
breastscreen.nsw.gov.au  |   13 20 50

ནུ་མའིི་འིབྲས་ནད་ཀིྱི་སྐོརོ།
མངའ་སེྡེ་ནིིའུ་སོའོ་ོརྡ་ཝེེལ་གིྱི་ནིང་། བུད་མེད་ ༧ 
ནིང་ནིསོ་ ༡ ལ་མི་ཚེེའི་ནིང་ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་
(སྐྲནི་ནིད་)ཕོགོ་གི་ཡོདོ།1

ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཕོགོ་ཉེེནི་གིྱི་རེྐྱེནི་རྩ་གཙོ་ོབོ་ོནིི། 
ལུསོ་རེྟེནི་གིྱི་ཆ་ནིསོ་བུད་མེད་ཡིོནི་པ་དང་།   
ལ་ོཚེད་ཀིྱི་ཆ་ནིསོ་རྒནི་ཙོམ་ཡིོནི་པ་སེྟེ། ནུ་མའི་

འབྲསོ་ནིད་བོརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལྷག་བུད་མེད་ལ་ོ ༥༠ 2 བོརྒལ་བོ་ལ་འབྱུང་གི་ཡོདོ།
བུད་མེད་ལ་ོ ༥༠ ནིསོ་ ༧༤ བོར་སོནོི་པ་ཚེརོ། ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཡོདོ་མེད་སྔ་ཙོམ་
ནིསོ་ཤེེསོ་ཐབོསོ་ཡོག་ཤེསོོ་ནིི། ནུ་མའི་བོརྟེག་ཞིིབོ་(མམ་མ་ོགྷ་རམ་ 
mammogram) བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། གློགོ་པར་མམ་མ་ོགྷ་རམ་ཟེེར་བོ་དེ་ནིི། ནུ་མར་ 
ཨེེག་སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་ (x-ray)ཀིྱིསོ་གློགོ་པར་བོརྒྱབོ་པ་ཞིིག་རེད། གློགོ་པར་དེསོ། ནུ་
མའི་འབྲསོ་ནིད་ཤིེནི་ཏུ་ཕྲོ་མ་ོམིག་གིསོ་མི་མཐངོ་བོ་དང་ལག་པསོ་ཚེརོ་མ་ཐུབོ་གངོ་
ནིསོ། ངསོོ་འཛིིནི་ཐུབོ་ཀིྱི་ཡོདོ།

ནུ་མའིི་བརྟག་ཞིབ་དང་ཁྱེད།

ནུ་མའིི་ནད་བརྟག་ཞིབ།
BreastScreen NSW (ནིིའུ་སོའིོ་རྡ་ཝེལ་གིྱི་ནུ་མའི་བོརྟེག་ཞིིབོ་ཁང་) གི་བོརྟེག་
དཔྱད་ལསོ་གཞིི་ནིི་རིན་མྱེད་ཡིོནི་པ་མ་ཟེད། ཆེད་དུ་བུད་མེད་ལ་ོ ༥༠ ནིསོ་ ༧༤ བོར་
སོནོི་པ་ཚེརོ་དམིགསོ་པ་ཞིིག་ཡིོནི། བུད་མེད་ལ་ོཚེད་གངོ་གསོལ་ནིང་ཚུད་པ་ཚེསོོ་ལ་ོ
གཉིེསོ་རེའི་མཚེམསོ་ལ་ནུ་མའི་བོརྟེག་ཞིིབོ་(གློགོ་པར་)ཐེངསོ་རེ་བེྱད་དགསོོ་པའི་སྐུལ་
འདེབོསོ་ཞུ་གི་ཡོདོ།
བུད་མེད་ལ་ོ ༤༠ ནིསོ་ ༤༩ བོར་སོནོི་པ་ཚེ་ོདང་། བུད་མེད་ལ་ོ ༧༥ ཡོནི་སོནོི་པ་ཚེསོོ་
ཀྱིང་ནུ་མའི་བོརྟེག་ཞིིབོ་བྱསོ་ནི་འགིྲིག །ཐགོ་མར་བོརྟེག་ཞིིབོ་དེ་བྱསོ་ནི་ཕོནི་གནིདོ་
ག་རེ་ཡོདོ་མེད་སྐོརོ་རང་གི་སྨནི་པར་གྲིསོོ་བོསྡུར་གནིང་དགསོོ།
ནུ་མའི་བོརྟེག་ཞིིབོ་ཀིྱི་དུསོ་ཚེདོ་བོཟེ་ོབོར་སྨནི་པའི་ངསོོ་སྦྱོརོ་དགསོོ་ཀིྱི་མེད།
BreastScreen NSW གི་གློགོ་པར་རྒྱག་མཁནི་ཚེང་མ་བུད་མེད་རེད། ཁངོ་ཚེསོོ་
འགེྱིད་འཕྲོ་ོ(radiation)ཉུང་ཞིིང་། སྤུསོ་ཚེད་ལེགསོ་པའི་དེང་རབོསོ་གློགོ་པར་ཡོ་ོ
ཆསོ་བེོད་སྤདོ་བེྱད་ཀིྱི་རེད།
BreastScreen NSW ཡིོ་བོརྟེག་ཞིིབོ་ནིི། ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཀིྱི་ནིད་རྟེགསོ་མེད་
པའི་བུད་མེད་ཚེའིོ་ཆེད་དུ་རེད།

