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មុុនពេព័លថត៌ពិ័និត៌យ

អំំពី័ BreastScreen Victoria 

BreastScreen Victoria សូូមអញ្ជើ�ើ�ញពលរដ្ឋឋវិចិថូូញ្ជើរៀដែដ្ឋលមាន
សិូទ្ធិិិអាយុុ 50 ឆំ្នាំ� ញ្ជើ� 74 ឆំ្នាំ� ឱ្យយថូតពិនិតយញ្ជើ�ះញ្ជើរៀងរាល់ព�រឆំ្នាំ�មតង។ 
BreastScreen Victoria ញ្ជើ�ើ�កុ្រ� រងកុ្រ�ជាមួយុអំ�ផ្តតល់ញ្ជើសូវា�មម
សុូខភាពសាធារណៈៈ និងឯ�ជន ញ្ជើដ្ឋ�មី�ផ្តតល់ការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ
ញ្ជើ��ំងុរដ្ឋឋវិចិថូូញ្ជើរៀ។ BreastScreen Victoria គឺឺជាដែផ្ត�ំមួយុនៃន 
BreastScreen Australia ដែដ្ឋលជា�មមវិ�ិ�ថូតពិនិតយថំ្នា�់ជាតិ
ញ្ជើដ្ឋ�មី�រ�ញ្ជើម�លជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ។

ពេតី៌អីីំពេ�ជាការថត៌ពិ័និត៌យពេ�ះ?
ការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ គឺឺជារបូភាពនៃនញ្ជើ�ះ (ដែដ្ឋលញ្ជើគឺញ្ជើ� ថ្នាហ្វីើ�លថូត
ញ្ជើ�ះផ្តងដែដ្ឋរ)។ ការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះអាច រ�ញ្ជើ��ញជ�ងឺមហារ�ីដែដ្ឋល
មានទ្ធិ�ហ្វី�តូចញ្ជើព� ដែដ្ឋលមិនអាចញ្ជើម�លញ្ជើ��ញ ឬសាា បដឹ្ឋង។  
កុ្របសិូនញ្ជើប�កុ្រគឺញូ្ជើពទ្ធិយបានរ�ញ្ជើ��ញជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ�ំងុដ្ឋ�ណា�់ដ្ឋ�បូង 
អំ�ជ�ងឺនឹងមានឱ្យកាសូទ្ធិទួ្ធិលលទ្ធិផិ្តលវិជិាើ មានកាន់ដែតញ្ជើកុ្រច�ន។ 

ពេតី៌គួួរពេ�ីីដូូចពេមុេច ប្រប័សិ់នពេបី័នាងខំុំ្ញុំមានពេ�គួស់ញ្ញាា  ឬ មានការ
ប្រែប្រប័ប្រប័លួពេ�កុុ្នុងពេ�ះ?
កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�បាន�ត់សូមាា ល់ញ្ជើ��ញមាន ការដែកុ្របកុ្របលួញ្ជើ��ំងុញ្ជើ�ះ
របស់ូអំ� ដូ្ឋចជាមានដុ្ឋ� ការឈឺឺចាប់ ឬ ញ្ជើចញទឹ្ធិ�រនៃងព�ចុងញ្ជើ�ះ  
អំ�ចា�បាច់កុ្រតវូិញ្ជើ�ជួបញ្ជើវិជើបណិិៈតរបស់ូអំ�ឱ្យយ ឆ្នាំប់ដែដ្ឋលអាចញ្ជើ�ើ�ញ្ជើ�បាន 
ពេ�មុុនការណាត់៌ជួួប័រប័ស់់អុំក្នុញ្ជើ� BreastScreen Victoria ។

ពេតី៌ការថត៌ពិ័និត៌យពេ�ះមានសុ់វតិិ៌ភាព័ឬពេ�?

