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អំំពីីជំំងឺឺមហារីកីដោះ�ះ
ស្ត្រី�ី� 1 នាក់់ក់ុ�ងចំំណោ�ម 7 នាក់់ក់ុ�ងរដ្ឋឋ 
NSW នឹឹងវិវិិតី្តណោ�ជាជំំងឺមហារកី់ណោ�ះក់ុ�ង
មួយជំ�វិតិ្តរប�់ពួួក់ណោ�។1

ភាពួជាស្ត្រី�ី�ណោ�ទ ណោ��យមានឹវិយ័កាន់ឹតែត្តចា�់ 
�ឺក់តី្តាហានិឹ�័យ�ំខាន់ឹៗ ក់ុ�ងការវិវិិតី្តណោ�ជា
ជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ - ជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ
ណោស្ត្រីចំ�នឹជាង 75% ណោក់�ត្តណោ��ងក់ុ�ងស្ត្រី�ី�តែដ្ឋលមានឹ
អាយ�ចាប់ពួ� 50 ឆុ្នាំណំោ��ងណោ�។2

វិធិី�លអបំផុ�ត្តណោដ្ឋ�មី�រក់ណោ��ញជំំងឺមហារកី់ណោ�ះណោ�ដំ្ឋ�ក់់កាលដំ្ឋបូង ក់ុ�ងស្ត្រី�ី�តែដ្ឋល
មានឹអាយ�ពួ� 50-74 ឆុ្នាំ ំ�ឺស្ត្រីត្តវូិថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះ (ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�
ការំ�ី�អិិក់ស)។ ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់ស �ឺជារបូភាពួការំ�ី�អិិក់ស
នៃនឹណោ�ះ។ ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់ស អាចំរក់ណោ��ញជំំងឺមហារកី់
ណោ�ះយ៉ាា ងតូ្តចំ ម�នឹណោពួលណោ�អាចំរក់ណោ��ញវា ឬស្ទាា បដឹ្ឋង។

ការីថតពិីនិិតយដោះ�ះ  
និិងឺអំនក

ការីថតពិីនិិតយដោះ�ះ
ក់មវីិធិី� BreastScreen NSW �ឺឥត្ត�ិត្តនៃថៃ ណោ��យផីុល់ជូំនឹជាពិួណោ��ដ្ឋល់
ស្ត្រី�ី�តែដ្ឋលមានឹអាយ�ពួ� 50 ណោ� 74 ឆុ្នាំ។ំ ណោនឹះស្ត្រីត្តវូិបានឹតែ�នាថំា ស្ត្រី�ី�ណោ�ក់ុ�ងស្ត្រីក់មុ
អាយ�ណោនឹះ ស្ត្រីត្តវូិថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះ (ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់ស) 
ណោរៀងរាល់ពួ�រឆុ្នាំមីំង។

ស្ត្រី�ី�តែដ្ឋលមានឹអាយ�ពួ� 40 ណោ� 49 ឆុ្នាំ ំនិឹងស្ត្រី�ី�តែដ្ឋលមានឹអាយ�ណោល��ពួ� 75 ឆុ្នាំ ំ
ក៏់អាចំថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះផុងតែដ្ឋរ។ �ូមពិួភាក់ាជាមួយណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់ជាម�នឹ 
ណោដ្ឋ�មី�ពិួភាក់ាអំិពួ�ហានិឹ�័យ និឹងអិត្តថស្ត្រីបណោយ៉ាជំន៍ឹនៃនឹការថត្តពិួនិឹត្តយ�ស្ត្រីមាប់អុិក់។

មិនឹចាបំាច់ំស្ត្រីត្តវូិការការបញ្ជូជូនឹពួ�ណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់ �ស្ត្រីមាប់ការ�ត់្តជួំបថត្ត
ពិួនិឹត្តយណោ�ះណោទ។

អុិក់ជំំនាញថត្តការំ�ី�អិិក់សណោ� BreastScreen NSW ទាំងំអិ�់�ឺជា
ស្ត្រី�ី�ណោ�ទ។ ពួួក់ណោ�ណោស្ត្រីប�ឧបក់រ�៍ទំណោនឹ�ប តែដ្ឋលផុលិត្តរបូភាពួការំ�ី�អិិក់សនៃនឹណោ�ះ 
មានឹ���ភាពួខ្ពព�់បំផុ�ត្ត ណោ�យណោស្ត្រីប�បរមិា�តិ្តចំតួ្តចំបំផុ�ត្តនៃនឹការំ�ី�វិទិយ��ក់ម។ី

