یا کینسر (سمیت چھاتی کے کینسر) سے مرنے کے مجموعی خطرے کو کم
نہیں کرتی ( .)5اس لئے لگتا ہے کہ جو خواتین اسکر یننگ کے لئے جاتی ہیں وہ ان خواتین سے ز یادہ دیر زندہ نہیں رہتیں
جو اسکر یننگ کے لئے نہیں جاتیں.
جب سے تحقیقات کی گی ،تب سے تشخیص اور عالج میں اہم پیشگی ہوئی ہے .اس کا مطلب ہے کہ اسکر یننگ کے
اثرات آج کم ہیں .اصل میں ،حال ہی میں سخت مطالعہ تجو یز کرتا ہے کہ اسکر یننگ اب بالکل مؤثر نہیں ہے (.)0,9
ّ
مثال کے طور پر ڈنمارک میں اسکر یننگ صرف دو حصوں میں متعارف کروائی گی تھی ،جو کہ آبادی کا ایک پانچواں
ّ
ّ
حصہ بنتا ہے .گزشتہ  07سالوں سے باقی حصوں میں رہنے والی خواتین کو اسکر یننگ سے متعارف نہیں کروایا گیا ،اور ان

میں سے بہت کم خواتین کا ایکسرے سے معائینہ ہوا ہے .چھاتی کے کینسر کی شرح اموات میں
کمی سے جس عمرکی خواتین کو فائدہ ہو سکتا تھا ،ان میں سے ان عالقوں میں جہاں
اسکر یننگ کی گی وہاں یہ کمی  0فیصد تھی اور جہاں اسکر یننگ نہیں کی گی وہاں 2
فیصد تھی .وہ خواتین جو عمر میں بہت کم تھیں ،ان میں یہ شرح فیصد ز یادہ تھی ،جیسے
کہ اسکر یننگ والے عالقوں میں  5فیصد اور اسکر یننگ کے بغیر عالقوں میں  6فیصد
( .)01اس کا مطلب ہے کہ شرح اموات کی یہ کمی اسکر یننگ کی وجہ سے نہیں بلکہ
بہتر عالج کی وجہ سے تھی.
 51سال سے کم عمر کی خواتین کو یورپ میں شاید ہی اسکر یننگ کی پیشکش کی جاتی ہے .جبکہ ان خواتین میں
چھاتی کے کینسر کی شرح اموات میں کمی  37فیصد تھی اور  69-51سال کی عمر کی خواتین میں  20فیصد ( .)00یہ
کمی بہت سے ممالک میں اسکر یننگ کے آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی.
یورپ کے چھ ہمسایہ ممالک ،جنہوں نے  05-01سال کے وقفے سے اسکر یننگ متعارف کروائی ،ان کا ایک موازنہ کیا
جائے تو اسکر یننگ شروع کرنے اور چھاتی کے کینسر سے اموات کی شرح میں کمی میں کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوتا (.)02
ان چھ یور پین ممالک میں کینسر کی شرح اموات میں کمی تقر یبا و یسی ہی تھی جیسی کہ امر یکہ میں (.)03
یک آسٹر یلوی سروے سے پتہ چال کہ چھاتی کے کینسر کی شرح اموات میں سب سے ز یادہ کمی کی وجہ پہلے سے بہتر
عالج ہی ہو سکتی ہے ( جس میں ہارمون اور کیموتھراپی یعنی دوائیوں سے عالج شامل ہے ) (.)04

سرطان کے سائز اور مرحلے کے اعدادوشمار ان منفی نتائج کی وضاحت مہیا کرتے ہیں ( .)0اگر اسکر یننگ بہت بڑھے

ہوے کینسر کی روک تھام میں مدد نہیں کر سکتی ،تو پھر اس کا فائدہ نہیں .سات ممالک کے ایک منظم
جائزے نے ظاہر کیا کہ بہت بڑھے ہوے کینسر (یعنی  21ملیمیٹر سے بڑے مہلک
کینسر) کی شرح پر اسکر یننگ کا کوئی اثر نہیں (.)05

