သင့္မိသားစုအတြက္
သန္မာၿပီးက်န္းမာေအာင္ ေနပါ။

ရက္ခ်န္ိ း တစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္-

Burmese

Queensland Health

သင့္ရင္သားမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ သင္
ေအာက္ပါတို႔ကို သတိျပဳမိသလား။
•

 င့္ ရင္သား ပံုသ႑ာန္ သို႔မဟုတ္ အရြယ္အစား
သ
ေျပာင္းလဲမႈ။

•

ယခင္က သင္ စမ္း၍မရွခဲိ ့သည့္ အသားအဆိုင္အခဲအဖု။

•

 သြးယိုစီးမႈ သို႔မဟုတ္ အရည္ထြက္က်မႈကဲ့သို႔ သင္
ေ
ယခင္က မေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏို႔သီး ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခု။

•

ရင္သားတစ္ဝိုက္ အေရျပား ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုခု။

•

 င့္ ခ်ဳင္ိ းၾကား သို႔မဟုတ္ ပခံုးညွပ္ရိုး ေနရာ၌
သ
ေရာင္ကိုင္းမႈ တစ္ခုခု။

•

သာမန္မဟုတ္ေသာ ရင္သား နာက်င္မႈ တစ္ခုခု။

အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ ရင္သား၌ ေျပာင္းလဲမႈ
တစ္ခုခုကို ေတြ႕ရွလွ
ိ ်င္ သို႔မဟုတ္ ခံစားရလွ်င္ သင့္
ဆရာဝန္ကို ေျပာျပပါ။
Mercy
“သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က BreastScreen

ရင္သား က်န္းမာေရးအတြက္
သင့္ လမ္းညႊန္
ဖုန္း 13 20 50 သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း ရက္ခ်န္ိ းလုပ္ရန္
www.breastscreen.qld.gov.au
အကယ္၍ သင္ စကားျပန္တစ္ဦးကို အလိုရလွ
ွ ိ ်င္ သင့္
ရက္ခ်န္ိ းလုပ္ခ်န္ိ ၌ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းကိုေျပာပါ။
အကယ္၍ သင္ သင့္ဘာသာစကားျဖင့္
အကူအညီလိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဘာသာျပန္ႏွင့္
စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Translating and
Interpreting Service (TIS))
ကို ဖုန္း 131 450 ျဖင့္ေခၚပါ။

Queensland ကိုသံုးၾကည့္ဖို႔ ကြ်န္မကို

BreastScreen Queensland ႏွင့္ ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုကိုလုပ္ရန္
ဆရာဝန္ လႊပိဲ ု႔စာ မလိုအပ္ပါ။

ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ သူမအား
ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပံုကို သူမ ႀကိဳက္လို႔ပါဘဲ။”

Anna
“သင္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ
ရင္သားကင္ဆာကို မကူးစက္ႏုင
ိ ္ပါ၊
ရင္သားကင္ဆာရွေသာလူ
ိ
မ်ားသည္
အမွားအယြင္း တစ္ခုခုကို မလုပ္ခဲ့ပါ။”

Raima
“ကြ်န္မမွာ သမီးေတြ ရွပါတယ္
ိ
။ မိခင္ေတြဟာ
စံျပေတြအျဖစ္ ေနရပါတယ္။”
Metro North Hospital and Health Service,
Queensland ကထုတ္လုပ္သည္။
Julie Haysom က ပံုေရးဆြသည္
ဲ
။

BreastScreen Queensland Services သည္
ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း လုပ္ေပးႏိုင္သည္•

အုပ္စုလိုက္ ရက္ခ်န္ိ းမ်ား

•

 ူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အုပ္စုမ်ားအတြက္ အခမဲ့
လ
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြမ်ား
ဲ

•

လိုအပ္လွ်င္ ပိုမိုအခ်န္ိ ၾကာရွည္သည့္ ရက္ခ်န္ိ း
ရက္ခ်န္ိ းတစ္ခုလုပ္သည့္အခါ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္
အေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျပာပါ။

ရင္သားစစ္ေဆးျခင္းသည္ သင့္ ရင္သားမ်ား
က်န္းမာျခင္းရွမရွ
ိ စစ္
ိ ေဆးရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

ရင္သားကင္ဆာဆိုသည္မွာ
အဘယ္နည္း။
ရင္သားကင္ဆာဆိုသည္မွာ ရင္သားတြင္ ႀကီးထြားလာသည့္
မက်န္းမာေသာ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ျဖစ္သည္။
ဤမက်န္းမာသည့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားသည္ သင့္အား အလြန္
နာမက်န္းျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
အကယ္၍ ဤကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ ေတြ႕ရွပါက
ိ
၎တို႔ကို
ကုသႏိုင္သည္။