Tibetan

རང་གི་ནུ་མ་གཅིག་གམ་གཉིེསོ་ཀར་ཤེ་རྡགོ་འདྲ་པ་ོ
ཡོདོ་པའམ། ནུ་ཏགོ་ནིསོ་གཤེེར་ཁུ་ཐནོི་པ། ཡོང་ནི་
རྒྱུནི་དུ་སྔནོི་མེད་ནི་ཟུག་ཡོངོ་གི་འདུག་ནི། འཕྲོལ་དུ་
སོ་ོསོའིོ་སྨནི་པ་བོསེྟེནི་དགསོོ།

ལ་ོགཉིས་རྱེའིི་མཚམས་སུ། སྐོར་མ་ ༢༠ བཏང་ན།  
རང་ཉིད་སགོ་ཉྱེན་ལས་ཐར་སིད།

ནུ་མའིི་འིབྲས་ནད་ལྡན་པའིི་བུད་མྱེད་ ༡༠ 
ནང་ནས་ ༩
ནིི། ནིང་མིའི་ནིང་ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཕོགོ་པའི་ལ་ོརྒྱུསོ་མེད་མཁནི་
རེད། 3

ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཡོདོ་པ་ཇི་ཙོམ་སྔ་བོ་ཤེེསོ་ནི། དེ་ཙོམ་གིྱིསོ་སགོ་
ཉེེནི་ལསོ་ཐར་བོའི་ག་ོསྐོབོསོ་བོཟེང་བོ་ཡོདོ།

༧  ནང་ནས་  ༡
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རིན་མྱེད་ནུ་མའིི་བརྟག་ཞིབ་ཀིྱི་དུས་ཚདོ་དྱེ་རིང་རང་བཟསོ།
སྐོད་སྒྱུར་གི་རགོས་རམ་དགསོ་ན། ཨང་ 13 14 50 (TTY 13 36 77) ལ་ཁ་པར་ཐངོས། 
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གགོ་པར་དུས་ཚདོ་བཟ་ོབ།
1 ཨེང་གྲིངསོ་ 13 20 50 ལ་ཁ་པར་བོཏང་སེྟེ་དུསོ་ཚེདོ་བོཟེ་ོདགསོོ།
2 དུསོ་ཚེདོ་བོཟེ་ོརགོསོ་སྐོད་སྒྱུར་དགསོོ་ནི། ཡིོག་སྒྱུར་དང་སྐོད་སྒྱུར་ཞིབོསོ་ཞུ་

ཁང་(TIS) གི་ཨེང་གྲིངསོ་ 13 14 50 ལ་ཁ་པར་གཏང་དགསོོ།  
སྔནོི་ནིསོ་སྒྲ་འཇུག་ཟིེནི་པའི་སྐོད་ག་ོདུསོ་ཁ་པར་མ་བོཞིག་པར། སོ་ོསོའིོ་སྐོད་
ཡིོག་གི་མིང་དེ་ལབོ་ནིསོ་སྐོད་སྒྱུར་བོའི་སྐོད་མ་ཐསོོ་བོར་དུ་སྒུག་དགསོོ།

3  གལ་སིད་ཁེད་ཀིྱི་ནུ་མའི་ནིང་དེ་སྔནོི་བོཤེག་བོཅསོོ་བྱསོ་ཏེ་དངསོོ་པ་ོདེ་འདྲ་
བོཅུག་ཡོདོ་ནི། ཐུག་འཕྲོད་དུསོ་ཚེདོ་བོཟེ་ོདུསོ་དེའི་སྐོརོ་ BreastScreen 
NSW ལ་བོཤེད་དགསོོ།