រាល់ញ្ជើពលអំ�ថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ ញ្ជើ�ះរបស់ូអំ� ទ្ធិទួ្ធិលរងនូវិច�ហាយុ
វិទិ្ធិយសុូ�មម�ំងុច�នួនតិចតួចប�ផុ្តត។ ការកុ្រសាវិកុ្រជាវិបង្ហាា ញថ្នា
ផ្តលកុ្របញ្ជើ�ជន៍នៃនការថូត ពិនិតយញ្ជើ�ះញ្ជើដ្ឋ�មី�ដែសូើងរ�ជ�ងឺមហារ�ី
�ំងុដ្ឋ�ណា�់ កាលដ្ឋ�បូងមានទ្ធិមងន់កុ្រសាលជាងញ្ជើកុ្រ�ះថំ្នា�់ញ្ជើ�យុសារ
ច�ហាយុវិទិ្ធិយសុូ�មមកុ្រគឺប់កុ្របញ្ជើ�ទ្ធិញ្ជើផ្តេងៗញ្ជើទ្ធិៀត។

ការយក្នុរបូ័ភាព័ពេ�ះរប័ស់់អុំក្នុ
ការញ្ជើម�លរបូភាពញ្ជើ�ះព�មុនរបស់ូអំ� ឬ �៏ហ្វីើ�លថូតញ្ជើ�ះបញ្ជើងើ�នសុូកុ្រ�ិត
ភាពនៃនលទ្ធិផិ្តលថូតពិនិតយរបស់ូអំ�។ ញ្ជើ�ញ្ជើពលអំ�ញ្ជើ�ើ�ការណាត់ជួប 

ញ្ជើយុ�ងនឹងសួូរអំ�កុ្របសិូនជាអំ�ធាា ប់ថូត ញ្ជើ�ះរបស់ូអំ� ញ្ជើ��ដែនាងញ្ជើផ្តេង
ញ្ជើកុ្រ�ព��មមវិ�ិ� BreastScreen Victoria។ ញ្ជើយុ�ង�៏សុូ�ឱ្យយអំ�ផ្តតល់
ការយុល់កុ្រពមញ្ជើដ្ឋ�មី�សុូ�យុ� ហ្វីើ�លថូតញ្ជើ�ះទាំ�ងញ្ជើនះជាទុ្ធិ�ជាកុ្របព័និ 
ញ្ជើអឡិចិកុ្រតនិូច។ មា�ងញ្ជើទ្ធិៀត ញ្ជើយុ�ងនឹងសុូ�ឱ្យយអំ�យុ�របូភាពញ្ជើ�ះរបស់ូអំ�
ម�កាន់ការណាត់ជួបរបស់ូអំ�។

ប្រប័វត៌េិប្រគួសួារ
BreastScreen Victoria កុ្របមូលព័ត៌មានអ�ព�កុ្របវិតតិកុ្រគឺសួារ
របស់ូកុ្រសូត� និងជ�ងឺមហារ�ីនៃដ្ឋសូីនូ ញ្ជើដ្ឋ�មី�ឱ្យយញ្ជើយុ�ងអាចផ្តតល់ការដែថូទាំ�
ដ្ឋល់ពួ�ញ្ជើគឺបានលអជាង។ BreastScreen ញ្ជើកុ្រប�ព័ត៌មានញ្ជើនះញ្ជើដ្ឋ�មី�
បាា ន់កុ្របមាណៈ ញ្ជើកុ្រ�ះថំ្នា�់ផ្ទាា ល់ខាួនដែដ្ឋលអាចញ្ជើ��តជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ។ 

មុនញ្ជើពលប�ញ្ជើពញទ្ធិកុ្រមង់ចុះញ្ជើ�ម ះរបស់ូអំ� សូូមពិភា�ាជាមួយុកុ្រគឺសួារ 
របស់ូអំ�អ�ព�កុ្របវិតតិ កុ្រគឺសួារបស់ូអំ�។ សូកុ្រមាប់ព័ត៌មានបដែនែម  

សូូមចូលញ្ជើ�កាន់ breastscreen.org.au/familyhistory ។

ពេតី៌នាងខំុំ្ញុំពេ�ីីដូូចពេមុេចប្រប័សិ់នពេបី័នាងខំុំ្ញុំមានពេ�ះ សិ់ប័បនិមិុ�ត៌?

