Tibetan

ནུ་མའི ་བརྟག་ཞི བ་དང་ཁྱེ ད།
ལ ོ་གཉིས་རེའི ་མཚམས་སུ། སྐར་མ་ ༢༠ བཏང་ན།
རང་ཉིད་ས ྲོག་ཉེན་ལས་ཐར་སྲིད།
ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་ཀྱིི་སྐོ ོར།

༧

ནང་ནས་

༡

མངའ་སྡེེ ་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་གྱིི ་ནང་། བུད་མེེ ད་ ༧
ནང་ནས་ ༡ ལ་མིི ་ཚེེ འིི ་ནང་ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་
(སྐྲན་ནད་)ཕོ ོག་གིི ་ཡོ ོད།

1

ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་ཕོ ོག་ཉེེན་གྱིི ་རྐྱེེ ན་རྩ་གཙོོ་བོ ོ་ནིི །
ལུས་རྟེེན་གྱིི ་ཆ་ནས་བུད་མེེ ད་ཡིི ན་པ་དང་།

ལོ ོ་ཚད་ཀྱིི ་ཆ་ནས་རྒན་ཙམ་ཡིི ན་པ་སྟེེ ། ནུ་མའིི ་
2

འབྲས་ནད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལྷག་བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ ༥༠ བརྒལ་བ་ལ་འབྱུང་གིི ་ཡོ ོད།

བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་སོ ོན་པ་ཚོོར། ནུ་མའིི ་འབྲས་ནད་ཡོ ོད་མེེ ད་སྔ་ཙམ་
ནས་ཤེེ ས་ཐབས་ཡག་ཤོ ོས་ནིི ། ནུ་མའིི ་བརྟག་ཞིི བ་(མམ་མོ ོ་གྷ་རམ་

mammogram) བྱ་རྒྱུ་དེེ་རེེ ད། གློ ོག་པར་མམ་མོ ོ་གྷ་རམ་ཟེེ ར་བ་དེེ་ནིི ། ནུ་མར་
ཨེེ ག་སིི ་འཕྲོ ོ་འོ ོད་ (x-ray)ཀྱིི ས་གློ ོག་པར་བརྒྱབ་པ་ཞིི ག་རེེ ད། གློ ོག་པར་དེེས། ནུ་

མའིི ་འབྲས་ནད་ཤིི ན་ཏུ་ཕྲ་མོ ོ་མིི ག་གིི ས་མིི ་མཐོང་བ་དང་ལག་པས་ཚོོ
ོ
ར་མ་ཐུབ་གོ ོང་
ནས། ངོས་འཛིི
ོ
ན་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད།

ནུ་མའིི ་ནད་བརྟག་ཞིི བ།

BreastScreen NSW (ནིི འུ་སོོའིི་རྡ་ཝལ་གྱིི ་ནུ་མའིི ་བརྟག་ཞིི བ་ཁང་) གིི ་བརྟག་
དཔྱད་ལས་གཞིི ་ནིི ་རིི ན་མེེད་ཡིི ན་པ་མ་ཟད། ཆེེ ད་དུ་བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ ༥༠ ནས་ ༧༤ བར་
སོ ོན་པ་ཚོོར་དམིི གས་པ་ཞིི ག་ཡིི ན། བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ཚད་གོ ོང་གསལ་ནང་ཚུད་པ་ཚོོས་ལོ ོ་

གཉིིས་རེེ འིི་མཚམས་ལ་ནུ་མའིི ་བརྟག་ཞིི བ་(གློ ོག་པར་)ཐེེ ངས་རེེ ་བྱེེ ད་དགོ ོས་པའིི ་སྐུལ་
འདེེབས་ཞུ་གིི ་ཡོ ོད།

བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ ༤༠ ནས་ ༤༩ བར་སོ ོན་པ་ཚོོ་དང་། བུད་མེེ ད་ལོ ོ་ ༧༥ ཡན་སོ ོན་པ་ཚོོས་
ཀྱང་ནུ་མའིི ་བརྟག་ཞིི བ་བྱས་ན་འགྲིི ག །ཐོག་མར་བརྟག་ཞིི
ོ
བ་དེེ་བྱས་ན་ཕན་གནོ ོད་
ག་རེེ ་ཡོ ོད་མེེ ད་སྐོ ོར་རང་གིི ་སྨན་པར་གྲོ ོས་བསྡུར་གནང་དགོ ོས།

