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សម្រាបស់ស្រីដែលរានអាយុ៥០ឆ្នា  ំទៅ៧៤ឆ្នា ំ

ការពិនិត្យរកទ�ើល 
ជំងឺ�ហារ រីកទោះ 

ែំណាកក់ាលែំបូង 
រានសារៈសំខានណ់ាស់

អំព ីBreastScreen NSW

BreastScreen NSW គឺជាក�្មវធិរីថតឆ្ុះទ�ើលទោះទោយឥតគិត
 ថថ្ ដែលរានទរីតាងំជាង១៥០កដន្ងទៅកនាុងរែ្ឋ NSW។ ក�្មវធិរីទនះ 

បានទទួលថវកិាពរីរោ្ឋ ភបិាលអូសស្ាលរីចាបត់ាងំពរីឆ្នា ១ំ៩៩១�ក
 

ទ�្ះ ដែលរានទោលបំណងទែើ�្រីកាតប់ន្ថយការស្ាបទ់ោយសារ 
ជំងឺ�ហារ រីកទោះ តា�រយៈការពិនិត្យរកទ�ើលកនាុងែំណាកក់ាល

 ែំបូង។ 

ក�្មវធិរីទនះត្រូវបានណែនំាជាពិសេេេតរាប់តេ្រីណែលរានអាយុ
៥០ឆ្នាំ  សៅ៧៤ឆ្នាំ ។ ទោះជាយ៉ា ងណាក្រី សស្រីោងំឡាយដែល 
រានអាយុទលើសពរី៤០ឆ្នា  ំរានសិទ្ិទទួលបានការឆ្ុះទ�ើលទោះ

 តា�រយៈក�្មវធិរីទនះ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុ ំ
ទែើ�្រីទធវើការណាតជ់ួបទៅតា�ទរីតាងំ�យួដែលទៅជិតអនាក:
13 20 50

ដើមាបីស្វាងយល់បន្ថាមទៀត  
breastscreen.nsw.gov.au

ដើមាបីទទួលជំនួយពីអ្នកបកបាាភាសា 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Khmer

ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះ(ការថតមោយកំារស្ើអិក្ស) អាចរកម�ើញ 
ជំងឺ�ហារីកបានក្លងមេលដ៏យូរលង់ �ុនមេលដដលអ្ក ឬគ្ ូ
មេទ្យរបសអ់្កអាចស្ទា បដឹង ឬរកម�ើញថាមានជំងឺ�ហារីកមោុះ។ 
សេទរីរណ្ត្រប់ជំងឺមហារីកសោះទំាងអេណ់ែលបានរកស�រីញ 
សៅកនានុងែំណាក់កាលែំបរូងបំផុ្ អាចពយាបាលបានសោយ 
សជា្រជ័យ។

ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះរបស ់BreastScreen NSW ឥត្ិត 
ថថ្ម�ើយ ម�ើយគតូវបានចាត់ដចងម�ើងមោយអនាកជំនាញថ្ 
កំារេ្រីអិក្សជាតេ្រី។

រានផ្លជ់រូនអនាកបកណតបភាសាសោយឥ្្រិ្ថថលៃ មដើ�្ើជួយ 
ដលគ់ស្ើម្វើការណាត់ជួបសគមាប់ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះ។

ការណា្់ជួបជាតកុមអាចសរៀបជរូនបាន ម�ើយក៏អាចមរៀប 
ជូនអ្កបកដគបភាស្ផងដដរ សគមាប់ការណាត់ជួបជាគកុ�។

អនាកមិនចំាបាច់រានការបញ្ជូនពរីសវជ្បែ្ិ្របេអ់នាកសេ ក៏ 
ប៉ុដន្មយើងខ្ញុំសូ�មលើកទឹកចិត្ឲ្យអ្កយកេ័ត៌មានល�្ិតរបស ់
មវជ្ជបណ្ិតអ្ក�កជា�ួយ មៅមេលអ្កអម្្ជើញ�កកាន់ការ 
ណាត់ជួបរបសអ់្ក។

