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 អ្នកស ើ្     កញ្ញា      លោកស្ើ     ល្សេង  _________________________  ថ្ងៃខែឆ្្ន កំំល�ើ ត              

នាមសតកូ�  ______________________________________________________  ទូរ្័ព្ទថៃ  __________________________________

នាមែ្លួន  ________________________________________________________  ទូរ្័ព្ទ្្ទទះ  __________________________________

នាមសតកូ�លៅលព�លកើត  ____________________________________________  ទូរ្័ព្ទកខន្ងល្វើការ  ___________________________

អ៊ើលមេ�  ____________________________________________________________________________________________________

អា្យដ្ឋា ន្្ទទះ  ______________________________________________________________________________________________

អា្យដ្ឋា នបេ៊្្ត  _____________________________________________________________________________________________

  BreastScreen Victoria ្រអិនថតសស្តបីមានផផទៃ ឈោះ ឬរំឈៅឈោះកូនឈទ។ 

  ឈយើងផ្តល់ឈោរល់ថាអ្នករងច់ាែំល់របីដែរនាទៃ រ ់្របីអ្នកឈររ់ំឈៅឈោះកូនឈែើ្រ្បីថតឈោះបាន។

5 	 ឈតើអ្នក ឬឈតើអ្នកអាចមានផផទៃឈោះឬឈទ?  ចាស៎	  ឈទ

6 	 ឈតើអ្នករំឈៅឈោះកូនឬឈទ?  ចាស៎	  ឈទ

7 	 ឈតើអ្នកកំ្ុរងឈមរើការ្រយាបាលឈោយរ្តូរអរ័្រ៉ូន (HRT) ឬឈទ?  ចាស៎	  ឈទ  (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 8)

សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លតើអ្នកបានចាប់ល្្តើមលសបើ HRT បនា្ទ ប់ការ្តលដ្ទះច៊ងលសកាយ រប្់អ្នកល�ើយឬ?  ចាស៎	  ឈទ

8  ឈតើហ្បីលថតឈោះចុងឈមកាយររស់អ្នកបាន ថតឈៅកដនលែងឈផសេងឈមរៅ្របីក្រមវ អិធបី BreastScreen Victoria ឬ?  ចាស៎	  ឈទ 

	 សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ ្ូម្្ត�់ទើកខន្ង និងកា�បរលិច្ឆទ (ខែ&ឆ្្ន )ំ, បាេ ន់ស្មា នក៏បាន។ 

	 ទើកខន្ង     	 កា�បរលិច្ឆទ

2 	 ឈតើអ្នកនអិោយភាសាណាឈផសេង្របីភាសាអង ់ឈ្លែសឈៅផទៃះឬឈទ?    ចាស៎	  ឈទ   (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 3)

សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លតើអ្នកនិយាយ ភាស្អវើលសចើនជាងលេលៅ្្ទទះ?

3 	 ឈតើអ្នកជាជនជាតអិអូរូរ បីជបីន ឬមរជំុឈកាះធរ័ អិស ឈសស្តតឬ?   ចាស៎	  ឈទ  (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 4)

សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លតើអ្នកជា    ជនជាតិអូបូរ ើជើន    ជនជាតិសបជំ៊លកាទះ្័រ ិ្ ល្ត្្តត    ជនជាតិអូបូរ ើជើន និងជនជាតិសបជំ៊លកាទះ្័រ ិ្  ល្ត្្តត

4 	 ម្រូឈ្រទ្យនឹងឈផញើលទ្ធផល្របីការថត្រអិនអិត្យឈោះ ររស់អ្នកឈៅអ្នក។ មរសអិនឈរើអ្នកចងឲ់្យម្រូ ឈ្រទ្យឈផញើ្រយួចបារឈ់ៅឈវជ្ជរណ្អិ តររស់អ្នក ឬ 

ម្រូឈ្រទ្យឯកឈទសដផ្នកឈោះដែរឈនាះ សូ្រផ្តល់ ្រត័ម៌ានល្រ្អិតខាងឈមកា្រ។

1 	 មរឈទសកំឈណើ ត

សូ្រយកជា្រយួអ្នកនូវទម្រងដ់ែលរំឈ្រញ រចួ្រយួចបារ្់រកកានក់ារណាតជ់ួរថត្រអិនអិត្យ ររស់អ្នក។
្ូមលសបើអកសេរព៊ម្ព ឬ  ល�ើយច៊ទះ�ត្ថល�ខា។
្ូមពិនិត្យព័ត៌មានខៃ�បានបំលពញជាម៊ន និងបនា្ទ ន់្ម័យតាមតសមរូវការ។ ឧទា�រ�៍     ចាស៎	  ឈទ 

