
breastscreen.nsw.gov.au
13 20 50
प्रत य्ेक २ वर्षमा खर ््षएको २० रमनयेटलये 
तपाईको जीवन ब्ाउन सक्छ । 

५० दखेी ७४ वर्षसम्मका ्महिलािरूका लाहि

ब्से्ट क्ानसर  
(स्तन अर््षद रोि) 
चाँडै पत्ा लिाउन ्
अत्ावश्क छ 

ब्येसटसक्रीन एन.एस.डबललुको बारयेमा 
एन.एस.डबलक्ो करीर १५० व्टाभनदा रढी ठाउँिरू्मा भएको ब्से्टसक्रीन 
एन.एस.डबल ्हनशल्क का ््षक््म िो । प्ारहमभक खोज (अहल्ष हड्ेटकसन) रा्ट 
ब्से्ट क्ानसरद्ारा िुने ्मतृ्ल्ाई घ्टाउने लक्् राखी ्ो का््षक््मलाई सन ्
१९९१ दहेख अष्टे्हल्न सरकारले अनद्ान हददं ैआइरिकेोछ । 

्ो का ््षक््म हवशरेिरी ५० दयेरख ७४ वर्षका मरिलािरूको लाहि 
हसफाररस िररएको छ । ्तापहन, ४० वर्षभनदा ्माहिका उ्मरे भएका सरै 
्महिलािरू ्ो का््षक््मद्ारा सक्रीनीङ्िको लाहि ्ोग् िुनछन ्। 

िामीलाई समपक्ष  गनलु्षिोस ्:
्तपाई नहजकैको ठाउँ्मा भ््ेटनको लाहि
13 20 50

थप जानकारीको लारग ्ो रलङ्कमा रकलक गनलु्षिोस ्
breastscreen.nsw.gov.au

दोभारयेको सि्ोगको लारग : 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Nepali

फोन गनलु्षिोस, बलुक गनलु्षिोस ्र 
पररक्षण गराउनलुिोस ्

13 20 50

कये  तपाईलाई  
थािा रथ्ो ? 

ब्से्ट क्ानसर भएका १० 
्महिलािरू ्मध्े ९ ्महिलािरूको 

पाररवाररक इह्तिास्मा सो रोि 
लािेको िुदँनै । 

म्यामोग्यामहरु (ब्रेस्ट एक्स–ररे) लरे तपयाई अथवया तपयाईको 
डयाक्टरलरे दरेख्नु अथवया थयाहया पयाउ्नु भनदया धरेर ैपहहलरे ्ै 
क्यान्सर पत्या लगयाउ् ्सक्छ । प्रारम्भिक अवस्रामरा पत्रा 
लरागकेरा प्राय: सबै कयरानसरहरूको सफलतरापूव्वक उपचरार 
गर्व समकन्छ । 

ब्रेस्टसक्री् ए्.ए्स.डबलनु म्यामोगय्ारम्स ह्शनुलक हो र ममहलरा 
रमेियोग्राफरद्राररा गररन्छ । 

ब्रेस्ट सक्री्ीङ्गको लयाहग भरे्ट ग ््न ्सम् हमलयाउ्को लयाहग 
दोभिराषेहरू मरशुलकरुपमरा उपलबध ्छ्् । 

सराममूहक बुमकङ्ग ममलराउर समकन्छ र ्सयामूहहक भरे्टमया 
उपहसथत हु् ह्शनुलक दोभयाषरेको व्वसथया ग ््न ्सहकन्छ । 

तपयाईलयाई डयाक्टरको मसफराररश पत्रको आवशयकतरा पददैर 
तर भरे््ट्  आउदँया तपयाईको डयाक्टरको हववरण ल्याउ् 
प्ोत्सयाह् गररन्छ । 

Detecting breast cancer early is vital



म्ामोग्ाम (mammogram) भनयेको कये  िो ?
म्यामोग्याम महहलयाहरूको सत्को एक्स–ररे हो । ब्रेस्टसक्री् ए्.ए्स.
डबलनु म्यामोग्याम त्सतया महहलयाहरूको लयाहग हो ज्सलरे आफ्ो सत्मया 
््स रोगको लक्षण भएको वया पररवत्न् भएको ्याद गददै््् । 