មនុសូេភាគឺញ្ជើកុ្រច�នដែដ្ឋលមានញ្ជើ�ះសិូបីនិមិមត អាចថូតពិនិតយញ្ជើ�ះបាន។ 

សូូមអានខិតតប័ណៈណព័ត៌មានដែដ្ឋលមានច�ណៈងញ្ជើជ�ងថ្នា  

ការពិនិតយញ្ជើ�ះដែដ្ឋលមានញ្ជើ�ះសិូបីនិមិមត (Breast  

screening with implants) ។ ចូលញ្ជើ�កាន់ត�ណៈញ្ជើនះ  
ឬដែសូើងរ�ចាប់ចមាងដែដ្ឋលបានញ្ជើបាះពុមពញ្ជើ�គឺា�និ�ពិនិតយញ្ជើ�ះ។

ពេតី៌នាងខំុំ្ញុំគួួរពាក់្នុអីីំពេ�ពេព័លនាងខំុំ្ញុំពេ�ជួួប័ប្រគួពូេព័�យ?
សូូមញ្ជើសូា��សូ�ពត់ ឬ ញ្ជើ� ញ្ជើហ្វី�យុអាវិ ញ្ជើដ្ឋ�មី�ឱ្យយអំ�អាចញ្ជើ�ះអាវិញ្ជើចញ
ញ្ជើដ្ឋ�មី�ថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ។

មុុនពេព័លថត៌ពិ័និត៌យ កុុ្នុងពេព័លពិ័និត៌យ កុុ្នុងពេព័លពិ័និត៌យ ពី័រឆុ្នាំពំេប្រកាយមុក្នុ

សូូមពិភា�ាជាមួយុកុ្រគឺសួាររបស់ូ
អំ�អ�ព�កុ្របវិតតិជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ 
និងជ�ងឺមហារ�ីនៃដ្ឋសូីនូ�ំងុប្រគួសួារ 
និងប្រប័វត៌េិជំួងឺផ្ទាា ល់ខួួ្ញុំន របស់ូអំ�។
សូូមប�ញ្ជើពញ�ប្រមុង់ចុះពេ�� ះ�មអន
ឡាញ ឬ �ម កុ្រ��សូ។
សូូមពា�់អាវ ជាមួយុនឹងសំ់ព័ត់៌ 
ឬ ពេ�។
សូូមជួបជាមួយុញ្ជើវិជើបណិិៈតរបស់ូ
អំ�ជាមុុនសិ់ន កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�មាន
ញ្ជើរាគឺសូញ្ញាា ណាមួយុញ្ជើ��ំងុញ្ជើ�ះ។

បុគឺាលិ�កុ្រសូត�របស់ូញ្ជើយុ�ងនឹងពនយល់
ញ្ជើរឿងអើ�ៗដែដ្ឋលនឹងញ្ជើ��តញ្ជើឡិ�ង។ 

ញ្ជើយុ�ងនឹងសុូ�ឱ្យយអំ�ញ្ជើ�ះអាវិរបស់ូ
អំ�ញ្ជើ��ដែនាងឯ�ជន។ សូូមកុ្របាប់
ម�ញ្ជើយុ�ងខុំ� កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�ចង់ពា�់ 
អាវរ ូបូ័ប្រែវង។
មាា សុូ�ននឹងចាប់ញ្ជើផ្តត�មញ្ជើ�ៀប បាុដែនតវាមិន 
ញ្ជើ�ើ�ឱ្យយអំ�ឈឺឺ ចាប់ញ្ជើទ្ធិ។
អំ�អាចសុូ�ឱ្យយញ្ជើយុ�ងប�ឈប់ការថូត
ពិនិតយញ្ជើ�ះញ្ជើ�ញ្ជើពលណា�៏បាន។

ញ្ជើយុ�ងនឹង ប�ូូនលទ្ធិផិ្តលរបស់ូ
អំ�ញ្ជើ�អំ��ំងុរយុៈញ្ជើពល 2 ញ្ជើ� 4 
សូប្តាត ហ៍្វី។  

ញ្ជើយុ�ងនឹងទាំ�់ទ្ធិងអំ� កុ្របសិូនញ្ជើប�
កុ្រតវូិការញ្ជើ�ើ�ញ្ជើតសូតបដែនែមញ្ជើទ្ធិៀត។
ញ្ជើ�ំ�វិភាគឺញ្ជើកុ្រច�នដែដ្ឋលកុ្រតវូិបានញ្ជើ�
ឱ្យយកុ្រតឡិប់ម�ញ្ជើ�ើ�ញ្ជើតសូតបដែនែមញ្ជើទ្ធិៀត 
មិុនមានជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះញ្ជើទ្ធិ។

