
ကင္စာ ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း 
ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း သည္ မိမိ က်န္းမာ ေရး ေစာင့္ ေရွာက္မွဳ  
အတြက္ အေရး ၾကီး သည့္ အ ပိုင္း ျဖစ္သည္။

ကင္စာ ေရာဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း သည္ ရိုးရွင္း စြာျဖင့္ ကင္စာ ေရာဂါ ရွိမရွိ ကို ၾကိဳတင္ ရွာေဖြ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္၊ ကင္စာ ျဖစ္ေပၚလာ ႏို္င္သည့္ အေျခ အေန  
ရွိမရွိ ကို ၾကိဳ တင္ ရွာေဖြေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္စာ ေရာ ဂါ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း သည္၊ ေရာဂါ မခံစား မွီ၊ ကိုယ္ခႏၵာ အေျပာင္း အလဲမ်ား မျဖစ္ေပၚ မွီ ၾကိဳတင္ ၍  
စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကင္စာ ေရာဂါ ကို ၾကိဳ တင္ ေတြ႔ ျခင္းသည္ ေရာဂါ ကို ေစာစီးစြာ ေအာင္ျမင္စြာ ကုသ ႏိုင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံတြင္ ကင္စာ ေရာဂါ ရွိမရွိ ၾကိဳ တင္ စစ္ေဆး ႏိုင္သည့္ အစီ အစဥ္ ၃ မ်ိဳး ရွိ သည္။ ၄င္း တို႔မွာ ရင္သား၊ ဝမ္းဗိုက္ ႏွင့္ သား အိမ္ ေခါင္း ကင္စာ  
တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ရင္သား ကင္စာ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း

 • 	အသက္	၅၀	မွ	၇၀	ရွိ	အမ်ိဳး	သမီး	မ်ား	သည္	မင္မိုဂရမ္	ဟုေခၚသည့္	(ရင္သား	
ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆးျခင္း)	ကို	၂	ႏွစ္	တၾကိမ္	ျပဳ	လုပ္	သင့္	သည္။

 • 	မင္မို	ဂရမ္	-	ရင္သား	ကင္စာ	ရွိ	မရွိ	စစ္ေဆး	ျခင္းသည္၊	ကင္စာ	ေရာဂါ	ရွိမွန္း	 
မခံ	စား	ရ	မွီ	ႏွင့္	မျမင္	ရ	မွီ	အျမန္	ဆုံး	ၾကိဳ	တင္	ေတြ႔	ရွိ	ႏိုင္သည့္	နည္း	ျဖစ္	သည္။	

 • 	အသက္	၅၀	မွ	၇၀	ရွိ	အမ်ိဳး	သမီး	မ်ား	သည္	ရင္သား	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ရန္	
အေရးၾကီး	သည္။	အဘယ္ေၾကာင့္	ဆို	ေသာ္	ကင္စာ	ရရွိၾကသည့္	အမ်ိဳး	သမီး	
အမ်ား	စု	တြင္	မ်ိဳးရိုး	စဥ္ဆက္	အရ	ကင္စာ	အစဥ္	အလာ	မရွိ	သူ	အမ်ား	အျပား	
ျဖစ္သည္။

 • မင္မိုဂရမ္	-	ရင္သား	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆးျခင္း	ကို	BreastScreen	NSWက	
အခမဲ့ ေဆာင္	ရြက္ေပး	သည္။	ဆရာ	ဝန္	ညႊန္း	စာ	မလုိ	အပ္ပါ။

 • ရက္ခ်ိန္း	ျပဳလုပ္လုိလွ်င္	13 20 50ကို	ဆက္သြယ္ပါ	။	သို႔မဟုတ္	
book.breastscreen.nsw.gov.au	ဝဗ္ဆိုက္	ကို	သြား	ျပီး	 
ရက္ခ်ိန္းယူ	ပါ။	

 • 	စကားျပန္	ႏွင့္	ေျပာ	လုိ	လွ်င္	13 14 50	ကို	ဆက္သြယ္ပါ။

 • 	အျခား	ဘာသာ	စကား	ျဖင့္	အေၾကာင္း	အရာ	မ်ား	ပို	မို	သိလိုလွ်င္	
breastscreen.nsw.gov.au	ဝဗ္ဆိုက္	ကို	သြား	ၾကည့္	ပါ။

ဝမ္းဗိုက္ တြင္း ကင္စာ ရွိ မရွိ စစ္ေဆး ျခင္း

ကင္စာ ေရာ ဂါ ကို  
ေစာစီးစြာ ေတြ႕ ရွိ လွ်င္၊ 
ေတြ႕ရွိမွဳ ၁၀ဦး တြင္ ၉ဦး 
သည္ ေအာင္ျမင္စြာ ကုသ 
ေပ်ာက္ကင္း ႏို္င္ သည္။

 • 	မယ္ဒီ	ကဲ	ကဒ္	သို႔မဟုတ္	Department	of	Veterans	Affairs	ကဒ္	ကို	ကိုင္	 
ေဆာင္သူမ်ား	ျဖစ္	ျပီး	အသက္	၅၀	မွ	၇၀	ၾကား	အရြယ္	အမ်ိဳး	သား	ႏွင့္	 
အမ်ိဳးသမီး	မ်ား	ကို	၂	ႏွစ္	တၾကိမ္	ဝမ္းဗိုက္	ကင္စာ	ေရာဂါ	ရွိမရွိ	စစ္	ေဆး	ရန္	
ပစၥည္းမ်ား	ကို	အခမဲ	့ပို႔	ေပး	သည္	။

