
  ကျျင််ကြီးကျး�စွွန့် ်အူ်ူလမ််း�ကြော�ကျာင််� စွစ်ွကြော��ခြ�င််�

အူကြော�ကျာင််� သင်််�ရာာဝန့်နှ်ှင််် ကြောခြ�ာ�ါ
သ့ို့� မဟုတ်ု် သို့င့််� အ့ိမ်တ်ငွ့် ်စစ်ဆေး�းသို့ည့်�် စစ်ဆေး�းမက့ုို ု 
မည့််သို့ည့်�်အိချိိန့် ်လက်ိုခံျိရရ့ိှိမည့််က့ို ုသ့ို့ရ့ိှိရန် ်အိမိ�့းသို့းး 
ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် � ်အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်း စစ်ဆေး�းခြချိင့်း် 
အိစးအိစဉ်် (National Bowel Cancer Screening 
Program) က့ိုဖုုနု်း် 1800 627 701 ခြဖုင့်��်က်ိုပါါ။

 
ရက်စွ-ဲ  
တည်နေရာ-  

  သင််၏ ရာင််သာ�စွစ်ွကြော��မု်းအူတွွက်ျ ရာက်ျ�ျ �န့်�်ယူူ�ါ
 breastscreen.org.au တ်ငွ့်�်ကိုည့်�ပ်ါါ သ့ို့� မဟုတ်ု် ဖုနု်း်  
13 20 50 က့ို�ုက်ိုပါါ

 
ရက်စွ-ဲ  
တည်နေရာ-  

  သင််၏ သာ�အူ�မ််းကြော�ါင််� စွစ်ွကြော��ခြ�င််�အူတွွက်ျ 
ရာက်ျ�ျ �န့်�်ယူူ�ါ
စစ်ဆေး�းဆေးပါးသို့ည့်�်ဌားန်က့ို ုရိှိးရန် ်ဝက်ိုဘ််�ု့က်ို  
cancervic.org.au/CervicalDirectory တ်ငွ့်�်ကိုည့်�်ပါါ  
သ့ို့� မဟုတ်ု် သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်အိဆေး�ကိုးင့်း်  
ပ့ါမ့ုသ့ုို့ရ့ိှိရန် ်Cancer Council ဖုနု်း် 13 11 20 က့ို�ုက်ိုပါါ။

 
ရက်စွ-ဲ  
တည်နေရာ-  

စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်အိးးခြဖုင့်� ်ကိုင့်�်းဆေးရးဂါါက့ို ုဆေးစးစးးစွးဆေးတ့်ရ့ိှိနို့ငု့်သ်ို့ည့်် 
သ့ို့� မဟုတ်ု် ၎င့်း်က့ို ုကြီးက့ို�တ်င့်၍်ပါင့် ်တ်းး�းးဆေးပါးနို့ငု့်သ်ို့ည့််။

 > ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် �အ်ိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်း
 > ရင့်သ်ို့းးကိုင့်�်း
 > သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် ကိုင့်�်း

ပုို�မုို�သုိရုိှိလိုု�သောသိာ  
သိတင်းး�အချျက်းအလိုက်းမိုျာ�အတွက်း
အိကိုယ််၍ သို့င့် ်သို့င့်�ဘ််းသို့းစကိုးးခြဖုင့်� ်တ်စ်စံတု်စ်ဆေးယ်းက်ိုက့ို ု 
စကိုးးဆေးခြပါးလ့လုှင့် ်ဆေးကိုိးဇူးးူခြပါ�၍ ဖုနု်း် 13 14 50 က့ို�ုက်ိုပြီးပါးး  
ကျင််�ာကြောကျာင််စွး ဗစ်ွတွ���ရား�ယူာ� (Cancer Council Victoria) က့ိုဆုေးမးပါါ။