कये  मैलये म्ामोग्ाम गनलु्षप्छ्ष  ?
हो । ्हद तपयाई ५० दरेहि ७४ बीचको महहलया हु्नुहुन्छ भ र्े, चयाडैँ ब्रेस्ट 
क्यान्सर (सत् अबनु्नद रोग) पत्या लगयाउ र्े ्सबैभनदया रयाम्ो उपया् प्त र्ेक 
२ वष्नमया ब्रेस्ट एक्स–ररे ग्नु्न हो जहतबरेलया उपचयार ्सफल हु र्े ्सबभनदया 
बहि ्समभयाव्या हुन्छ । 

ब्रेस्ट क्यान्सरलरे जन्ु ्सनुकै दरेशमया जहनमएको अथवया जन्ु ्सनुकै भयाषया 
बोल र्े महहलयालयाई अ्सर ग ््न ्सक्छ । ए्.ए्स.डबलनु मया हररेक ८ 
महहलयाहरू मध र्े एउ्टया महहलयामया उ्सको जीव् अवहधमया ब्रेस्ट 
क्यान्सर भएको पत्या लयाग्छ , ज्समध र्े अहधकयाशं महहलयाहरूको उमरेर 
५० वष्नभनदया मयाहथ हुन्छ ।

म्ामोग्ाममा कये  िुन्छ ?
््समया करीब २० ममरटे जहतको  ्सम् लयाग्छ । तपयाई्सगं एक ज्या 
्सयाथी अथवया पररवयारको ्सदस् हकलह्कमया (सवयास्थ्करे नद्रमया) 
आउ् ्सक्छ् ्। तपयाईलरे भ्नु्नप न्े फयारयामहरू हयामी हदएर पठयाउ्ँछौं र 
ती फयारमहरू भरे््ट् आउदँया ल्याउ्नु प न्े्छ । ्हद तपयाईलयाई ्ो भ ््न 
अपठ््यारो भ्ो भ र्े हयाम्या कम्नचयारीहरूलरे ्सह्ोग ग ््न ्सक्छ् ्।

ममहलरा रमेियोगर्ारफरले एकस–र ेगरने मरजी कोठरामरा लगरहुुुुर्ेछ जहया ँ
तपयाईलरे लगयाउ्नु भएको मयाहथको लनुगया र ब्या िोल्नुप न्े्छ । म्यामोग्याम 
गदया्न ररेहड्ोग्याफरलरे दनुवै सत्को कमतीमया २ व्टया एक्स–ररे हल र्े्छ । 
एक्स–ररेको फो्टो हलदंया तपयाइको दनुवै सत् हथहचइ र्े्छ । ्ो हथचयाइ 
अ्सहजलो हु््सक्छ तर ्ो एकदम ्छोटो समयको लरामग मरात्र हुन्छ 
(लगभिग १० सकेेनि जमत) । तपयाईको सत्को आकयार जसतो भएपह् 
एक्स–ररे हलइ र्े्छ । 

्हद तपयाईलयाई कनु ्ै अ्सहजलो भ्ो भ र्े ररेहड्ोग्याफरलयाई ्ूसहचत 
ग्नु्नहो्स ्। तपयाईलरे कनु ्ैपह् ्सम् म्यामोग्यामलयाई रोक् ्सक्नुहुन्छ । 

्रद मयेरो उमयेर ५० वर्षभनदा कम वा ७४ वर्षभनदा 
बढी ्छ भनये कये  म म्ामोग्ाम गन्ष सक्छलु  ?
४० वष्न वया ्सोभनदया मयाहथ उमरेर भएकया ्सबै महहलयाहरूलरे ह्शनुलक 
म्यामोग्याम ग ््न ब्रेस्टसक्री् ए्.ए्स.डबलू मया ्समपक्न  ग ््न ्सक्नुहुन्छ । 

४० वष्नभनदया कम उमरेर भएकया महहलयाहरूलयाहग ब्रेस्टसक्री् ए्.ए्स.
डबलू म्यामोग्याम उपलबध ्ैछ् । कम उमरेर भएकया महहलयाहरूको 
सत्मया धरेर ैबयाकलया कोषहरू हु र्ेभएको कयारणलरे म्यामोग्याममया 
्सया्या क्यान्सरहरू दरेख् गयाह्ो हुन्छ । ््सकयारण कम उमरेरभएकया 
महहलयाहरूमया ब्रेस्टसक्री्ीङ्ग  त्हत प्भयावकयारी हुदँै्  ।