လင့္
အက်တ္
ိ မ်ား
ရင္သားထဲ
ရင္သားကင္ဆာ

ရင္သား စစ္ေဆးျခင္းဆိုသည္မွာ
အဘယ္နည္း။

အခမဲ့ ရင္သားကင္ဆာ စစ္ေဆးမႈကို
မည္သူက လုပ္ႏုင
ိ ္ပါသလဲ။
•
•
•

 သက္ 50 ႏွစ္ႏွင့္ ႀကီးေသာ အမ်ဳးသမီ
အ
ိ
း အားလံုး။
အမ်ဳးသမီ
ိ
းမ်ား အသက္ 40 ႏွစ္ အရြယ္မွစ၍လည္း
စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္တိုင္း ရင္သား စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုလုပ္ရန္
အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ရင္သား စစ္ေဆးမႈ ရက္ခ်န္ိ း၌
ဘာျဖစ္မည္နည္း။

အမ်ဳးသမီ
ိ
း
ဓါတ္မွန္အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦး
သည္ အထူးဓါတ္ေရာင္ျခည္စက္ကို
အသံုးျပဳ၍ သင့္
ရင္သားမ်ားကို
ဓါတ္မွန္ရိုက္ပါမည္။
သင့္ ရင္သားမ်ားကို
အခ်န္ိ အနည္းငယ္ခန္႔
ဖိေပးထားပါမည္။

သင့္ ရင္သားမ်ားကို စစ္ေဆးရန္
လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္း 3 မ်ဳးရွ
ိ သည္
ိ
။
1. ေရခ်ဳးခန္
ိ း၌ သင့္ ရင္သားမ်ားကို
စစ္ေဆးပါ။
•	သင့္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖင့္
ရင္သားတစ္ခုခ်င္း ေနရာအားလံုး၌
ညင္သာစြာ ဖိေပးပါ
•	သင့္ လည္ပင္းႏွင့္ ပခံုးညွပ္ရိုးကို
စမ္းၾကည့္ပါ
•	ခ်ဳင္ိ းေအာက္ကို စမ္းၾကည့္ပါ

2. အိပ္ရာထဲရစဥ္
ွ ိ သင့္ ရင္သားမ်ားကို စစ္ေဆးပါ
•	လက္တစ္ဖက္ကို သင့္ ဦးေခါင္းေအာက္ထားၿပီး
ပက္လက္လွန္ အိပ္ပါ
•	ရင္သားတစ္ခုခ်င္းကို ေနရာအားလံုး၌ ညင္သာစြာဖိေပးပါ

ရင္သား စစ္ေဆးျခင္းဆိုသည္မွာ သင့္ ရင္သားထဲ၌
ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ စစ္ေဆးျခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
သင့္ ရင္သားထဲ ဓါတ္ပံုတစ္ခုကို
ရိုက္ယူရန္ အထူး ဓါတ္မွန္ရိုက္စက္တစ္ခုကို
အသံုးျပဳပါသည္။
ဤဓါတ္ပံုမ်ားသည္ သင့္
ရင္သားထဲ၌ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား
ရွမရွ
ိ ကိ
ိ ု သိရရန္
ွ ိ သင့္ဆရာဝန္အား
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။
ရင္သားစစ္ေဆးျခင္းသည္ သင့္ ရင္သားမ်ား က်န္းမာျခင္းရွမရွ
ိ ိ
စစ္ေဆးရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

သင့္ ရင္သားမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရထားပါ။
ွိ
သင့္ ရင္သားမ်ား မည္သို႔အလားတူေၾကာင္း ၎တို႔၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္
မည္သို႔ခံစားရေၾကာင္းကို သိရထားပါ။
ွိ
အမ်ဳးသမီ
ိ
းတိုင္းမွာ
ကြျပားျခားနားေသာေၾကာင္
ဲ
့ သင့္အတြက္ “ပံုမွန္” ဘာျဖစ္သည္ကို
သိရထားပါ။
ွိ
သင့္ရင္သားမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ခုခုကို သင္

3. မွန္ထဲတြင္ သင့္ ရင္သားမ်ားကို ၾကည့္ပါ
ေအာက္ပါတို႔ကို ရွာပါ•	နီရဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္ျခင္း
•	အဖုမ်ား သို႔မဟုတ္ အလႊာလိုက္
အေရးျပား
•	ရင္သား အရြယ္အစား ေျပာင္းလဲမႈ
သို႔မဟုတ္ ႏို႔သီး ေျပာင္းလဲမႈ

သတိျပဳမိလွ်င္ သင့္ ဆရာဝန္အား ေျပာျပပါ။

ရင္သား စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေတြ႕ျမင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ခံစားရရန္
အလြန္ေသးငယ္သည့္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားကို ျပသေပးႏိုင္သည္။

သင့္ရင္သားမ်ားကို ပံုမွန္ စစ္ေဆးရန္သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ရင္သားမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာနည္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေသာနည္း ဟူ၍မရွပါ။
ိ