သိင််းး ရက်းချျနု်းး�မိုျာ�

သင်််မ်း�သာ�စွ�
အူတွွက်ျ  
ကျျန့်�်မ်းာကြောအူာင်် 
ကြောန့်�ါ။ 
သင်််မ်း�သာ�စွ�ကျ 
သင်််ကျ��  
လ��အူ�်သည်။်

စစးသော��ထားာ�ပိုါ။
အသိက်းရိှိည်းရိှိည်း
သောန်းပိုါ။
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ကိုင့်�်းဆေးရးဂါါ သို့တ်င့်း်အိချိိက်ိုအိလက်ိုမိးးနိိုင့်� ်
ပံါ�ပ့ါးုမအုိတ်က်ွို ဖုနု်း် 13 11 20 က့ို�ုက်ိုပါါ  
သ့ို့� မဟုတ်ု် ဝက်ိုဘ််�ု့က်ို cancervic.org.au  
တ်ငွ့်�်ကိုည့်�ပ်ါါ

ကျင််�ာကြောရာာဂါါခြ�စ်ွနှ��င််သည်် ်သင််၏ အူနှတရာာယ်ူမှ်းာ 
အူသက်ျ 50 နှှစ်ွအူရွာယ်ူမှ်းစွ၍ ���မ်းျာ�လာသည််

Be screened. Live Longer: Burmese | ခြမန်မ်း

http://breastscreen.org.au
http://cancervic.org.au/CervicalDirectory
http://cancervic.org.au


က်ျင်းးကြီးက်း�စွန်း ်းအူလိုမိုး�သော�က်ာင်းး� 
စစးသော��ခြချင်းး� 
အူကျယ်ူ၍ သင််သည် ်အူသက်ျ 50-74 နှှစ်ွ အူရွာယ်ူခြ�စ်ွလှင််  
သို့င့်�အ်ိဆေးန်ခြဖုင့်� ်ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် � ်အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်းက့ို ုအ့ိမ်သ့ို့�  
အိချိမ့� ပ့ါ� ဆေးပါးသို့ည့်�် စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်က့ိုရ့ယ်းခြဖုင့်� ်နိိုစ်နိိုစ်တ်စ်ချိါ  
စစ်ဆေး�းသို့င့်�သ်ို့ည့််။

စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်သို့ည့်် အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း်လပ်ုါရိှိးးမ ု(မစင့်)် အိတ်ငွ့်း်မိ  
ဆေးသွို့းက့ို ုရိှိးဆေးဖွုသို့ည့််၊ ၎င့်း်က့ို ုကိုွနို်ပ်ုါတ့်�  မခြမင့်န်ို့ငု့်သ်ို့ည့်�်အိခြပါင့် ်
ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် � ်အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်းဆေးရးဂါါ လကိုခဏားတ်စ်ခုျိ  
ခြဖုစ်နို့ငု့်သ်ို့ည့််။ သို့င့် ်အ့ိမ်၌ စစ်ဆေး�းမက့ုို ုလပ်ုါနို့ငု့်သ်ို့ည့််။ စစ်ဆေး�းမမိုး  
ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် � ်အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်းဆေးရးဂါါ သို့ဆေးကို�တ်မိးး  
သ့ို့� မဟုတ်ု် ဆေးရးဂါါလကိုခဏားမိးး မရ့ိှိဘ့် မ့သို့းးစတု်ငွ့် ် 
ဤဆေးရးဂါါခြဖုစ်ဖုးူသို့ည့်�် ရးဇူးဝင့် ်သ့ို့သ့ို့သို့းသို့း မရ့ိှိဆေးသို့း  
အိမိ�့းသို့းးမိးးနိိုင့်� ်အိမိ�့းသို့မးးမိးးအိတ်က်ွို ခြဖုစ်ပါါသို့ည့််။