លវជ្ជប�ិ្ត  _______________________________________

ល ម្ា ទះេ្ើនិក  ______________________________________

 ______________________________________________

អា្យដ្ឋា ន  _____________________________________

 ______________________________________________

 __________________________  ល�ែបេ៊្្ត  ____________

ល�ែទូរ្័ព្ទ  ______________________________________

លវជ្ជប�ិ្ត  _______________________________________

ល ម្ា ទះេ្ើនិក  ______________________________________

 ______________________________________________

អា្យដ្ឋា ន  _____________________________________

 ______________________________________________

 __________________________  ល�ែបេ៊្្ត  ____________

ល�ែទូរ្័ព្ទ  ______________________________________

ថ្ងៃទើ	 ខែ 	 ឆ្្ន ំ

(សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ 

្ូមលៅ្ំនលួរ 9)

ខែ 		 ឆ្្ន ំ
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9 	 ឈតើមានអ្នកណាមា្ន កក់្នុងម្រួសារអ្នក (រងរ្ូន ជារស់ាច់្ ្រ) ដែលបានឈធ្ើឈោ្វ អិនអិច្យ័ឈៅ ឈ�ើញថាមានជំងឺ្រហារ បីកឈោះឈទ?

្ូមរាប់បញូ្�ដត មា្ត យ ឪ្ុរក រងរ្ូនមសបី រងរ្ូនមររុស កូនមសបី កូនមររុស ្របីង អ៊ុំមសបី ្ូរ អ៊ុំមររុស រងរ្ូនមសបីមានមា្ត យ ឬឪ្ុរកដត្រយួ 

រងរ្ូនមររុសមានមា្ត យ ឬឪ្ុរកដត្រយួ ជបីែូន ជបីតា កមួយមសបី ឬកមួយមររុស។

  ចាស៎      ឈទ    ្រអិនែឹង

 សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ ្ូមបំលពញតារាង ខាងលសកាម៖

11 	ឈតើអ្នកមានជំងឺ្រហារ បីកផែស្ូនកាល្របី្រុន ឈទ?  ចាស៎  ឈទ  

12 	ឈតើអ្នកមានជំងឺ្រហារ បីកឈោះ ឬ DCIS (្រុនឈកើតជំងឺ្រហារ បីក) កាល្របី្រុនឈទ?       ចាស៎  ឈទ (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 13)

សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លដ្ទះរប្់អ្នកបានពយា បា�លដ្យ	 លដ្ទះមលួយណា?  ស្្ត 	ំ  ល្វង
    ការវទះកាត់រកសាលដ្ទះ (ការកាត់ៃ៊ំស្ច់លចញ)

  ការកាត់លដ្ទះ (ការកាត់យកលដ្ទះលចញ)                                                               លតើអ្នកល្វើលរាេវនិិច្ឆ័យល�ើញលៅឆ្្ន ណំា?

  ល្សេង ្ូមបញ្្ជ ក់

13 	ឈតើអ្នកមានឈធ្ើការវះកាតឈ់ោះណា្រយួ (្រអិន អ្ិតវះកាតោ់កឈ់ោះសអិរ្នអិ្រអិត្តអិឈទ) ្របី្រុន ្រកឬឈទ?    ចាស៎  ឈទ     សា្ត ំ    ឈ្ង្ 

សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎  ក្ន៊ងលព�ពើរឆ្្ន ម៊ំន  លសចើនជាងពើរឆ្្ន ម៊ំន							  សប្ិនលបើលសចើនជាងពើរឆ្្ន ម៊ំន សបខ��ជា បេ៊នាមា នឆ្្ន ?ំ

10 	ឈតើមានរងរ្ូនជារស់ាច់្ ្រររស់អ្នក ដែលបានឈធ្ើឈោ្វ អិនអិច្យ័ថាមានជំងឺ្រហារ បីកផែ ស្ូនឬឈទ?   ចាស៎  ឈទ     ្រអិនែឹង
 ្ូមរាប់បញូ្�ដត មា្ត យ រងរ្ូនមសបី កូនមសបី ្របីង អ៊ុំមសបី 

រងរ្ូនមសបីមានមា្ត យ ឬឪ្ុរក ដត្រយួ ជបីែូន ឬកមួយមសបី។

 សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ ្ូមបំលពញតារាង ខាងលសកាម៖

  BreastScreen ្ឺជាក្រមវ អិធបី្រយួសមមារស់ស្តបី ដែលគ្ម នឈោ្សញ្ញា ឈៅក្នុងឈោះ។
  មរសអិនឈរើ អ្នកមានឈោ្សញ្ញា  សូ្រឈៅជួរ ឈវជ្ជរណ្អិ ត ្រុនឈ្រល្រកជួរ BreastScreen ។

14 	ឈតើអ្នកមានែំុសាចក់្នុងឈោះដែលអ្នកអាច សាទៃ រែឹងឈទក្នុងឈ្រលរច្ុរ្ន្នឈនះ?    ចាស៎     ឈទ  (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 15)