གགོ་པར་རྒྱག་པའིི་ཉིན།
 གློགོ་པར་རྒྱག་སོ་ BreastScreen NSW ཡིོ་ཁ་བྱང་ཤེེསོ་པ་བྱ་གལ།
 དེ་སྔནོི་ནུ་མར་ཨེེག་སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་གློགོ་པར་རྒྱག་མངོ་ཡོདོ་ཀྱིང་།  དེ་ 

BreastScreen NSW གིྱིསོ་བོརྒྱབོ་པ་ཞིིག་མིནི་ཚེེ། གློགོ་པར་དེ་མཉེམ་
དུ་འཁེར་དགསོོ།

 རང་ཉིེད་ཀིྱི་སྨནི་པའི་འབེྲལ་གཏུགསོ་ཁ་བྱང་ཞིིབོ་ཕྲོ་མཉེམ་དུ་འཁེར་ཡོངོ་ནི། 
རེསོ་སུ་བོརྟེག་དཔྱད་ཀིྱི་གྲུབོ་འབྲསོ་སྨནི་པར་གཏང་ཡོངོ་གི་རེད།

 སྟེདོ་གསོོ་སྨད་གསོོ་ལགོསོ་སུ་ཡིོནི་པ་ཞིིག་གྱིནོི་དགསོོ། གང་ཡིོནི་ཟེེར་ནི་
གློགོ་པར་རྒྱག་དུསོ་རང་གི་བྲང་ཁ་ཡོནི་གིྱི་གསོོ་འཕུད་དགསོོ་ཀིྱི་ཡོདོ།

 གློགོ་པར་རྒྱག་པའི་ཉིེནི་དིྲ་ཞིིམ་ཕེ་མ་(powder)དང་། ལུསོ་དིྲ་མེད་པ་བོཟེ་ོ
བེྱད་(deodorant)དམ། བྱུག་རྫསོ་བེོད་སྤདོ་མ་གནིང་།  གང་ཡིོནི་ཟེེར་ནི་
དེ་ཚེསོོ་ཨེེག་སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་གློགོ་པར་ལ་ཤུགསོ་རེྐྱེནི་ཐེབོསོ་ཀིྱི་རེད།

གགོ་པར་རྒྱག་དུས།
• གློགོ་པར་རྒྱག་པའི་སྔ་རེསོ་དུསོ་ཚེདོ་ལ་ཁནོི་སྐོར་མ་ ༢༠ ཙོམ་འགརོ་ངེསོ།
• གློགོ་པར་རྒྱག་མཁནི་བུད་མེད་གཅིག་གིསོ། ཁེད་རང་ཁང་མིག་ཁེར་གཙོང་

ཞིིག་གི་ནིང་དུ་འཁིད་ཀིྱི་རེད། དེར་ཁེད་རང་གི་སྟེདོ་གསོོ་དང་ནུ་ཤུབོསོ་འཕུད་
དགསོོ།

• དེ་ནིསོ་ཁེད་རང་གློགོ་པར་འཕྲུལ་ཆསོ་ཤིེག་གི་མདུནི་ལ་ལངསོ་བོཅུག་གི་རེད། 
འཕྲུལ་ཆསོ་དེསོ་ཁེད་ཀིྱི་ནུ་མ་གཉིེསོ་ཀར་ཨེེག་སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་གློགོ་པར་རྒྱག་གི་
རེད། དེ་ཡོང་ནུ་མ་རེ་རེ་བོཞིིནི་དུ་འཕྲུལ་ཆསོ་ཀིྱི་མེ་ལངོ་ངསོོ་ལ་བོསྟེནི་ཏེ། ཨེེག་
སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་གློགོ་པར་རྒྱག་གི་རེད། ཁེད་རང་གི་ནུ་མའི་རེག་ཚེརོ་ཤིེནི་ཏུ་སེྐནི་པ་ོ
ཡིོནི་པའམ། སྟེདོ་སྒལ་དང་དཔུང་པར་སྐནོི་ཡོདོ་ནི། དེའི་སྐོརོ་གློགོ་པར་རྒྱག་
མཁནི་ལ་བོརདོ་དགསོོ།

• གློགོ་པར་རྒྱག་དུསོ་བོདེ་པ་ོམེད་པ་ཡོངོ་སིད། དེ་དུསོ་ལུསོ་སེོམསོ་ལྷདོ་ལྷདོ་བྱསོ་
ནི། མི་བོདེ་བོའམ་ནི་ཟུག་ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐུབོ་སིད། བོརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚེང་ལ་སྐོར་མ་
ཁ་ཤེསོ་ལསོ་འགརོ་གིྱི་མ་རེད།