ནུ་མའིི ་བརྟག་ཞིི བ་ཀྱིི ་དུས་ཚོོད་བཟོ་བར་སྨན་པའིི
ོ
་ངོས་སྦྱོ
ོ
ོར་དགོ ོས་ཀྱིི ་མེེ ད།
BreastScreen NSW གི ་གློག་པར་རྒྱག་མཁན་ཚང་མ་བུད་མེ ད་རེ ད། ཁ ོང་ཚོས་
འགྱེད་འཕྲོ་(radiation)ཉུང་ཞི ང་། སྤུས་ཚད་ལེ གས་པའི ་དེང་རབས་གློག་པར་ཡ ོ་
ཆས་བེ ད་སྤ ྱོད་བྱེད་ཀྱི་རེ ད།

BreastScreen NSW ཡི ་བརྟག་ཞི བ་ནི ། ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་མེ ད་
པའི ་བུད་མེ ད་ཚོའི་ཆེ ད་དུ་རེ ད།

རང་གི ་ནུ་མ་གཅི ག་གམ་གཉིས་ཀར་ཤ་རྡོག་འདྲ་པ ོ་
ཡ ོད་པའམ། ནུ་ཏག་ནས་གཤེ
ོ
ར་ཁུ་ཐན་པ།
ོ
ཡང་ན་

ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ལྡན་པའི ་བུད་མེད་ ༡༠
ནང་ནས་ ༩

ནི ། ནང་མི འི་ནང་ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཕ ོག་པའི ་ལ ོ་རྒྱུས་མེ ད་མཁན་
རེ ད།

3

ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཡ ོད་པ་ཇི ་ཙམ་སྔ་བ་ཤེ ས་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ས ྲོག་
ཉེན་ལས་ཐར་བའི ་ག ོ་སྐབས་བཟང་བ་ཡ ོད།
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རྒྱུན་དུ་སྔོན་མེ ད་ན་ཟུག་ཡ ོང་གི ་འདུག་ན། འཕྲལ་དུ་
ས ོ་སོའི་སྨན་པ་བསྟེན་དག ོས།

ག ློག་པར་དུས་ཚོད་བཟ་བ།
ོ

ོ ོས།
1	ཨང་གྲངས་ 13 20 50 ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ་དུས་ཚོོད་བཟོ་དགོ

2

དུས་ཚོོད་བཟོ་རོ
ོ ོགས་སྐད་སྒྱུར་དགོ ོས་ན། ཡིི ག་སྒྱུར་དང་སྐད་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་

ག ློག་པར་རྒྱག་དུས།
•

གློ ོག་པར་རྒྱག་པའིི ་སྔ་རྗེེ ས་དུས་ཚོོད་ལ་ཁྱོ ོན་སྐར་མ་ ༢༠ ཙམ་འགོ ོར་ངེེ ས།

•

གློ ོག་པར་རྒྱག་མཁན་བུད་མེེ ད་གཅིི ག་གིི ས། ཁྱེེ ད་རང་ཁང་མིི ག་ཁེེ ར་གཙང་

ཁང་(TIS) གིི ་ཨང་གྲངས་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་གཏང་དགོ ོས།

ཞི ག་གི ་ནང་དུ་འཁྲི ད་ཀྱི་རེ ད། དེར་ཁྱེ ད་རང་གི ་སྟོད་ག ོས་དང་ནུ་ཤུབས་འཕུད་

སྔོ ོན་ནས་སྒྲ་འཇུག་ཟིི ན་པའིི ་སྐད་གོ ོ་དུས་ཁ་པར་མ་བཞག་པར། སོ ོ་སོོའིི་སྐད་

3

ཡིི ག་གིི ་མིི ང་དེེ་ལབ་ནས་སྐད་སྒྱུར་བའིི ་སྐད་མ་ཐོས་བར་དུ་སྒུག་དགོ
ོ
ོས།

དག ོས།
•

གལ་སྲི ད་ཁྱེ ད་ཀྱི་ནུ་མའི ་ནང་དེ་སྔོན་བཤག་བཅ ོས་བྱས་ཏེ་དངས་པ
ོ
ོ་དེ་འདྲ་

འཕྲུལ་ཆས་དེས་ཁྱེ ད་ཀྱི་ནུ་མ་གཉིས་ཀར་ཨེ ག་སི ་འཕྲོ་འ ོད་གློག་པར་རྒྱག་གི ་

བཅུག་ཡ ོད་ན། ཐུག་འཕྲད་དུས་ཚོད་བཟ་དུས་དེ
ོ
འི་སྐོར་ BreastScreen

རེ ད། དེ་ཡང་ནུ་མ་རེ ་རེ ་བཞི ན་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མེ ་ལ ོང་ངས་ལ་བསྟན་ཏེ
ོ
། ཨེ ག་

