Detecting breast cancer early is vital
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សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ
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ទោះយ៉ា ងណាក្តី ដូចគ្នានឹងការធ្វើតេស្តថតឆ្លុះម�ើលឯទ�ៀតដែរ

តើការថតឆ្លុះមើលដោះជាអ្វី ?

ការថតឆ្លុះម�ើលដោះពុំមានភាពត្រឹមត្រូវ១០០ភាគរយនោះទេ។

ការថតឆ្លុះម�ើលដោះ គឺជាការថតដោយកាំរស្មីអិក្ស (x-ray) នៅ

ល�ើដោះរបស់ស្ត។
្រី ការថតឆ្ុះល ម�ើលដោះរបស់ BreastScreen
NSW គឺសម្រាប់ស្ត្រីណាដែលមិនបានកត់សម្គាល់រោគសញ្ញា

• ស្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលបានទទួលការថតឆ្លុះម�ើលដោះ ត្រូវការ
ធ្វើតេស្តច្រើនថែមទ�ៀត មុនពេលចេញលទ្ធផលចុងក្រោយ។

ឬការប្រែប្រួលណាមួយនៅក្នុងដោះរបស់ខលួន
្ ។

ស្រ្តី៩ នាក់ ក្នុងចំណោមស្ត្រី១ ០នាក់ដែលបានអញ្ជើញឲ្យ
ត្រឡប់មកវិញដ�ើម្បីធ្វើតេស្តបន្ថែមទ�ៀត ពុំមានជំងឺ

តើខ្ញុំគួរថតឆ្លុះមើលដោះឬទេ?

មហារីកដោះឡ�ើយ។

ពិតប្រាកដណាស់។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុចន្លោះ៥០ឆ្នាំ

• មានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលការថតឆ្លុះម�ើលដោះនឹងម�ើល

ទៅ៧៤ឆ្នាំ ការថតម�ើលដោះដោយកាំរស្មីអិក្សរ�ៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង

ទៅដូចជាមានលក្ខណៈធម្មតា ប�ើទោះជាមានជំងឺមហារីក

គឺជាវិធីដ៏ប្រស�ើរបំផុត ក្នុងការពិនិត្យរកម�ើលជំងឺមហារីកដោះនៅ

ដោះក៏ដោយ។ ទោះយ៉ា ងណាក្តី ករណីនេះកម្រក�ើតមាន

ដំណាក់កាលដំបូង នៅពេលដែលការព្យាបាលភាគច្រើនទំនងជា

ណាស់។ នៅក្នុងចំណោមស្ត្រី១ ០០០នាក់ មានស្រ្តីតិច

បានជោគជ័យ។

ជំងឺមហារីកដោះអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីណាម្នា ក់ ដោយមិនគិតថាស្រ្តី
នោះក�ើតនៅប្រទេសណា ឬនិយាយភាសាអ្វីនោះឡ�ើយ។ មាន

ស្រ្តីម្នា ក់ ក្នុងចំណោមស្ត្រី៨នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ NSW ក្នុងឆាកជីវិត

របស់គេ នឹងត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃ�ើញថាមានជំងឺមហារីកដោះ
ហ�ើយភាគច្រើន ជាស្រ្តីដែលមានអាយុល�ើសពី៥០ឆ្នាំឡ�ើងទៅ។

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលថតឆ្លុះមើលដោះ?

ការណាត់ជួបរបស់អ្នកនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រហែល២០នាទី។
សមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យអញ្ជើញមកកាន់

គ្លីនិកជាមួយអ្នក។ យ�ើងខ្ញុំនឹងផ្ញើទម្រង់បែបបទជូនអ្នកដ�ើម្បី

បំពេញ ដែលអ្នកត្រូវយកមកកាន់កន្លែងណាត់ជួបរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកយល់ឃ�ើញថាមានការពិបាក បុគ្គលិករបស់យ�ើងខ្ញុំ
អាចជួយអ្នកបាន។

តើខ្ញុំអាចថតឆ្លុះមើលដោះបានដែរឬទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមាន
អាយុតិចជាង៥០ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង៧៤ឆ្នាំ?

ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានអាយុ៤០ឆ្នាំ និងល�ើសពីនេះ អាចទាក់ទង

BreastScreen NSW ដ�ើម្បីទទួលការថតឆ្លុះម�ើលដោះដោយ

ឥតគិតថ្លៃ។

ការថតឆ្លុះម�ើលដោះរបស់ BreastScreen NSW ពុំមានផ្តល ់

សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានអាយុក្រោម៤០ឆ្នាំឡ�ើយ។ ការថតឆ្លុះម�ើល

ដោះពុំមានប្រសិទ្ធិភាពឡ�ើយ ចំពោះស្ត្រីដែលមានអាយុក្មេងជាង

នេះ ដោយសារតែជាលិកាដោះក្រាស់ជាង ដែលធ្វើឲ្យវាមានភាព
ពិបាកក្នុងការម�ើលឲ្យឃ�ើញមហារីកតូចៗនៅល�ើក្នុងការថតឆ្លុះ
ម�ើលដោះ។

អ្នកជំនាញថតវិទ្យុសកម្មដែលជាស្ត្រី នឹងជូនអ្នកទៅកាន់

តើការថតឆ្លុះមើលដោះមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាដែរ?