តើអ្នកដឹងឬទាថា ? 
សស្រី៩នាក ់កនាុងចំទណា�សស្រី 

១០នាកដ់ែលបានទធវើ 
ទោគវនិិច្ឆ័យទ�ើញថារានជំងឺ 
�ហារ រីកទោះ ជាសស្រីពំុរាន
ម្បវត្ិម្គរួសារទកើតជំងឺទនះ

ទ�ើយ។

សូមទូរស័ព្ទណាត់ពាលជួប  
ហើយទទួលការថតឆ្លុះមើល

13 20 50

Detecting breast cancer early is vital



តើការថតឆ្លុះមើលដោះជាអ្វី ?
ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះ ្ឺជាការថតមោយកំារស្ើអិក្ស (x-ray) មៅ 
មលើមោុះរបសគ់ស្ើ។ ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះរបស ់BreastScreen  
NSW ្ឺសគមាប់គស្ើណាដដល�ិនបានកត់សមាគា លម់ោ្សញ្ញា   
ឬការដគបគបួលណា�ួយមៅក្លងមោុះរបសខ់្លួន។ 

តើខ្ញុំគួរថតឆ្លុះមើលដោះឬទា?

េិតគបាកដណាស។់ គបសិនមបើអ្កមានអាយុចម្្ុះ៥០ឆំ្្  
មៅ៧៤ឆំ្្ ការថតម�ើលមោុះមោយកំារស្ើអិក្សមរៀងោល២់ឆំ្្�្ង  
្ឺជាវិ្ើដ៏គបមសើរបំផុត ក្លងការេិនិត្យរកម�ើលជំងឺ�ហារីកមោុះមៅ 
ដំណាក់កាលដំបូង មៅមេលដដលការេយាបាលភា្មគចើនទនំងជា 
បានមជា្ជ័យ។

ជំងឺ�ហារីកមោុះអាចប៉ុះពាលដ់លគ់ស្ើណាម្ាក់ មោយ�ិន្ិតថាគស្ើ 
ម្ុះមកើតមៅគបមទសណា ឬនិយាយភាស្អវើម្ុះម�ើយ។ មាន 
គស្ើម្ាក់ ក្លងចំមណា�គស្ើ៨្ក់មៅក្លងរដ្ឋ NSW ក្លងឆ្កជើវិត 
របសម់្ នឹងគតូវបានម្វើមោ្វិនិច្័យម�ើញថាមានជំងឺ�ហារីកមោុះ 
ម�ើយភា្មគចើន ជាគស្ើដដលមានអាយុមលើសេើ៥០ឆំ្្ម�ើងមៅ។

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពាលថតឆ្លុះមើលដោះ?

ការណាត់ជួបរបសអ់្កនឹងគតូវចំណាយមេលគបដ�ល២០នាេរី។  
សមាជិកគ្ួស្រ ឬ�ិត្ភក្ិគតូវបានស្វ ្�ន៍ឲ្យអម្្ជើញ�កកាន ់
្្ើនិកជា�ួយអ្ក។ មយើងខ្ញុំនឹងមផញើទគ�ង់ដបបបទជូនអ្កមដើ�្ើ 
បំមេញ ដដលអ្កគតូវយក�កកាន់កដន្ងណាត់ជួបរបសអ់្ក។  
គបសិនមបើអ្កយលម់�ើញថាមានការេិបាក បុ្គាលិករបសម់យើងខ្ញុំ 
អាចជួយអ្កបាន។ 