အိချိမ့� အ့ိမ်၌ စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်မိးးက့ို ုအိသို့က်ို 50-74 နိိုစ်အိရွယ််ရ့ိှိလူ
မိးးထံံသ့ို့�  အိမိ�့းသို့းး ကိုိင့်က်ြီးကိုးးစွန် � ်အိလူမ်းဆေး�ကိုးင့်း် ကိုင့်�်း စစ်ဆေး�း
ခြချိင့်း် အိစးအိစဉ်် (National Bowel Cancer Screening Program) ၏ 
အိစ့တ််အိပ့ါငု့်း်အိခြဖုစ် နိိုစ်နိိုစ်တ်စ်ကြီးက့ိုမ် စးတ့်က်ုိုမိတ်စ်�င့်� ်ပ့ါ� ဆေးပါးပါါသို့ည့််။

အူမ်းျ ���သာ� အူစွးအူစွဉ််မှ်းတွစ်ွ�င််် ကျ�န့်က်ျျစွရာ�တ်ွ အူ�မ့််းခြ�စ်ွသည်။်

ရင်းးသိာ� စစးသော��ခြချင်းး� 
အူကျယ်ူ၍ သင််သည် ်အူသက်ျ 50-74 နှှစ်ွအူရွာယ်ူ ခြ�စ်ွလှင််  
သင့်််အေနဖြ�င့််် နှှစ်နှှစ်တစ်ကြိကိမ်် ရင့််သာ�ကင့််ဆာာ စစ်ေဆာ�သင့်််သည်။ 
ရင့််သာ�စစ်ေဆာ�ဖြ�င့််� (ဓါါတ်မှ်န)် တစ်�ုသည် သင့််် ရင့််သာ�မ်�ာ�၌ 
ကင့််ဆာာေရာဂါါကုိ ရှှာာေ�ွသည်။

ရင့််သာ�စစ်ေဆာ�ဖြ�င့််�ကုိ အမ်��ိ�သမ်း� ဓါါတ်မှ်န ် 
ကွမ််�က�င့််သူတစ်ဦး�ဖြ�င့််် သး�သန ် ်ေဆာာင့််ရွက်ေ��ပြီး�း� အ��နိ ်မိ်နစ် 
အနည်�င့်ယ််သာ ကြာကာ�ါသည်။ သင့်််အာ�  
�ုိ၍စိတ်သက်သာေစမ်ည်ဆုိာလျှှင့်် မိ်တ်ေဆွာ သိ� မ်ဟုတ်ု မိ်သာ�စုဝင့်် 
တစ်ဦး�ကုိ ေ�်သွာ�နှိင်ု့်�ါသည်။

ရင့််သာ�စစ်ေဆာ�ဖြ�င့််�မှ်ာ ရင့််သာ�ကင့််ဆာာ သေက�တမ်�ာ�   
သိ� မ်ဟုတ်ု ေရာဂါါလျှကခဏာာမ်�ာ� မ်ရိှှာသည််အဖြ�င့်် မိ်သာ�စုတင်ွ့် 
ရင့််သာ�ကင့််ဆာာ သိ� မ်ဟုတ်ု သာ�ဥအိမ််ကင့််ဆာာ ဖြ�စ်�ူ�သည်် ရာဇဝင့်် 
သိသိသာသာ မ်ရိှှာေသာ အမ်��ိ�သမ်း�မ်�ာ�အတက်ွ ဖြ�စ်သည်။

ရာင််သာ�စွစ်ွကြော��ခြ�င််� ဗစ်ွတွ���ရား�ယူာ� (BreastScreen Victoria)  
မှ်းတွစ်ွ�င််် စွရာ�တ်ွ အူ�မ့််းခြ�စ်ွသည်။်

သိာ�အုမိုးသောချါင်းး� စစးသော��ခြချင်းး� 
အူကျယ်ူ၍ သင််သည် ်အူသက်ျ 25-74 နှှစ်ွအူရွာယ်ူခြ�စ်ွသို့ည့်�်အိခြပါင့် ် 
လ့င့်စ်ပ်ါယိ်က်ိုဖုးူပါါကို သို့င့်�အ်ိဆေးန်ခြဖုင့်� ်သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်က့ို ု
င့်ါးနိိုစ်တ်စ်ကြီးက့ိုမ် စစ်ဆေး�းသို့င့်�သ်ို့ည့််။