ញ្ជើ�ំ�វិភាគឺញ្ជើកុ្រច�នកុ្រតវូិបានញ្ជើសូំ�សុូ�ឱ្យយ
កុ្រតឡិប់ម�វិញិ�ំងុរយុៈញ្ជើពល 2 ឆំ្នាំ�។
សូូមញ្ជើ�ជួបញ្ជើវិជើបណិិៈតរបស់ូ
អំ� កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�សូញ្ជើងើតញ្ជើ��ញ
ពេ�គួស់ញ្ញាា ណាមួយុ រវាងការថូត
ពិនិតយញ្ជើ�ះរបស់ូអំ�។

សូូមត្រ�ឡប់់ទៅ�ទំំព័័រប់ន្ទាា ប់់ 

http://breastscreen.org.au/familyhistory
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf


កុុ្នុងពេព័លថត៌ពិ័និត៌យ

ពេតី៌នឹងមានអីីំពេកី្នុត៌ពេ�ីងពេ�ពេព័លណាត់៌ជួួប័រប័ស់់ខំុំ្ញុំ?

អំ�នឹងកុ្រតវូិបានសាើ គឺមន៍ញ្ជើ�យុសូមាជិ�បុគឺាលិ� BreastScreen 
Victoria មំា�់ ដែដ្ឋលនឹងពនយល់ព�អើ�ដែដ្ឋលញ្ជើ��តញ្ជើឡិ�ងញ្ជើ�គឺា�និ�។ កុ្រសូត�
អំ�ជ�នាញថូតកា�រសូម� មំា�់ នឹងនា�អំ�ញ្ជើ�កាន់បនាប់ថូតពិនិតយ។ សូូម
កុ្របាប់ពួ�ញ្ជើយុ�ង កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�ចង់ញ្ជើសូា��ពា�់អាវិរ ូបូដែវិង។ ញ្ជើ�ញ្ជើពលអំ�
ញ្ជើកុ្រតៀមរចួរាល់ញ្ជើហ្វី�យុ អំ�ជ�នាញថូតកា�រសូម� នឹងថូតយុ�របូភាពញ្ជើ�ះ 
�ា ងញ្ជើហាចណាស់ូព�រ ញ្ជើចញព�ញ្ជើ�ះន�មួយុៗ។

ពេតី៌ខំុំ្ញុំអាចនិយាយជាមួុយអុំក្នុជំួនាញថត៌ការំស់�ី បានពេ�? 

បាន ការកុ្របាកុ្រស័ូយុទាំ�់ទ្ធិងជាមួយុអំ�ជ�នាញថូតកា�រសូម� របស់ូអំ� 
គឺឺមានសារៈសូ��ន់ ជាពិញ្ជើសូសូកុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�មានការកុ្រពយួុបារមភ
ណាមួយុ។ ពួ�ញ្ជើគឺនឹងរ�ីរាយុ�ំងុការញ្ជើ�ា�យុសូ�ណួៈរណាមួយុ។ 

ពេតី៌វានឹងឈឺឺចាប់័ពេ�?

�ំងុអ�ឡុិងញ្ជើពលនៃនការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ វាជាញ្ជើរឿង�មម�ញ្ជើទ្ធិដែដ្ឋលមាន
អារមមណ៍ៈមិនកុ្រសូលួ បាុដែនតញ្ជើនះគួឺរដែតមានរយុៈញ្ជើពលដែតព�រ ញ្ជើ� ប�វិនិាទ្ធិ�
បាុញ្ជើណាណ ះ។ ញ្ជើនះគឺឺញ្ជើ�យុសារដែតញ្ជើ�ះរបស់ូអំ�កុ្រតវូិបានសូងើត់�ា ងតឹង 
រវាងបនាះព�រញ្ជើ��ំងុមាា សុូ�នថូតពិនិតយ ញ្ជើដ្ឋ�មី�ឱ្យយអាចថូតបានរបូភាព
ចាស់ូ។ សូូមកុ្របាប់អំ�ជ�នាញថូតកា�រសូម� របស់ូអំ� កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ�មាន
អារមមណ៍ៈឈឺឺចាប់ណាមួយុ។ ពួ�ញ្ជើគឺនឹងញ្ជើ�ើ�ការជាមួយុអំ� ញ្ជើដ្ឋ�មី�ញ្ជើ�ើ�ឱ្យយ
កុ្របា�ដ្ឋថ្នាការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះមានផ្ទាសុូខភាព �មដែដ្ឋលអាចញ្ជើ�ើ�ញ្ជើ�
បាន។ អុំក្នុអាចពេសីុ់សំុ់អុំក្នុជំួនាញថត៌ការំស់�ី ឱ្យយប័ញ្ឈឈប់័ថត៌ពិ័និត៌យ
ពេ�ះពេ�ពេព័លណាក៏្នុបាន។

ពេតី៌ពេយីងប្រត៌វូស់ងកត់៌ពេ�ះរប័ស់់អុំក្នុឬពេ�?