ការថត្តពិួនិឹត្តយជាមួយ BreastScreen NSW �ឺ�ស្ត្រីមាប់ស្ត្រី�ី�តែដ្ឋលមិនឹមានឹ
ណោរា��ញ្ញាា នៃនឹជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ។

Khmer

�ូមណោ�ជួំបណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់ជាបនាា ន់ឹ 
ស្ត្រីប�ិនឹណោប�អុិក់�មាា ល់ណោ��ញមានឹណោរា��ញ្ញាា
នានា ដូ្ឋចំជាដ្ឋ�ំស្ទាច់ំពួក់ណោ�ណោល�ណោ�ះមាា ង  
ឬទាំងំ�ងខាង ការ�រូណោចំញទឹក់រអិំិលពួ�
ក់ាលណោ�ះ ឬការឈឺឺចាប់ក់ុ�ងណោ�ះជាប់រ�តូ្ត 
តែដ្ឋលអុិក់មិនឹធ្លាៃ ប់មានឹពួ�ម�នឹមក់។

20 នាទីី ដោះរីៀងឺរាល់់ 2 ឆ្នាំន មំតងឺ អាចជួំយសដោះ��ះ ះជីំវិតិអំនក។

ស្ត្រីសតី 9 នាក់កន�ងឺចំដោះ�ម 10 នាក់
មានឹជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ តែដ្ឋលពួ�ំមានឹស្ត្រីបវិតិី្ត��ខ្ពភាពួស្ត្រី�សួ្ទារ
ណោក់�ត្តជំំងឺណោនឹះណោទ។3

ការរក់ណោ��ញជំំងឺមហារកី់ណោ�ះបានឹម�នឹណោពួល ផីុល់ឱកា�រតឹ្ត
កាន់ឹតែត្តស្ត្រីបណោ��រនៃនឹការរចួំផុ�ត្តជំ�វិតិ្តពួ�ជំំងឺ។

1កន�ងឺ7

https://www.breastscreen.nsw.gov.au/
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កក់ទី�កការីថតពិីនិិតយដោះ�ះដោះ�យឥតគិិតថ្លៃថៃរីបស់អំនកថ្លៃថៃដោះនិះ
សស្ត្រី�ប់ជំំនួិយអំនកបកប្រែស្ត្រីបផ្ទាា ល់់�ត់ សូមទូីរីសពីាមកដោះល់ខ 13 14 50 (TTY 13 36 77)
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កក់ទី�កការីថតពិីនិិតយដោះ�ះដោះ�យដោះស្ត្រីបី
ការំីសីីអិំកសរីបស់អំនក
1 ទូរ�ពួាមក់ណោលខ្ព 13 20 50 ណោដ្ឋ�មី�ណោធីើ�ការក់ក់់ទ�ក់រប�់អុិក់។

2 ទូរ�ពួាណោ�ណោ�វាក់មបីក់តែស្ត្រីបភាស្ទា�រណោ�រ និឹងបក់តែស្ត្រីបផ្ទាា ល់មាត់្ត (TIS) 
13 14 50 ស្ត្រីប�ិនឹណោប�អុិក់ស្ត្រីត្តវូិការអុិក់បក់តែស្ត្រីបផ្ទាា ល់មាត់្ត ណោដ្ឋ�មី�ជួំយអុិក់
ក់ក់់ទ�ក់ការ�ត់្តជួំបមួយ។  
�ូមក់�ំ�ក់់ទូរ�ពួាចំ�ះ ណោ�ណោពួលអុិក់ឮ�ូរស្ទារថត្តទ�ក់។ និឹយ៉ាយភាស្ទា
តែដ្ឋលអុិក់និឹយ៉ាយឱយបានឹចំា�់ ណោ��យណោ�រង់ចារំ�តូ្តដ្ឋល់អុិក់ឮ�ូរ
�ំណោ�ងអុិក់បក់តែស្ត្រីបផ្ទាា ល់មាត់្ត។

3 ស្ត្រីប�ិនឹណោប�អុិក់បានឹផុាណំោ�ះ �ូមឱយ BreastScreen NSW បានឹដឹ្ឋង
ណោ�ណោពួលអុិក់ណោធីើ�ការ�ត់្តជួំប។