نقصانات:
تحقیقات نے ظاہر کیا کہ اسکر یننگ سے ان خواتین کی شرح میں  31فیصد اضافہ ہوا جنھیں کینسر کی تشخیص قرار
دے کر ان کا عالج کیا گیا بمقابل ان خواتین کے جن کی اسکر یننگ نہیں کی گی ( .)5ضرورت سے ز یادہ تشخیص کی
یہی شرح یورپ ،امر یکہ ،کینیڈا اور آسٹر یلیا میں ہونے والی بڑی آبادی کے مطالعے سے بھی دیکھی گی .ایسے ممالک
جہاں منظم اسکر یننگ پروگرام ہیں وہاں ضرورت سے ز یادہ تشخیص کی شرح  52فیصد دیکھی گئی ( .)06ڈنمارک میں
ضرورت سے ز یادہ تشخیص کی یہ شرح  33فیصد تھی (.)07
کوکر ین کے کیے گئے جائزے ( )5سے یہ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ خواتین کے لئے ضرورت سے ز یادہ تشخیص کی
 31فیصد شرح کیا معنے رکھتی ہے .کنیڈا اور مالمو کی تحقیق میں  0424وہ خواتین جو اسکر یننگ والے گروہ میں تھیں
ّ
اور  0123وہ جو اسکر یننگ کے بغیر والے گروہ میں تھیں ،سے ایک پوری چھاتی یا چھاتی کا ایک حصہ نکال دیا گیا تھا.
ٰ
جیسے کہ اسکر یننگ کے بغیر والے گروہ میں  66,054خواتین شامل تھیں ،لہذا ضرورت سے ز یادہ تشخیص کی شرح کا
حساب یوں لگایا جا سکتا ہے :

 = x 2000 )0123-0424(/66,054ہر  2111میں سے  01خواتین.
یعنی اسکر یننگ کروانے والی  2111خواتین میں سے  01خواتین.
تاہم  2111خواتین کی اسکر یننگ کرنے سے 01 ،صحتمند خواتین میں کینسر کی وہ تشخیص ہو جائے گی جو کہ ان
میں نہ ہوتی کہ اگر وہ اسکر یننگ نہ کرواتیں.
ان کا آپر یشن اور دوسرا عالج ایسے ہی کیا جائے گا جیسے کے وہ کینسر کی مر یضہ ہیں .جبکہ اسکر یننگ کے بغیر وہ
ٹھیک ہی رہتیں.
امر یکہ ،ناروے اور سو یڈن میں ہونے والے مطالعے سے تجو یز کیا جاتا ہے کہ اسکر یننگ سے ڈھونڈے جانے والے ادھے
سے ز یادہ کینسر ،اگر ان کے حال پر چھوڑ دیے جاتے تو وہ بغیرعالج کے خود بہ خود ہی ختم ہو جاتے.
اسکر یننگ سے ڈھونڈے جانے والی ابتدایی تبدیلیاں (یعنی محدود جگہ کا کینسر) بھی بالکل خطرناک نہیں ہوتا،
جیسے کہ وہ کبھی بھی خطرناک کینسر کی صورت اختیار نہیں کرتا (.)5
کوکر ین کے جائزے نے واضح کیا کہ اسکر یننگ نہ کروانے والی خواتین کی نسبت اسکر یننگ کروانے والی خواتین میں
 21فیصد ز یادہ خواتین میں چھاتی کو نکال دیا گیا ( .)5دوسرے مطالعہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسکر یننگ کی
موجودگی میں چھاتی نکالنے کی شرح ،اسکر یننگ نا ہونے کے مقابلے میں ز یادہ ہے ( .)5یہ بات ڈنمارک ( )9اور ناروے
( )09کے اسکر یننگ پروگراموں سے حاصل ہونے والے اعدادوشمار سے ثابت ہوتی ہے .مز ید یہ کہ برطانیہ میں 29