អនាកជំនាញថ្វិេ្នុេកម្ណែលជាតេ្រី នឹងជរូនអនាកសៅកាន់ 
បនទប់ថ្សោយកម្រេ្រីអិក្សឯកជន ជាកដន្ងដដលអាចឲ្យអ្ក 
មោុះអាវ និងអាវគទ្ប់របសអ់្កមចញ។ មៅក្លងអំ�លងមេលថនការ 
ថតឆ្លុះម�ើលមោុះរបសអ់្ក អ្កជំ្ញថតវិទ្យលសក�្នឹងថតមោយ 
ក�្រស្ើអិក្សមលើមោុះមាខា ងៗ យ៉ាងមហាចណាសច់ំនួនេើរដង។ ម្  
នឹងសង្កត់មោុះរបសអ់្ក ខណៈដដលកំេុងថតមោយក�្រស្ើអិក្ស។  
ការសង្កត់មនុះអាចេុំមានភាេសុខគសួល ក៏ប៉ុដន្េតរាប់រយៈសពល 
ែ៏ខលៃរីប៉ុសណាណ ះ(តបណែល១០វិនាេរី)។ ការថតមោយក�្រស្ើអិក្ស  
អាចម្វើម�ើងមោយ�ិន្ិតអំេើទ�ំថំនមោុះម�ើយ។ គបសិនមបើអ្ក 
មានអារ�្ណ�៍ិនសុខគសួលណា�ួយ សូ�គបាប់អ្កជំ្ញថតវិទ្យល 
សក�្របសអ់្ក។ អ្កអាចប្្ឈប់ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះមៅមេល 
ណាក៏បាន។

តើខ្ញុំអាចថតឆ្លុះមើលដោះបានដារឬទា បាសិនបើខ្ញុំមាន 

អាយុតិចជាង៥០ឆ្នាំ ឬចាស់ជាង៧៤ឆ្នាំ?

គស្ើគ្ប់រូបដដលមានអាយុ៤០ឆំ្្ និងមលើសេើមនុះ អាចទាក់ទង  
BreastScreen NSW មដើ�្ើទទួលការថតឆ្លុះម�ើលមោុះមោយ 
ឥត្ិតថថ្។ 

ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះរបស ់BreastScreen NSW េុំមានផ្ល ់
សគមាប់គស្ើដដលមានអាយុមគកា�៤០ឆំ្្ម�ើយ។ ការថតឆ្លុះម�ើល 
មោុះេុំមានគបសិទ្ិភាេម�ើយ ចំមពាុះគស្ើដដលមានអាយុមក្ងជាង 
មនុះ មោយស្រដតជាលិកាមោុះគកាសជ់ាង ដដលម្វើឲ្យវាមានភាេ 
េិបាកក្លងការម�ើលឲ្យម�ើញ�ហារីកតូចៗមៅមលើក្លងការថតឆ្លុះ 
ម�ើលមោុះ។  

តើការថតឆ្លុះមើលដោះមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាដារ? 

ដូចគ្្នឹងការថតមោយក�្រស្ើអិក្សណា�ួយដដរ ការថតឆ្លុះម�ើល 
មោុះគតូវការចំនួនវិទ្យលសក�្ទាបណាស។់ ការគស្វគជាវបង្ហា ញថា 
អ្្ថតបសោជន៍ថនការថ្ឆលៃនុ ះសមរីលសោះសែើម្រីណេវែងរកជំងឺមហា 
រីកសោះែំណាក់កាលែំបរូង រានសតចរីនជាងការតបឈមមុខ 
សតរះថ្នា ក់ណាមួយសករី្រានពរីវិេ្នុេកម្។

តើការថតឆ្លុះមើលដោះមានការកំណត់អ្វីខ្លះ?

ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះ ្ឺជាវិ្ើដ៏គបមសើរបំផុតថនការេិនិត្យរកម�ើល 
ជំងឺ�ហារីកមោុះដំណាក់កាលដំបូង។ ការរកឃ�ើញជំងឺមហារីក 
ឃោះបានកានត់ែឆាប់ ឱកាសននការទទួលបានឃោគជ័យក្នុងការ 
ព្យាបាល និងការោសះឃសបើយឃ�ើងវិញរបសស់ស្ើកានត់ែសបឃសើរតែរ។