ដោះ�ថ្លៃថៃថតពិីនិិតយដោះ�ះដោះ�យដោះស្ត្រីបីការំីសីី
អិំកស

 �ូមស្ត្រីបាក់ដ្ឋថាអុិក់ដឹ្ឋងពួ�អា�យ�ឋ នឹនៃនឹទ�ត្តាងំ BreastScreen 
NSW។

 យក់របូភាពួការំ�ី�អិិក់សនៃនឹណោ�ះពួ�ម�នឹរប�់អុិក់មក់ជាមួយ ស្ត្រីប�ិនឹណោប�អុិក់
មិនឹបានឹថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះចំ�ងណោស្ត្រីកាយរប�់អុិក់ជាមួយ BreastScreen 
NSW ណោទ។

 យក់ព័ួត៌្តមានឹលមអិត្តរប�់ណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់មក់ជាមួយ ណោដ្ឋ�មី�ឱយណោ�
អាចំផីុល់លទធផុលណោត្ត�រីប�់អុិក់ ជូំនឹណោ�ណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់។

 �ូមពាក់់�ណោមៃ�ក់បំពាក់់ពួ�រតែផុកុ់។ អុិក់នឹឹងស្ត្រីត្តវូិណោ�ះ�ណោមៃ�ក់បំពាក់់រប�់
អុិក់ណោចំញ ចាប់ពួ�ចំណោងះះណោ��ងណោ� ក់ុ�ងអំិ��ងណោពួលថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យ
ណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់ស។

 ក់�ំណោស្ត្រីប�ណោមៅ�ស្ត្រីមាប់លាបខ្ពៃួនឹ ថុាបំំបាត់្តក់ៃិនឹអាស្ត្រីក់ក់់ ឬតែស្ត្រីក់មណោ�នៃថៃថត្ត
ពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់សរប�់អុិក់។ ទាំងំណោនឹះអាចំបាះពាល់ដ្ឋល់
លទធផុលការំ�ី�អិិក់សរប�់អុិក់។

ដោះ�កប្រែនិៃងឺថតពិីនិិតយដោះ�ះដោះ�យដោះស្ត្រីបី
ការំីសីីអិំកសរីបស់អំនក
• ការ�ត់្តជួំបរប�់អុិក់នឹឹងចំំ�យណោពួលស្ត្រីបតែ�ល 20 នាទ�។

• ស្ត្រី�ី�អុិក់ជំំនាញថត្តការំ�ី�អិិក់សមុាក់់ នឹឹងនាអុំិក់ណោ�បនឹាប់ឯក់ជំនឹមួយ  
តែដ្ឋលអុិក់អាចំណោ�ះ�ណោមៃ�ក់បំពាក់តែផុកុ់ខាងណោល� និឹងអាវិស្ត្រីទនាប់  
រប�់អុិក់ណោចំញ។

• អុិក់នឹឹងស្ត្រីត្តវូិបានឹណោ�ណោ�ុ���ំឱយឈឺរណោ�ពួ�ម�ខ្ពមាា ���នឹមួយ តែដ្ឋលនឹឹងថត្តការំ�ី�
អិិក់សចំំនួឹនឹពួ�រ ណោចំញពួ�ណោ�ះនឹ�មួយៗ។ �ក់់ណោ�ះនឹ�មួយៗណោ�ណោល�បនឹាះមាា ���នឹ 
ណោដ្ឋ�មី�ថត្តយក់ការំ�ី�អិិក់ស។ ស្ត្រីប�ិនឹណោប�ណោ�ះរប�់អុិក់ងាយរងការឈឺឺចាប់  
ឬអុិក់មានឹបញ្ញាា ខ្ពងុ ឬសី្ទា �ូមឱយអុិក់ជំំនាញថត្តការំ�ី�អិិក់សបានឹដឹ្ឋង។

• ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់សអាចំមានឹអារម�៍ី មិនឹស្ត្រី�លួ។ 
ការបនឹធរូអារម�៍ីអាចំជួំយកាត់្តបនឹថយភាពួមិនឹស្ត្រី�លួ ឬការឈឺឺចាប់។ 
ដំ្ឋណោ�� រការណោនឹះចំំ�យណោពួលតែត្តពួ�រប�នាទ�បា�ណោ�ះ ះ។