ដោះអាវ និងអាវទ្រនាប់របស់អ្នកចេញ។ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការ

ដោះត្រូវការចំនួនវិទ្យុសកម្មទាបណាស់។ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា

បន្ទប់ថតដោយកម្មរស្មីអិក្សឯកជន ជាកន្លែងដែលអាចឲ្យអ្នក

ថតឆ្លុះម�ើលដោះរបស់អ្នក អ្នកជំនាញថតវិទ្យុសកម្មនឹងថតដោយ

កម្មរស្មីអិក្សល�ើដោះម្ខាងៗ យ៉ា ងហោចណាស់ចំនួនពីរដង។ គេ

នឹងសង្កត់ដោះរបស់អ្នក ខណៈដែលកំពុងថតដោយកម្មរស្មីអិក្ស។
ការសង្កត់នេះអាចពុំមានភាពសុខស្រួល ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេល

ដូចគ្នានឹងការថតដោយកម្មរស្មីអិក្សណាមួយដែរ ការថតឆ្លុះម�ើល
អត្ថប្រយោជន៍នៃការថតឆ្លុះម�ើលដោះដ�ើម្បីស្វែងរកជំងឺមហា
រីកដោះដំណាក់កាលដំបូង មានច្រើនជាងការប្រឈមមុខ
គ្រោះថ្នាក់ណាមួយក�ើតមានពីវិទ្យុសកម្ម។

ដ៏ខ្លីប៉ុណ្
ណ ោះ(ប្រហែល១០វិនាទី)។ ការថតដោយកម្មរស្មីអិក្ស

តើការថតឆ្លុះមើលដោះមានការកំណត់អ្វីខ្លះ?

មានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលណាមួយ សូមប្រាប់អ្នកជំនាញថតវិទ្យុ

ជំងឺមហារីកដោះដំណាក់កាលដំបូង។ ការរកឃ�ើញជំងឺមហារីក

អាចធ្វើឡ�ើងដោយមិនគិតអំពីទំហនៃដ
ំ ោះឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើអ្នក
សកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបញ្ឈប់ការថតឆ្លុះម�ើលដោះនៅពេល
ណាក៏បាន។

ការថតឆ្លុះម�ើលដោះ គឺជាវិធីដ៏ប្រស�ើរបំផុតនៃការពិនិត្យរកម�ើល
ដោះបានកាន់តែឆាប់ ឱកាសនៃការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការ

ព្យាបាល និងការជាសះស្បើយឡ�ើងវិញរបស់ស្ត្រីកាន់តែប្រស�ើរដែរ។

ជាង១នាក់ដែលបានរកឃ�ើញថាមានជម្ងឺមហារីកដោះ
នៅក្នុងឆ្នាំបន្ទា ប់ពីថតឆ្លុះម�ើលដោះរបស់គេ។

• ស្ទើរតែគ្រប់ជំងឺមហារីកដោះទាំងអស់ដែលបានរកឃ�ើញ
តាមរយៈ BreastScreen NSW នឹងរីកដុះរាលដាល
ហ�ើយក្លា យទៅជាជំងឺគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ប្រសិន

ប�ើមិនបានព្យាបាលទេ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក្តី មានចំនួន

ជំងឺមហារីកដោះតិចណាស់ដែលត្រូវបានគេរកឃ�ើញ ហ�ើយ
បានព្យាបាល អាចពុំទៅជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត

ឡ�ើយ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ គេមិនអាចប្រាប់ឲ្យបាន

ច្បាស់ប្រាកដឡ�ើយ ថាត�ើជំងឺមហារីកដោះមួយណាដែលនឹង

ទៅជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ហ�ើយជំងឺមហារីកដោះ
មួយណាដែលនឹងមិនគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត។

ការយល់ដឹងអំពីដោះ
រវាងការណាត់ជួបទាំងឡាយ

1. ស្វែងយល់អំពីដោះរបស់អ្នក នង
ិ អជា
្វី ភាពធម្មតានៃ

ដោះរបស់អ្នក។ ពន
ិ ត
ិ ្យម�ល
ើ ដោះរបស់អ្នកនៅក្នុងកញ្ច ក់
ហ�ើយយកដៃស្ទាបម�ល
ើ ដោះរបស់អ្នក ឲ្យបានទ�ៀង
ទាត់។

2. ប្រសិនប�ើអ្នកសម្គាល់ឃ�ើញមានការប្រែប្រួលណាមួយ
នៅក្នុងដោះរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ មានដុំពក វត្ថុរាវហូរ
ចេញពីក្បាលដោះ ឬមានការឈចា
ឺ ប់ថ្មីៗនៅក្នុងដោះ
ពុំសះស្បយ
)
សូ
ម
ទៅជួ
ប
គ្រូ
ពេ
ទ្យរបស់
អ្នកភ្លាម។
ើ