NSW ལ་བཤད་དག ོས།

ག ློག་པར་རྒྱག་པའི ་ཉིན།

	གློག་པར་རྒྱག་ས་ BreastScreen NSW ཡི ་ཁ་བྱང་ཤེ ས་པ་བྱ་གལ།

སི ་འཕྲོ་འ ོད་གློག་པར་རྒྱག་གི ་རེ ད། ཁྱེ ད་རང་གི ་ནུ་མའི ་རེ ག་ཚོར་ཤི ན་ཏུ་སྐྱེན་པ ོ་
ཡིི ན་པའམ། སྟོ ོད་སྒལ་དང་དཔུང་པར་སྐྱོ ོན་ཡོ ོད་ན། དེེའིི་སྐོ ོར་གློ ོག་པར་རྒྱག་
མཁན་ལ་བརྗོད་དགོ
ོ
ོས།
•

དུ་འཁྱེ ར་དག ོས།

ཁ་ཤས་ལས་འགོ ོར་གྱིི ་མ་རེེ ད།
•

	སྟོད་ག ོས་སྨད་ག ོས་ལ ོགས་སུ་ཡི ན་པ་ཞི ག་གྱོན་དག ོས། གང་ཡི ན་ཟེ ར་ན་
གློག་པར་རྒྱག་དུས་རང་གི ་བྲང་ཁ་ཡན་གྱི་ག ོས་འཕུད་དག ོས་ཀྱི་ཡ ོད།

	གློག་པར་རྒྱག་པའི ་ཉིན་དྲི་ཞི མ་ཕྱེ ་མ་(powder)དང་། ལུས་དྲི་མེ ད་པ་བཟ་ོ

བྱེད་(deodorant)དམ། བྱུག་རྫས་བེ ད་སྤ ྱོད་མ་གནང་། གང་ཡི ན་ཟེ ར་ན་
དེ་ཚོས་ཨེ ག་སི ་འཕྲོ་འ ོད་གློག་པར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེ བས་ཀྱི་རེ ད།

ཁྱེེ ད་རང་གིི ་ངོས་ནས་གློ
ོ
ོག་པར་རྒྱག་མཁན་ལ། གློ ོག་པར་རྒྱག་མཚམས་བཞག་

རོ ོགས་ཞེེ ས་ག་དུས་བཤད་བཤད་རེེ ད།་དེེ་བཞིི ན་དུ་གློ ོག་པར་རྒྱག་པའིི ་སྐབས་སུ།

རང་ཉིད་ཀྱི་སྨན་པའི ་འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་ཞི བ་ཕྲ་མཉམ་དུ་འཁྱེ ར་ཡ ོང་ན།
རྗེས་སུ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྨན་པར་གཏང་ཡ ོང་གི ་རེ ད།

གློ ོག་པར་རྒྱག་དུས་བདེེ་པོ ོ་མེེ ད་པ་ཡོ ོང་སྲིི ད། དེེ་དུས་ལུས་སེེ མས་ལྷོ ོད་ལྷོ ོད་བྱས་

ན། མིི ་བདེེ་བའམ་ན་ཟུག་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་སྲིི
ོ
ད། བརྒྱུད་རིི མ་ཆ་ཚང་ལ་སྐར་མ་