فیصد خواتین میں پوری چھاتی نکال دی گیی جبکہ ان خواتین میں کینسر کا مرض اپنی انتہایی ابتدایی حالت میں تھا .ان
خواتین کا کم وسیع آپر یشن سے بھی عالج کیا جا سکتا تھا (.)21
جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کینسر ہے یا نہیں ،اس بات کا نفسیاتی دباؤ کافی شدید ہو سکتا ہے ( .)5,20امر یکہ
میں یہ حساب لگایا گیا ہے کہ  01بار اسکر یننگ کے بعد تقر یبا  49فیصد خواتین کو جھوٹے خطرے کی گھنٹی کا تجربہ
کرنا ہو گا ( .)22ناروے میں یہ شرح  20فیصد ہے (.)23
تاہم ناروے اور ز یادہ تر دوسرے ممالک کے یہ اعدادوشمار کافی کم ہیں کیونکہ ان اعدادوشمار میں ان خواتین کو شامل

نہیں کیا گیا جنہیں ایکسرے کے برے تکنیکی معیار کی وجہ سے دوبارہ معائینے کے لئے بالیا گیا تھا
( .)23اس طرح کی دوبارہ دعوت سے بھی خواتین و یسے ہی اثرانداز ہوتیں ہیں جیسے کہ
کینسر کے شک سے( ،)20اس لئے اس طرح کی دعوت کو بھی خطرے کی جھوٹی گھنٹی
ہی گننا چاہیے .کو پنھیگن میں  01سالوں کی اسکر یننگ کے بعد  03فیصد خواتین کو
خطرے کی اس جھوٹی گھنٹی کا سامنا کرنا پڑے گا ( .)24اگر یورپ کے لئے یہ مجموعی
اندازہ  01فیصد لگایا جائے ،تو اس کا مطلب ہے  01سالوں کی اسکر یننگ کے بعد ہر 2111
میں سے  211صحتمند خواتین.
متعلقہ تحقیق کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے ( )25اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ،آدھی سے ز یادہ خواتین ایکسرے
کرواتے وقت درد محسوس کرتی ہیں ،جب چھاتی کو لوہے کی پلیٹوں کے درمیان دبایا جاتا ہے.
ہم نے یہ کتابچہ کیوں لکھا ہے؟

 0999میں جب ڈنمارک میں چھاتی کے ایکسرے سے اسکر یننگ کی اہمیت کے بارے
میں کافی شکوک و شبھات ابھرنے لگے تو ڈنمارک کے صحت کے قومی ادارے نے نورڈک
کوکر ین سینٹر سے ڈاکٹر اور سائنسدان پیٹر گوچے ( )Peter C Gøtzscheکو ایکسرے
کے بارے میں ہونے والی تحقیق کا جائزہ لینے کو کہا ( .)0سینٹر کی ر پورٹ بعد میں
کوکر ین کا کیا ہو یا جائزہ کہالیا ( ،)5جو کہ آج اسکر یننگ کے بارے میں ہونے واال سب
سے جامع جائزہ ہے.
نورڈک کوکر ین سینٹر ایک آزاد تحقیقی ادارہ ہے جس نے چھاتی کے ایکسرے کے بارے میں کسی بھی اور آزاد ادارے کی

نسبت ز یادہ تحقیق شائع کی ہے.
 2116میں جب ہم نے ڈنمارک سمیت ( )2اور بہت سے ممالک میں اسکر یننگ پر
بالۓ جانے والے دعوت ناموں کے بارے میں ایک اہم جایزہ شائع کیا تو ڈنمارک کے صحت کے
قومی ادارے نے ایک مالقات میں اپنے معلوماتی کتابچے میں ترمیم کے لئے تجاو یز پوچھیں.