មទាុះយ៉ាងណាក្ើ ដូចគ្្នឹងការម្វើមតស្ថតឆ្លុះម�ើលឯមទៀតដដរ 
ការថតឆ្លុះម�ើលមោុះេុំមានភាេគតឹ�គតូវ១០០ភា្រយម្ុះមទ។ 

• គស្ើ�ួយចំនួនតូចដដលបានទទួលការថតឆ្លុះម�ើលមោុះ គតូវការ 
ម្វើមតស្មគចើនដថ�មទៀត �ុនមេលមចញលទ្ផលចុងមគកាយ។
តេ្រី៩នាក់ កនានុងចំសណាមតេ្រី១០នាក់ណែលបានអសញ្រីញឲ្ 
ត្ឡប់មកវិញសែើម្រីស្វែរីស្េ្បណន្ថមសេៀ្ ពុំរានជំងឺ 
មហារីកសោះសឡរីយ។

• មានឱកាសតិចតួចណាសដ់ដលការថតឆ្លុះម�ើលមោុះនឹងម�ើល 
មៅដូចជាមានលកខាណៈ្�្តា មបើមទាុះជាមានជំងឺ�ហារីក 
មោុះក៏មោយ។ មទាុះយ៉ាងណាក្ើ ករណើមនុះកគ�មកើតមាន 
ណាស។់ សៅកនានុងចំសណាមតេ្រី១០០០នាក់ រានតេ្រី្ិច 
ជាង១នាក់ណែលបានរកស�រីញថ្រានជម្ងឺមហារីកសោះ  
សៅកនានុងឆ្នាំ បនាទ ប់ពរីថ្ឆ្លុះសមរីលសោះរបេស់្រ។

• សេទរីរណ្ត្រប់ជំងឺមហារីកសោះទំាងអេណ់ែលបានរកស�រីញ 
តាមរយៈ BreastScreen NSW នឹងរីកែុះរាលោល  
សែរីយកាលៃ យសៅជាជំងឺ្រំរាមកំណែងែលអ់ាយុជើវិ្ តបេិន 
សបរីមិនបានពយាបាលសេ។ មទាុះជាយ៉ាងណាក្ើ មានចំនួន 
ជំងឺ�ហារីកមោុះតិចណាសដ់ដលគតូវបានម្រកម�ើញ ម�ើយ 
បានេយាបាល អាចេុំមៅជាការ្ំោ�កំដ�ងដលអ់ាយុជើវិត 
ម�ើយ។ មៅក្លងដំណាក់កាលមនុះ ម្�ិនអាចគបាប់ឲ្យបាន 
ចបាសគ់បាកដម�ើយ ថាមតើជំងឺ�ហារីកមោុះ�ួយណាដដលនឹង 
មៅជាការ្ំោ�កំដ�ងដលអ់ាយុជើវិត ម�ើយជំងឺ�ហារីកមោុះ 
�ួយណាដដលនឹង�ិន្ំោ�កំដ�ងដលអ់ាយុជើវិត។

ការយល់ដឹងអំពីដោះ 
រវាងការណាត់ជួបទាំងឡាយ 

1. ណេវែងយលអ់ំពរីសោះរបេអ់នាក និងអវរីជាភាពធ�្មតាថន 
ទោះរបស់អនាក។ ពិនិត្យទ�ើលទោះរបស់អនាកទៅកនាុងកញ្ចក ់

 ទ�ើយយកថែសាទា បទ�ើលទោះរបស់អនាក ឲ្យបានទទៀង 
ោត។់

2. តបេិនសបរីអនាកេរាគា លស់�រីញរានការណតបតបលួណាមួយ 
ទៅកនាុងទោះរបស់អនាក (ឧោ�រណ៍ រានែំុពក វត្ថុោវ�ូរ 
ទចញពរីកបាលទោះ ឬរានការឈចឺាបថ់្មរីៗទៅកនាុងទោះ

 ពំុសះទស្ើយ) សូ�ទៅជួបម្គរូទពទ្យរបស់អនាកភ្ា�។