	 សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លតើលដ្ទះមលួយណាមាន ៃ៊ំស្ច់?  ស្្ត 	ំ  ល្វង 

	 លតើៃ៊ំស្ច់មានតិចជាង12 ខែឬ?    ចា្៎    លទ 

	 លតើលវជ្ជប�ិ្តបានពិនិត្យៃ៊ំស្ច់�្ននឹងល�ើយឬ?   ចា្៎     លទ 

15 	ឈតើអ្នកមានឈចញទឹករផងជាទឹកស ឬមាន ្្រ្របីចុងឈោះឬឈទក្នុងឈ្រលរច្ុរ្ន្នឈនះ?    ចាស៎  ឈទ  (សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 16)

	 សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ លតើទនឹករថងជាទនឹក្ថ្ា ឬមាន្ម?  មាន្ម	  ទនឹក្ថ្ា
	 លតើលដ្ទះណាមានទនឹករថងលចញពើច៊ងលដ្ទះ?  ស្្ត 	ំ  ល្វង 

	 លតើទនឹករថងលចញពើច៊ងលដ្ទះមានតិចជាង 12ខែឬ?  ចា្៎	  លទ 

	 លតើលវជ្ជប�ិ្តរប្់អ្នកបានពិនិត្យទនឹករថងលចញ ពើច៊ងលដ្ទះល�ើយឬ?  ចា្៎	  លទ 

16 	ឈតើអ្នកមានឈោ្សញ្ញា ឈៅក្នុងឈោះឈផសេង ឈទៀតឬឈទ ក្នុងឈ្រលរច្ុរ្ន្នឈនះ?  ចាស៎	  ឈទ     សា្ត ំ    ឈ្្ង  

(សប្ិនលបើល្្ើយថាលទ ្ូមលៅ្ំនលួរ 17) សប្ិនលបើល្្ើយថាចាស៎ ្ូមបញ្្ជ ក់

17 ឈតើអ្នកផ្តល់ការយល់ម្រ្រឲ្យ BreastScreen Victoria យក ឬដចករដំលករូរថតឈោះររស់ អ្នក ឈហើយនអិងឯកសារោក្់រន័្ធសមមារឈ់គ្ល 
រំណងឈមរៀរឈធៀរ នអិងការដថទាអំ្នកែូចបាន ររ អិោយក្នុងរណ័្ណ ្រត័ម៌ានររស់ BreastScreen Victoria ឬឈទ?  ចាស៎	  ឈទ

លដ្យច៊ទះ�ត្ថល�ខាខាងលសកាម នាងែ្៊ ំទទលួ� ស្គា �់ថា នាងែ្៊ ំបានអាន និងយ�់អត្ថន័យ លៅក្ន៊ងប័�្ណព័ត៌មានរប្់ BreastScreen Victoria ។
នាងែ្៊ ំទទលួ�ស្គា �់ថាព័ត៌មានលៅក្ន៊ងទសមង់ លនទះពិតជាសតនឹមសតរូវ។ នាងែ្៊ ំយ�់សពមចូ�រលួម លៅក្ន៊ងកមមាវ ិ្ ើ BreastScreen ។ 

នាងែ្៊ ំយ�់ថានាងែ្៊ ំអាច្លួរ្ំនលួរ បញ្ឈប់ការ  ពិនិត្យ�វើ�្តលដ្ទះ ឬៃកែ្លួនលចញពើកមមាវ ិ្ ើ លៅលព�ណាក៏បាន។

�ត្ថល�ខា                      កា�បរលិច្ឆទ    

ល ម្ា ទះ

សំនួរទបី 10 នអិង11 ទាកទ់ងដតនឹង ជំងឺ្រហារ បីក ផែស្ូនឈទ ្រអិនដ្រនជំងឺ្រហារ បីកឈោះ កស្ូន ឬស្ូនឈនាះឈទ។

្មាជិកសេរួស្រ  ខាងមា្ត យ	 ខាងឪព៊ក
    

    

្មាជិកសេរួស្រ	 អាយ៊លព�ជំងឺមហារ ើករកល�ើញ           កខន្ងខៃ�ជំងឺមហារ ើកលដ្ទះរកល�ើញ                            ខាងសេរួស្រ
(ឧទា�រ�៍ មា្ត យ) (សប្ិនលបើមិនចបា្ ់្ូមបាេ ន់ស្មា ន)	 លដ្ទះមលួយ	 លដ្ទះទាងំពើរ	 មិនៃនឹង	 ខាងមា្ត យ	 ខាងឪព៊ក

        

        

        

        

        

ឆ្្ន ំ

ឆ្្ន ំ

ថ្ងៃទើ	 ខែ 	 ឆ្្ន ំ