اس کتابچے ،جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں ،کے چار مصنفین کو اس مالقات میں بالیا گیا تھا .صحت کے قومی ادارے نے
ہمارے کیے ہوےٴ تبصرے پر ز یادہ توجہ نہیں دی اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ایک کتابچہ شائع کیا ،جس میں
ہمارے مطابق بہت سی غلطیاں تھیں ( .)0تاہم ہم نے  2112میں بہت احتیاط سے جانچ کے بعد اپنا ایک کتابچہ شائع
کیا جسے ہم نے صحت کے پیشہ ور ماہر ین اور عام آدمی ،دونوں گروہوں میں ٹیسٹ کیا.
برطانیہ میں استعمال ہونے واال کتابچہ اور ڈنمارک کے صحت کے ادارے کا کتابچہ یکساں طور پر غلط معلومات فراہم
کر رہا تھا ،اور اس میں ترمیم کرنے والے بھی و یسے ہی کچھ سننے کو تیار نا تھے جیسے کے ڈنمارک کے ادارے کے ،اس
لئے ہم نے ایک مضمون صرف اور صرف برطانیہ کے کتابچے کی غلطیوں کے بارے میں لکھا .ہم نے  2119میں
برطانوی صحت کے اخبار (برٹش میڈیکل جرنل) میں اپنا مشاہدہ اور اپنے کتابچے کا ترجمہ شائع کیا (.)3
امر یکہ کے طبی صارفین کے ادارے نے ہمارے کتابچے کو '' صحت کے ماہر ین کا ،چھاتی کے ایکسرے کے بارے میں
خواتین کو ،سہی معلومات دینے واال پہال سچا کتابچہ'' قرار دیا ( .)0ہمارے خیال میں یہی وجہ ہے کہ بہت سے
رضاکروں نے اس کتابچے کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا کہ آج یہ  03مختلف زبانوں میں دستیاب ہے.
خواتین کو چھاتی کے ایکسرے کے لئے بالے جانے والی معلومات غلط ،نا کافی اور یک طرفہ ہوتی ہے ( .)0-3یہ دعوت
نامے صرف اسکر یننگ کے فوائد پر ہی زور دیتے ہیں ،لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس سے کتنی صحتمند خواتین
اس کے نقصانات ،ضرورت سے ز یادہ تشخیص اور ضرورت سے ز یادہ عالج سے متاثر ہوں گیں.
جب خواتین کو اسکر یننگ کے لئے بالیا جاتا ہے ،تو عام طور پر ساتھ ہی انہیں معائینے کی تار یخ اور وقت بھی بتا دیا جاتا
ہے .اس طرح سے ان پر دباؤ پڑھتا ہے اور ایکسرے کے لئے جانے میں وہ پوری طرح سے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں
کرسکتیں .کچھ ممالک میں تو خواتین کو گھروں میں فون کر کے آنے کے لئے کہا جاتا ہے جو کہ کسی حد تک کی
زبردستی ہے.
انٹرنیٹ پہ جو معلومات ہے ،مثال کے طور پر کینسر کے خیراتی اداروں کی و یب سائٹس ،اکثر اسکر یننگ کے نقصانات
بیان نہیں کرتیں .یا پھر انہیں فوائد کے طور پر پیش کرتی ہیں .جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسکر یننگ کروانے سے اس
بات کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کو چھاتی نکلوانی پڑے ( .)0یہ سچ نہیں ہے .کیونکہ ضرورت سے ز یادہ
تشخیص اور ضرورت سے ز یادہ عالج چھاتی نکلوانے کے خطرے کو بڑھاتے ہیں.
اگر آپ اس کے بارے میں اور ز یادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم مندرجہ ذیل و یب سائٹس تجو یز کرتے ہیں:
 #چھاتی کے کینسر کے بارے میں قومی اتحاد کی تنظیم ( ،)www.stopbreastcancer.orgجس کے ارکان چھاتی کے
کینسر سے متاثر خواتین ہیں.
 #طبی صارفین کا سینٹر ()www.medicalconsumers.org
یہ کتابچہ چھاتی کے کینسر کی اسکر یننگ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں ضروری اور بنیادی معلومات فراہم کرتا
ّ
ہے تا کہ ایک عورت ،اپنے خاندان اور اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ،اگر وہ چاہے تو اسکر یننگ میں حصہ لینے کے
بارے میں خود فیصلہ کر سکے.
یہ کتابچہ  www.cochrane.dkاور  screening.dk.wwwپر دستیاب ہے.
آپ اپنے تبصرے اور تنقید  general@cochrane.dkپر بھیج سکتے ہیں.
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