 • 	ဝမ္းဗိုက္	တြင္း	ကင္စာ	ရွိ	မရွိ	စစ္ေဆး	ျခင္း	သည္	သင့္	အသက္	ကို	ကယ္	 
ႏိုင္သည္။	ဝမ္းဗိုက္တြင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ႏိုင္သည့္	အေကာင္းဆံုး	နည္း	 
ျဖစ္သည္။	

 • 	ဝမ္းဗိုက္	တြင္း	ကင္စာ	ရွိ	မရွိ	စစ္ေဆး	ျခင္း	သည္	ျမန္ဆန္	လြယ္ကူ	၍	သင့္	 
အိမ္တြင္	ျပဳ	လုပ္	ႏိုင္သည္။

 • 	စာ	တိုက္မွ	တဆင့္	ေပး	ပို႔လာေသာ	စစ္ေဆး	ေရး	ပစၥည္းမ်ား	ကို	
အသံုး	ခ်	ပါ။

 • 	မည္	သည့္	အခ်ိန္	တြင္	ပို႔	ေပး	မည္	ကို	စံုစမ္း	ႏိုင္	ရန္	 
dothetest.com.au	ဝဗ္ဆိုက္	ကို	သြား	၍	ၾကည့္	ပါ။

 • 	အျခားေမးျမန္း	စရာ	ရွိ	လွ်င္	1800 627 701	ကို	ဆက္သြယ္ပါ။	

 • 	စကားျပန္	ႏွင့္	ေျပာ	လုိ	လွ်င္	13 14 50		ကို	ဆက္သြယ္ပါ။

 • 	အျခား	ဘာသာ	စကား	ျဖင့္	အေၾကာင္း	အရာ	မ်ား	ပို	မို	 
သိလိုလွ်င္	health.gov.au/resources/translated	ဝဗ္ဆိုက္	ကို	 
သြား	ၾကည့္	ပါ။

သားအိမ္ေခါင္း ကင္စာ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္း

သားအိမ္ေခါင္း ကင္စာ  
ရွိမရွိ စစ္ေဆး ျခင္းျဖင့္  
ကင္စာ ေရာ ဂါ မွ  
အကာအကြယ္ ရ ရွိ  
ႏိုင္သည္။

 • 	အသက္	၂၅	မွ	၇၄	ရွိ	အမ်ိဳးသမီး	တုိင္း	၅ႏွစ္တၾကိမ္	သားအိမ္ေခါင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	
စစ္ေဆး	သင့္သည္။

 • 	သားအိမ္ေခါင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ရန္	မိမိ	ဆရာဝန္	သို႔မဟုတ္	သူနာျပဳ	
ဆရာမ	မွ	တဆင့္	ရက္ခ်ိန္းယူ	ႏိုင္သည္။

 • 	အခ်ိဳ႕	ဆရာ	ဝန္မ်ား	က	ဤ	ဝန္ေဆာင္	မွဳ	ကို	အခမဲ့	ေဆာင္	ရြက္ေပး	သည္။	 
ရက္ခ်ိန္း	ယူ	ခ်ိန္	တြင္	အခ	အေၾကး	မည္	မွ်ေပး	ရ	မည္	ကို	စံုစမ္း	ပါ။	

 • 	သားအိမ္ေခါင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ျခင္း	အားျဖင့္၊	ကင္စာ	ရရွိမွဳ	ၾကိဳတင္	 
ကာကြယ္	ႏိုင္သည္။	စစ္ေဆး	မွဳ	ခံ	ယူ	ခ်ိန္	တြင္	human	papillomavirus	
(HPV),	ဟု	ေခၚသည့္	ကင္စာ	ျဖစ္	ေစ	ႏုိင္သည့္	ပိုမႊား	မ်ား	ကို	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	 
ေပး	သည္။	

 • သားအိမ္ေခါင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ရန္	ရက္ခ်ိန္း	မည္	သည့္	
ရက္	ရ	မည္	ကို	1800 627 701	ကို	ဆက္သြယ္	စံုစမ္း	ပါ။

 • သားအိမ္ေခါင္း	ကင္စာ	ရွိမရွိ	စစ္ေဆး	ရန္	ဆရာဝန္	သို႔မဟုတ္	 
သူနာျပဳ	ဆရာမ	မွ	တဆင့္	ရက္ခ်ိန္းယူ	ႏိုင္သည္။	အမ်ိဳး	သမီး	
ဆရာ	ဝန္ျဖင့္	စစ္ေဆး	လုိ	လွ်င္၊	အမ်ိဳးသမီး	ဆရာဝန္ကို	 
ေတာင္းဆို	ပါ။

 • 	စကားျပန္	ႏွင့္	ေျပာ	လုိ	လွ်င္	13 14 50	ကို	ဆက္သြယ္ပါ။

 • 	အေၾကာင္း	အရာ	မ်ား	ပို	မို	သိလိုလွ်င္	 
cancer.nsw.gov.au/cervical	သို႔မဟုတ္	 
cancerscreening.gov.au/cervical	ဝဗ္ဆိုက္	ကို	သြား	ၾကည့္	ပါ။

ရင္သား ကင္စာ သည္  
အမ်ိဳး သမီး မ်ား တြင္  
အျဖစ္ အမ်ား ဆံုး ကင္စာ 
ေရာ ဂါ ျဖစ္သည္။

ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ ရ မလဲ --

ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ ရ မလဲ --

ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ ရ မလဲ --

Burmese - What is cancer screening?
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