
 तल्लो आन्द्रा (बरावे्) परीक्षणकलो बरारेमरा 
तपराईंकलो डराक्टरसँग कुररा गरुनुहलोस्

 वा तपाईंले घरमै बसेर गर्ने परीक्षण कहिले प्ापत 
गर््नुहुर्ेछ भन्े थािा पाउर् राष्ट्रिय बावेल कयानसर परीक्षण 
कायनुक्रम (National Bowel Cancer Screening 
Program) लाई 1800 627 701 मा फोर् गर््नुिोस्

 

मिति:  

स्थान:  

 तपराईंकलो सतर परीक्षण गरराउर बकु गरुनुहलोस्
 breastscreen.org.au मा िेर््नुिोस् वा 13 20 50

 

मिति:  

स्थान:  

 तपराईंकलो पराठेघरकलो मुख (सर्भीक्)  
कलो परीक्षण्राई बुक गरुनुहलोस्

 सेवा प्दायक फेला पार्नु cancervic.org.au/
CervicalDirectory मा िेर््नुिोस् वा पाठेघरको म्खको 
परीक्षणको बारे थप थािा पाउर् Cancer Council 
्राई 13 11 20 मा फोर् गर््नुिोस्

 

मिति:  

स्थान:  

परीक्षणले तपाईंलाई अगाहि र्ै कयानसर पत्ा लगाउर् वा 
यसलाई रोकथाम गर्नु मद्दत गदनुछ। 

> बावेल कयानसर 
> सतर् कयानसर
> पाठेघरको म्खको कयानसर

थप जानकारीको लागि
यदद तपाईं कसैसँग आफर्ो भाषामा बोलर् चािर््हुनछ भर्े, कृपया 
13 14 50 मा फोर् गर््नुिोस् र क्रान्सर कराउनन्स् भर्क्टलोरर्रा 
(Cancer Council Victoria) सँग जोहिददर् आग्रि गर््नुिोस्।

तपाईंको अपोइन्टमेन्टहरु

आफरलो 
पररवरारकलो 
्रागग सवस्थ 
रहरुहलोस्। 
तपराईंकलो 
पररवरार्राई 
तपराईं चरागहन््छ।

परीक्षण 
िराउनुहोस्।
लामो बाँचनुहोस्।
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कयानसरसमबन्धि जार्कारी र सिायताका 
लाहग 13 11 20 मा फोर् गर््नुिोस्, वा 
cancervic.org.au िरे््नुिोस् 

तपराईं्राई 50 वरनुकलो उमेरपछ्छ 
क्रान्सर ्रागरे जलोखखम बढ््छ

Be screened. Live Longer: Nepali | नेपथाली



तललो आनद्ा (बावेल) परीक्षण
्दि तपराईं 50-74 वरनुकलो हुरुहुन््छ र्र,े तपाईंले 
प्तयेक दुई वषनुमा हर्:श्लक पाउर्े घरमै जाँचर्े परीक्षण 
प्योग गरेर बावेल (तललो आनद्ा) को कयानसरको लाहग 
परीक्षण गर््नुपछनु। 

यो परीक्षणले ददसामा रगत भएर्भएको िेछनु  ज्र् िामी 
देखर् सकदैर्ौं र यो तललो आनद्ा (बावेल) को कयानसरको 
संकेत हुर् सकछ। तपाईंले यो परीक्षण घरमै गर्नु 
सकर््हुनछ।

यो परीक्षण बावेल कयानसरको क्र्ै संकेत वा लक्षण 
र उललेखर्ीय पाररवाररक इहतिास र्भएका प्रुष र 
महिलािरूको लाहग िो।

राष्ट्रिय बावेल कयानसर परीक्षण कायनुक्रम (National 
Bowel Cancer Screening Program) अनतगनुत 
हर्:श्लक घरमै जाँच गर्ने परीक्षण प्तयेक दुई वषनुमा  
50-74 वषनु उमेरका व्यक्तििरूलाई हुलाकबाट पठाइनछ।

शलुककः ्लो परीक्षण रराग्रि् करा न्ुक्रममरारनु त गर: शलुक हुन््छ।.

सतन परीक्षण (सक्रीननंि) 

्दि तपराईं 50-74 वरनुकलो हुरुहुन््छ र्र,े िपथाईंले 
प्रत् के दुई वर्षिथा एकपटक सिनको परीक्षण गरथाउनु पर्ष।

सिन परीक्षण (एक्स-रे) ले िपथाईको सिनिथा क्थान्सरको 
खोजी गर्षर। 

सिन परीक्षण गोप्रुपिथा ितिलथा रेति्ोग्थाफरद्थारथा 
गररनर र परीक्षण गन्ष केिी मिनेट िथात्र ललनर। ्दर 
एक मित्र वथा पररवथारको ्सरस् ललएर आउँरथा िपथाईंलथाई 
्सिज िि्सु्स हुनर भने िपथाईंले ललएर आउन 
्सकनुहुनर। 

सिन परीक्षण त्सिथा ितिलथािरूको लथातग िो ज्सको 
सिन क्थान्सरको कुनै लक्षणिरू हुँरैन वथा सिन वथा 
गभथा्षश्को क्थान्सरको कुनै उललेखनी् पथाररवथाररक 
इतििथा्स रैन।

्लो परीक्षण ब्ेस्टसगक्रर भर्क्टलोरर्रा 
(BreastScreen Victoria) मरारनु त गरकःशुलक हुन््छ।

पाठेघरको मुख (Cervical)  
को परीक्षण 
्दि तपराईं 25-74 वरनुकलो हुरुहुन््छ र यौर्हक्रयामा 
सहक्रय हुर््हुनछ भर्े, तपाईंको पाठेघरको म्खको परीक्षण 
िरेक पाँच वषनुमा गराउर्् पछनु।

तपाईंले एचपीभी (HPV) खोप वा रजोहर्वृत्त्पक्छ पहर् 
तपाईंलाई पाठेघरको म्खको परीक्षण गराउर्् पदनुछ।

पाठेघरको म्खको परीक्षणले HPV खोजछ ज्र् यदद उपचार 
र्गररएमा पक्छ पाठेघरको म्खको कयानसरमा हवकक्सत  
हुर् सकछ। 

एक िाकटर वा र्सनुल ेपाठेघरको मख्को परीक्षण गर्नु सकछर्।् 

पाठेघरको म्खको परीक्षण तयसता महिलालाई िो जसको 
पाठेघरको म्खको कयानसरको क्र्ै लक्षण वा संकेत 
देखखएको छैर्।

शुलककः केही कक्गरकहरू्े गर:शुलक पराठेघरकलो 
मुखकलो परीक्षण प्रिरार ग्छनुर्। तपराईं्े अपलोइन््टमेन््ट 
ल्ँिरा शुलककलो बरारे सलोधरुहलोस्।

्दि अगरागड रै पत्रा ्रागेकलो 
खणडमरा 10 मध्े 9 बरावे् 

क्रान्सरहरु्राई सर्तरापूवनुक 
उपचरार गरनु सगकन््छ।

पराठेघरकलो मुखकलो परीक्षण्े 
तपराईंकलो जीवर जलोगराउर सक्छ।

सतर क्रान्सर जगत अगरागड पत्रा 
्राग्छ त् गत रै सर् उपचरारकलो 

संर्रावररा बढी हुन््छ।