កុ្រតឹមកុ្រតវូិណាស់ូ ដែតសូកុ្រមាប់ញ្ជើហ្វីតុផ្តលសូ��ន់ដែតបាុញ្ជើណាណ ះ។ ការញ្ជើ�ៀប
ទ្ធិប់ញ្ជើ�ះឱ្យយញ្ជើ�នឹង ញ្ជើហ្វី�យុលាតសូនឹិង កុ្រពមទាំ�ងប�ដែប�ញ្ជើកាសិូកាញ្ជើ�ះ
ញ្ជើដ្ឋ�មី�ឱ្យយញ្ជើយុ�ងថូត បានរបូភាពចាស់ូញ្ជើ��ំងុហ្វីើ�លថូត។

ប័នាា ប់័ពី័ការថត៌ពិ័និត៌យ

ពេតី៌នាងខំុំ្ញុំនឹងអាច��ួលល�ធផលពេ�ពេព័លណា?

ហ្វីើ�លថូតរបស់ូអំ�នឹងកុ្រតវូិពិនិតយញ្ជើ�យុឯ�រាជយ ព�កុ្រគឺញូ្ជើពទ្ធិយព�រ ឬ 
ញ្ជើកុ្រច�ននា�់ ជាពិញ្ជើសូសូព�សូ�ណា�់កុ្រគឺញូ្ជើពទ្ធិយវិជិាើ ជ�វិៈដែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលការ
បណៈតុ ះបណាត ល�ា ងកុ្រតឹមកុ្រតវូិ។ ញ្ជើយុ�ងនឹងញ្ជើផំ្ត�លទ្ធិផិ្តលរបស់ូអំ�ញ្ជើ�អំ� 
�ំងុអ�ឡុិងញ្ជើពល 2-4 សូប្តាត ហ៍្វី។ លទ្ធិផិ្តលរបស់ូអំ��៏នឹងកុ្រតវូិប�ើួនញ្ជើ� 
ញ្ជើវិជើបណិិៈតរបស់ូអំ�កុ្របសិូនញ្ជើប� អំ�ផ្តតល់ព័ត៌មានលមអិតរបស់ូពួ�ញ្ជើគឺ
ដ្ឋល់ញ្ជើយុ�ង។

ចុះពេបី័ខំុំ្ញុំប្រត៌វូបានពេគួពេសីុ់សំុ់ឱ្យយប្រត៌�ប់័មុក្នុវញិពេដីូមុបីពេ�ីីពេត៌ស់េប័ប្រែនិមុពេ�ៀត៌?

ញ្ជើពលខាះ ញ្ជើ�ំ�វិនឹងកុ្រតវូិបានញ្ជើសូំ�សុូ�ឱ្យយកុ្រតឡិប់ម� BreastScreen វិញិ
ញ្ជើដ្ឋ�មី�ញ្ជើ�ើ�ញ្ជើតសូតបដែនែមញ្ជើទ្ធិៀត។ ញ្ជើនះមិនមានន័យុថ្នាអំ�មានជ�ងឺមហារ�ី
ញ្ជើ�ះញ្ជើទ្ធិ បាុដែនតជួនកាលមានតកុ្រមវូិការញ្ជើ�ើ�ញ្ជើតសូតបដែនែមញ្ជើទ្ធិៀត ញ្ជើដ្ឋ�មី�ឱ្យយ