သို့င့်�အ်ိဆေးန်ခြဖုင့်� ်ဟုးူမင့်း်ပါါပါးလ့မုးဗ့ိုငု့်း်ရပ်ါစ် (HPV)  
ကိုးကွိုယ််ဆေး�းထု့ံးပြီးပါးးသို့ည့်�်တ့်ငု့် ်သ့ို့� မဟုတ်ု် မးးယ်ပ်ါဆေးသွို့း�ုံးပြီးပါးးသို့ည့်�်
တ့်ငု့် ်သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် စစ်ဆေး�းမမုိးးလပ်ုါရန်လ့်အုိပ်ါသို့ည့််။

သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်သို့ည့်် မကိုသုို့ပါါကို တ်စ်ချိိန့်၌်  
သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် ကိုင့်�်းအိခြဖုစ် ခြဖုစ်ပွါးးလးနို့ငု့်ဆ်ေးကိုးင့်း်  
ခြဖုစ်လးနို့ငု့်ဆ်ေးသို့း HPV က့ို ုရိှိးဆေးဖွုပါါသို့ည့််။

�ရးဝန် ်သ့ို့� မဟုတ်ု် သို့နူ်းခြပါ� တ်စ်ဦးးသို့ည့်် သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း်  
စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်က့ို ုဆေး�းင့်ရွ်က်ိုဆေးပါးနို့ငု့်သ်ို့ည့််။

သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း် စစ်ဆေး�းခြချိင့်း်မိး သို့းးအ့ိမ်ဆေးချိါင့်း်ကိုင့်�်း  
သို့ဆေးကို�တ်မိးး သ့ို့� မဟုတ်ု် လကိုခဏားမိးး မရ့ိှိဆေးသို့း  
အိမိ�့းသို့မးးမိးးအိတ်က်ွို ခြဖုစ်ပါါသို့ည့််။

ကျ�န့်က်ျျစွရာ�တ်ွ- အူ�ျ �� ကြော���န့်�်မ်းျာ�သည် ်သာ�အူ�မ််းကြော�ါင််�  
စွစ်ွကြော��ခြ�င််�ကျ�� အူ�မ့််း ကြော�ာင််ရွာက်ျကြော��သည်။် သင််  
ရာက်ျ�ျ �န့်�်ယူူသည််အ်ူ�ါ စွရာ�တ်ွကျ�� ကြောမ်း�ခြမ်းန့်�်�ါ။

အူကျယ်ူ၍ ကြောစွာစွး�စွွာ ကြောတွရှ့ှိ��ါကျ ကျျင််ကြီးကျး�စွွန့် ် ် 
အူူလမ််း�ကြော�ကျာင််� ကျင််�ာကြောရာာဂါါခြ�စ်ွ�ွာ�သူ  

10 ဦး�လှင်် 9 ဦး�ကြောကျျာက်ျ�� ကြောအူာင််ခြမ်းင််စွွာ  
ကျ�သကြော��နှ��င််သည်။်

သာ�အူ�မ််းကြော�ါင််� စွစ်ွကြော��ခြ�င််�သည် ်
သင််် အူသက်ျကျ�� ကျယ်ူတွင််နှ��င််သည်။်

ရာင််သာ�ကျင််�ာကြောရာာဂါါကျ�� ကြောစွာကြောစွာ 
ကြောတွရှ့ှိ�ကြောလ၊ ကြောအူာင််ခြမ်းင််ကြောသာ ကျ�သမု်း  
ရာရာန့်အ်ူ�ွင်််အူလမ််း� ���ကြောကျာင််�ကြောလ  

ခြ�စ်ွ�ါသည်။်