• ཁེད་རང་གི་ངསོོ་ནིསོ་གློགོ་པར་རྒྱག་མཁནི་ལ། གློགོ་པར་རྒྱག་མཚེམསོ་བོཞིག་
རགོསོ་ཞེིསོ་ག་དུསོ་བོཤེད་བོཤེད་རེད།་དེ་བོཞིིནི་དུ་གློགོ་པར་རྒྱག་པའི་སྐོབོསོ་སུ། 
བོར་གསེོང་ཐུང་ཐུང་བོཞིག་རགོསོ་ཞེིསོ་བོཤེད་ནིའང་འགིྲིག་གི་རེད།

གགོ་པར་བརྒྱབ་ཚར་བའིི་རྱེས་ལ། 
• ཉུང་མཐར་སྦྱོངོ་བོརྡར་ཡོདོ་པའི་སྨནི་པ་གཉིེསོ་ཀིྱིསོ། ཁེད་ཀིྱི་ཨེེག་སིོ་འཕྲོ་ོའདོ་

གློགོ་པར་དེར་རང་དབོང་ལྡནི་པའི་ངང་ཞིིབོ་ལྟ་བེྱད་ཀིྱི་རེད།
• གློགོ་པར་གིྱི་གྲུབོ་འབྲསོ་དེ་ཁེད་ལ་གཟེའ་འཁརོ་ ༢ ཙོམ་གིྱི་ནིང་ཡིོག་ཐགོ་

བོསྐུར་ཡོངོ་གི་རེད། 
• ཁེད་ཀིྱི་ཆགོ་མཆནི་ཡོདོ་ནི། ཁེད་རང་གི་སྨནི་པར་ཡོང་གློགོ་པར་གིྱི་གྲུབོ་འབྲསོ་

བོསྐུར་གིྱི་རེད།
• ཁེད་ཀིྱི་གློགོ་པར་ནིང་གནིསོ་ཚུལ་ཞིིག་ཡོདོ་པ་དང་། དེ་ལ་མུ་མཐུད་བོརྟེག་

དཔྱད་གཞིནི་བེྱད་དགསོོ་ཀིྱི་ཡོདོ་ཚེེ། བོརྟེག་དཔྱད་སྨནི་ཁང་ཞིིག་ཏུ་ཡོངོ་དགསོོ་
ཞེིསོ་བོཤེད་ཀིྱི་རེད། དེ་འདྲའི་བོརྟེག་དཔྱད་བེྱད་པར་སྐོད་བོཏང་བོའི་བུད་མེད་ 
༡༠ ནིང་ནིསོ་ ༩ (བོརྒྱ་ཆ་ ༩༠)ལ་ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཐནོི་གིྱི་མེད།

1  ༢༠༡༦ ལའིོ་མངའ་སེྡེ་ནིིའུ་སོའོ་ོརྡ་ཝེེལ་གིྱི་ལ་ོའཁརོ་འབྲསོ་ནིད་ཕོགོ་ཚེད་དང་འཆི་རེྐྱེནི་གྲིངསོ་ཐ།ོ (ཁུངསོ་གཏུགསོ་སོ་ NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW) 
cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations

2  ཨེ་ོསིོ་ཊ ོ་ལི་ཡོའི་འཕྲོདོ་བོསེྟེནི་དང་བོདེ་དནོི་ཉེམསོ་ཞིིབོ་ཁང་། ༢༠༡༨ BreastScreen Australia ཡིོསོ་བོཏནོི་པའི་ཚེད་བོསྡུར་རྟེགོ་ཞིིབོ་སྙནི་ཐ།ོ ༢༠༡༨  
Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3  ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཐད་སྐུལ་རྒྱུསོ་རེྐྱེནི་རྩ་བེྱད་ཚུལ་ཐད་མཉེམ་འབེྲལ་ཚེགོསོ་པ། ༢༠༠༡ མི་རྒྱུད་ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད།: ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་ཅནི་གིྱི་བུད་མེད་ ༥༨༢༠༩ དང་། ནུ་མའི་འབྲསོ་ནིད་མེད་པའི་བུད་མེད་ ༡༠༡༩༨༦ ཚུད་
པའི་ནིད་རིགསོ་དཔྱད་ཞིིབོ་ཁང་ ༥༢ གི་གྲིངསོ་ཐ་ོརེ་རེ་བོཞིིནི་དུ་བོསྐར་དུ་མཉེམ་སེྦྲེལ་དབེྱ་ཞིིབོ་བྱསོ་པ།
Lancet 2001; 358: 1389–99

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