म्ामोगा्रम करतिको सलुरर्क्षत ्छ ? 
म्यामो्गय्ारम हलंदया जन्ु ्सनुकै एक्स–ररेमया पह् एकदमै थोरमैयात्यामया 
ररेहडएश्को (हवहकरण) आवश्कतया पद्न्छ । अध््् अ्नु्सयार 
मवमकरणबराट हुर ेकुरै स्भिरामवत जोमिमहरुको तनुल्यामया 
्यरामोग्राम गररे प्रारम्भिक अवस्रामरा रै बे्सट कयरानसर पत्रा 
लगराउर ुधेरै फराइदराजरक  ्छ । 

 

म्ामोग्ामको सीमािरू कये  िुन ्?
शनुरूमै ब्रेस्ट क्यान्सर पत्या लगयाउ्को लयाहग म्यामोग्याम ्सबैभनदया 
रयाम्ो तरीकया हो । जमत चरािो बे्सट कयरानसर पत्रा लराग्छ, तयमत 
रै ममहलराको लरामग सफल उपचरार गर्व र मरको हुर ेस्भिरावररा 
हुन्छ । ््सो भएतया पह् अन् सक्री् ्टरेस्टहरु (पररक्षणहरु) जसतै 
म्यामोग्याम पह् १०० प्हतशत ्सहह भ र्े हुदँै् ्् ।

• म्यामोग्याम गररेकया थोर ैमहहलयाहरूलयाई अहनतम परीणयाम आउ् 
भनदया पहहलरे अरू थप परीक्षणहरू गरयाउ्नुप्छ्न  । ्प परीक्षणहरू 
गर्व बोलराइकरा १० ममहलराहरू मधये ९ ममहलराहरूलराई बे्सट 
कयरानसर भिएको हुदैँर ।

• ब्रेस्ट क्यान्सर भएतयापह् म्यामोग्याममया ्सयामयान् दरेहि र्े 
्समभयाव्या एकदमै थोर ैमयात् हुन्छ । तयापह् ्ो अत्नतै दूलभ्न 
हुन्छ । १००० मरा १ भिनदरा कम ममहलराहरूमरा ्यरामोग्राम 
गरपेम्छ सोही वष्वमरा बे्सट कयरानसर देिरा पर्व सक्छ । 

• बे्सटसक्रीर एर.एस.िबलू ले पत्रा लगराएकरा प्राय: सबै 
बे्सट कयरानसरहरू उपचरार रगदरा्व कयरानसर बढेर जीवर रै 
ितररामरा पर्व जरान्छ । तयापह्, पत्या लगयाएर उपचयार गररएको 
ब्रेस्ट क्यान्सरहरूमध र्े थोरमैयात् जीव् ितरयामया प ््न ््सक र्े 
हु््सक्छ् ्। ्ो ्सम्मया, कनु ् चयाहह ब्रेस्ट क्यान्सर ितरयाज्क 
हुन्छ र कनु ् हुदँै्  भ र्ेर ठ््याककै भन् ्समभव हुदँै्  । 

र्रकतसकसगँ भयेट गनने सम्  
रलंदा सतनप्ररत स य्ेत रिनलुिोस ् 

१. तपाईको सतन बारये थािा पाइराखनलुिोस ्र ्तपाईको 
हनहम्त के सा्मान् क्रा िो सो रझ्नि्ोस ्। हन्ह्म्त रूप्मा 
आफनो स्तनिरू ऐना्मा िरेेर अनभ्व िन््षिोस ्।  

२. ्रद तपाईलये आफनो सतनिरूमा कलु नै पररवत्षन 
भएको दयेखनलु भ्ो भनये (जस्तो : िांठो, ्मन््टो रा्ट पानी 
रगने अिवा लिा्तार न्ाँ हकहस्मले स्तन दख्ने आहद) 
्तर्ून्ैत हचहकतसकलाई दखेाउनि्ोस ्।