དེ་སྔོན་ནུ་མར་ཨེ ག་སི ་འཕྲོ་འ ོད་གློག་པར་རྒྱག་མ ྱོང་ཡ ོད་ཀྱང་། དེ་

BreastScreen NSW གྱིས་བརྒྱབ་པ་ཞི ག་མི ན་ཚེ ། གློག་པར་དེ་མཉམ་

དེེ་ནས་ཁྱེེ ད་རང་གློ ོག་པར་འཕྲུལ་ཆས་ཤིི ག་གིི ་མདུན་ལ་ལངས་བཅུག་གིི ་རེེ ད།

བར་གསེེ ང་ཐུང་ཐུང་བཞག་རོ ོགས་ཞེེ ས་བཤད་ནའང་འགྲིི ག་གིི ་རེེ ད།

ག ློག་པར་བརྒྱབ་ཚར་བའི ་རྗེ ས་ལ།
•

ཉུང་མཐར་སྦྱོ ོང་བརྡར་ཡོ ོད་པའིི ་སྨན་པ་གཉིིས་ཀྱིི ས། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཨེེ ག་སིི ་འཕྲོ ོ་འོ ོད་
གློག་པར་དེར་རང་དབང་ལྡན་པའི ་ངང་ཞི བ་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་རེ ད།

•

གློ ོག་པར་གྱིི ་གྲུབ་འབྲས་དེེ་ཁྱེེ ད་ལ་གཟའ་འཁོ ོར་ ༢ ཙམ་གྱིི ་ནང་ཡིི ག་ཐོག་
ོ
བསྐུར་ཡ ོང་གི ་རེ ད།

•

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ཆོ ོག་མཆན་ཡོ ོད་ན། ཁྱེེ ད་རང་གིི ་སྨན་པར་ཡང་གློ ོག་པར་གྱིི ་གྲུབ་འབྲས་
བསྐུར་གྱི་རེ ད།

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་གློ ོག་པར་ནང་གནས་ཚུལ་ཞིི ག་ཡོ ོད་པ་དང་། དེེ་ལ་མུ་མཐུད་བརྟག་

དཔྱད་གཞན་བྱེད་དག ོས་ཀྱི་ཡ ོད་ཚེ ། བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཞི ག་ཏུ་ཡ ོང་དག ོས་
ཞེ ས་བཤད་ཀྱི་རེ ད། དེ་འདྲའི ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་སྐད་བཏང་བའི ་བུད་མེ ད་
༡༠ ནང་ནས་ ༩ (བརྒྱ་ཆ་ ༩༠)ལ་ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཐན་གྱི་མེ
ོ
ད།

1	༢༠༡༦ ལོའི་མངའ་སྡེ་ནི འུ་སོའ ོ་རྡ་ཝེ ལ་གྱི་ལ ོ་འཁ ོར་འབྲས་ནད་ཕ ོག་ཚད་དང་འཆི ་རྐྱེན་གྲངས་ཐ།ོ (ཁུངས་གཏུགས་ས་ NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW)
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations
2	ཨ ོ་སི ་ཊ་ལི
ོ ་ཡའི ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བདེ་དན་ཉམས་ཞི
ོ
བ་ཁང་། ༢༠༡༨ BreastScreen Australia ཡི ས་བཏན་པའི
ོ
་ཚད་བསྡུར་རྟོག་ཞི བ་སྙན་ཐ།ོ ༢༠༡༨
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3	ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཐད་སྐུལ་རྒྱུས་རྐྱེན་རྩ་བྱེད་ཚུལ་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པ། ༢༠༠༡ མི ་རྒྱུད་ནུ་མའི ་འབྲས་ནད།: ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་ཅན་གྱི་བུད་མེ ད་ ༥༨༢༠༩ དང་། ནུ་མའི ་འབྲས་ནད་མེ ད་པའི ་བུད་མེ ད་ ༡༠༡༩༨༦ ཚུད་
པའིི ་ནད་རིི གས་དཔྱད་ཞིི བ་ཁང་ ༥༢ གིི ་གྲངས་ཐོ་རེེ
ོ ་རེེ ་བཞིི ན་དུ་བསྐྱར་དུ་མཉམ་སྦྲེེ ལ་དབྱེེ ་ཞིི བ་བྱས་པ།
Lancet 2001; 358: 1389–99

breastscreen.nsw.gov.au | 13 20 50
རི ན་མེད་ནུ་མའི ་བརྟག་ཞི བ་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་རི ང་རང་བཟས།
ོ

སྐད་སྒྱུར་གྱི་ར ོགས་རམ་དག ོས་ན། ཨང་ 13 14 50 (TTY 13 36 77) ལ་ཁ་པར་ཐངས།
ོ
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