• អុិក់អាចំណោ�ុ���ំឱយអុិក់ជំំនាញថត្តការំ�ី�អិិក់ស បញ្ជូឈប់ណោ�ណោពួល�ក៏់បានឹ
តែដ្ឋរ។ អុិក់ក៏់អាចំ��ំការឈឺប់�ស្ត្រីមាក់ខ្ពៃ� រវាងការថត្តការំ�ី�អិិក់សផុងតែដ្ឋរ។

បនាា ប់ពីីការីថតពិីនិិតយដោះ�ះដោះ�យដោះស្ត្រីបី
ការំីសីីអិំកសរីបស់អំនក
• ណោវិជំជប�ិិត្តទទួលការប�ី� ះប�ីលយ៉ាា ងណោហាចំ��់ចំំនួឹនឹពួ�រនាក់់  

នឹឹងអានឹរបូភាពួការំ�ី�អិិក់សរប�់អុិក់ណោ�យឯក់រាជំយ។

• អុិក់នឹឹងទទួលបានឹលទធផុលនៃនឹការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់ស
រប�់អុិក់ ណោ�ក់ុ�ង�ំប�ស្ត្រីត្ត។ ណោនឹះស្ត្រីត្តវូិចំំ�យណោពួលស្ត្រីបតែ�ល 2 �បី្តា�៍។

• លទធផុលរប�់អុិក់នឹឹងបានឹបញ្ជូជូនឹណោ�ណោវិជំជប�ិិត្តរប�់អុិក់  
ណោ�យមានឹការអិនឹ�ញ្ញាា ត្តពួ�អុិក់។

• អុិក់នឹឹងស្ត្រីត្តវូិបានឹ�ួរឱយណោ��ៃ�និឹក់វាយត្តនៃមៃ �ស្ត្រីមាប់ការណោធីើ�ណោត្ត�បីតែនឹថម 
ស្ត្រីប�ិនឹណោប�មានឹអិើ�មួយស្ត្រីត្តវូិបានឹណោ�រក់ណោ��ញណោ�ណោល�ការថត្តពិួនិឹត្តយណោ�ះណោ�យ
ណោស្ត្រីប�ការំ�ី�អិិក់សរប�់អុិក់ តែដ្ឋលស្ត្រីត្តវូិការការណោ���បអិណោងះត្តបតែនឹថម។ ស្ត្រី�ី� 9  
នាក់់ក់ុ�ងចំំណោ�ម 10 នាក់់ (90%) តែដ្ឋលបានឹណោ�ស្ត្រីត្ត�ប់មក់វិញិណោដ្ឋ�មី�
ណោធីើ�ណោត្ត�បីតែនឹថមណោទៀត្ត មិនឹមានឹជំំងឺមហារកី់ណោ�ះណោទ។

1  �ំ��ំ ទិនឹន័ុឹយស្ត្រីបចាឆុំ្នាំ�ំី�ពួ�អិស្ត្រីត្តាជំំងឺមហារកី់ និឹងមរ�ភាពួ រដ្ឋឋ NSW 2016 (ស្ត្រីប�ពួណោចំញពួ� NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW)។ 
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations

 2  វិទិាស្ទាថ នឹ��ខ្ពភាពួ និឹង��ខ្ព�មាលភាពួអូិស្ត្រីសី្ទាល� ឆុ្នាំ ំ2018។ របាយការ�៍ស្ត្រីត្តតួ្តពិួនិឹត្តយ BreastScreen Australia ឆុ្នាំ ំ2018។ 
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3  ស្ត្រីក់មុ��ការណោល�ក់តី្តាអ័ិរមាូនឹក់ុ�ងជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ ឆុ្នាំ ំ2001។ ជំំងឺមហារកី់ណោ�ះបនីឹក់ុ�ងស្ត្រី�សួ្ទារ៖ ការវិភិា�ណោ��ងវិញិនៃនឹកិ់ចំច��ការអំិពួ�ទិនឹន័ុឹយប��ាល 
 ណោចំញពួ�ការ�ិក់ាណោរា�រាត្តត្តាត្តចំំនួឹនឹ 52 រមួទាំងំស្ត្រី�ី� 58,209 នាក់់តែដ្ឋលមានឹជំំងឺមហារកី់ណោ�ះ  

និឹងស្ត្រី�ី� 101,986 នាក់់តែដ្ឋលមិនឹមានឹជំំងឺណោនឹះ។ 
Lancet 2001; 358: 1389–99

https://www.breastscreen.nsw.gov.au/
https://www.facebook.com/BreastScreenNSW/