បានចាស់ូកុ្របា�ដ្ឋ។ ការញ្ជើនះញ្ជើ��តញ្ជើឡិ�ងជាញឹ�ញាប់ ច�ញ្ជើពាះញ្ជើ�ំ�វិដែដ្ឋល
ថូត ពិនិតយញ្ជើ�ះញ្ជើ�យុញ្ជើកុ្រប�កា�រសូម� ជាញ្ជើល��ដ្ឋ�បូង។ ញ្ជើនះជាញ្ជើរឿង�មម�
ញ្ជើទ្ធិ ញ្ជើ�យុសារដែតពុ�មានការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះញ្ជើ�យុញ្ជើកុ្រប�កា�រសូម� ញ្ជើផ្តេងញ្ជើទ្ធិៀត 
ញ្ជើដ្ឋ�មី�ញ្ជើកុ្របៀបញ្ជើ�ៀបជាមួយុ។ ញ្ជើ�ំ�វិភាគឺញ្ជើកុ្រច�នដែដ្ឋលកុ្រតវូិបានញ្ជើ�ឱ្យយកុ្រតឡិប់
ម�ញ្ជើ�ើ�ញ្ជើតសូតបដែនែមញ្ជើទ្ធិៀត មិនមានជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះញ្ជើទ្ធិ។

ពេតី៌ការថត៌ពិ័និត៌យពេ�ះនឹងរក្នុពេ�ីញជំួងឺមុហារកី្នុទាំងំអំស់់ឬ?

ការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះគឺឺជាញ្ជើតសូតដែដ្ឋលមានកុ្របសិូទ្ធិភិាព សូកុ្រមាប់ដែសូើងរ�
ជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ�ំងុ ដ្ឋ�ណា�់កាលដ្ឋ�បូង។ បាុដែនតការថូតពិនិតយទាំ�ងញ្ជើនះ
មិនសុូកុ្រ�ិត 100% ញ្ជើទ្ធិ។ មានឱ្យកាសូតិចតួច ដែដ្ឋលថ្នាការពិនិតយហ្វីើ�ល
ថូតញ្ជើ��ញថ្នាមានសូភាព�មម�ញ្ជើទាំះជាមានជ�ងឺមហារ�ី�៏ញ្ជើ�យុ។ 

ពី័រឆុ្នាំពំេប្រកាយមុក្នុ

ពេតី៌អីីំពេកី្នុត៌ពេ�ីងពេ�ពេព័លថត៌ពិ័និត៌យពេ�ះខំុំ្ញុំពេលីក្នុ 
ពេប្រកាយនឹងមុក្នុដូល់?

ការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះរាល់ព�រឆំ្នាំ�មតងគឺឺជាវិ�ិ�ដ៏្ឋលអប�ផុ្តត ញ្ជើដ្ឋ�មី�ដែសូើងរ�
ជ�ងឺមហារ�ី�ំងុដ្ឋ�ណា�់កាលដ្ឋ�បូង។ BreastScreen Victoria 
នឹងញ្ជើផំ្ត�លិខិតញ្ជើ�រលឹំ�ដ្ឋល់អំ�ញ្ជើ�ញ្ជើពលការថូតពិនិតយញ្ជើ�ះ
ញ្ជើល��ញ្ជើកុ្រកាយុរបស់ូអំ�ញ្ជើ�ញ្ជើពលម�ដ្ឋល់។ កុ្រសូត��ំងុអាយុុ40ឆំ្នាំ� 
ឬ ជាង74ឆំ្នាំ�នឹងទ្ធិទួ្ធិលលិខិតរលឹំ� បាុដែនតអាចញ្ជើ�ើ�ការណាត់ 
ជួបជាមួយុញ្ជើយុ�ងរាល់ព�រឆំ្នាំ�មតង។

ពេតី៌នាងខំុំ្ញុំគួួរពេ�ីីអីីំពេ�ៀត៌កុុ្នុងចពេនួាះពេព័លថត៌ពិ័និត៌យពេ�ះ?
ញ្ជើទាំះជាអំ�ថូតពិនិតយញ្ជើ�ះរាល់ព�រឆំ្នាំ�មតង�៏ញ្ជើ�យុ អំ�ចា�បាច់កុ្រតវូិ
យុល់ដឹ្ឋងអ�ព�ញ្ជើ�ះ ព�ញ្ជើកុ្រពាះជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះអាចញ្ជើ��តញ្ជើឡិ�ងញ្ជើពលណា
�៏បាន។ ញ្ជើយុ�ងផ្តតល់ញ្ជើ�បល់ថ្នាអំ�កុ្រតវូិយុល់ដឹ្ឋងព�សូភាព�មម�របស់ូ 
ញ្ជើ�ះញ្ជើ�ញ្ជើពលញ្ជើម�ល ឬ សាា ប ញ្ជើហ្វី�យុញ្ជើ�ជួបញ្ជើវិជើបណិិៈតរបស់ូអំ�ភាា ម 
កុ្របសិូនញ្ជើប�អំ��ត់សូមាា ល់ ថ្នាមានការដែកុ្របកុ្របលួខុសូ�មម� ដូ្ឋចជាមាន
ដុ្ឋ� ការឈឺឺ ចាប់ ឬ ការញ្ជើចញទឹ្ធិ�រនៃងព�ចុងញ្ជើ�ះ។

សិ់�ធិឯក្នុជួនរប័ស់់អុំក្នុ

BreastScreen Victoria ញ្ជើកុ្រប�ព័ត៌មានដែដ្ឋលអំ�ផ្តតល់ និង
លទ្ធិផិ្តលញ្ជើតសូតរបស់ូអំ�ញ្ជើដ្ឋ�មី�ថូតពិនិតយរ�ជ�ងឺមហារ�ីញ្ជើ�ះ និង
�ម�នញ្ជើ�យុរាប់ប�ូូល ទាំ�ងការរលឹំ�ញ្ជើ�ញ្ជើពលអំ�ដ្ឋល់ញ្ជើពល
ថូតពិនិតយបនាា ប់។ មានដែតមនុសូេទ្ធិទួ្ធិលការអនុញ្ញាា តញ្ជើទ្ធិអាច មាន
សិូទ្ធិិិញ្ជើម�លព័ត៌មានរបស់ូអំ�។ ញ្ជើយុ�ងនឹងញ្ជើកុ្រប� ឬ បញ្ជើ�ញូព័ត៌មានដែត
សូកុ្រមាប់��ណៈត់អតតសូញ្ញាា ណៈ របស់ូអំ�ញ្ជើ�យុមានការយុល់កុ្រពម
ព�អំ� ឬ �ំងុខណៈៈដែដ្ឋលតកុ្រមវូិញ្ជើ�យុចាប់។ ញ្ជើយុ�ងនឹងផ្តតល់
ព័ត៌មានរបស់ូអំ� សូកុ្រមាប់ការកុ្រសាវិកុ្រជាវិដែត�ំងុខណៈៈ ដែដ្ឋល
មានការយុល់កុ្រពមដែផ្ត�ំកុ្រ�មសូ�ល�ម៌ដែតបាុញ្ជើណាណ ះ។ សូូមញ្ជើ�កាន់ 
breastscreen.org.au/privacy។ 

សូ់មុទាំក់្នុ�ងពេយីង៖ អុ�ដែមាល info@breastscreen.org.au 
សូូមញ្ជើ�ទូ្ធិរស័ូពាញ្ជើ�កាន់ញ្ជើលខ 13 20 50។

ញ្ជើ�ើ�ការណាត់ជួប�ម breastscreen.org.au សូូមញ្ជើ�ទូ្ធិរស័ូពាញ្ជើ�កាន់ញ្ជើលខ 
13 20 50

TTY 13 36 77  
កុ្របសិូនអំ�ពិបា��ំងុការសាត ប់  

និងនិ�យុ។
សូកុ្រមាប់ជ�នួយុព�អំ�ប�ដែកុ្របជាភាសាដែខមរសូូមទាំ�់ទ្ធិងម�កាន់ 13 14 50

ព័ត៌មានសូរញ្ជើសូរជាភាសាដែខមរ សូូមចូលញ្ជើ�កាន់៖ 
breastscreen.org.au/translations

សូកុ្រមាប់ព័ត៌មានបដែនែម បតូរព័ត៌មានផ្ទាា ល់ខាួនរបស់ូអំ� ញ្ជើលា�អំ�អាចចូលញ្ជើ�កាន់ 
breastscreen.org.au ឬ ញ្ជើ�ទូ្ធិរស័ូពាញ្ជើ�កាន់ញ្ជើលខ 13 20 50

BreastScreen Victoria  
សូូមអរគុឺណៈដ្ឋល់ការ��កុ្រទ្ធិព�រ�ឋ �ិបាល
រដ្ឋឋវិចិតូរ�ិា ។
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