
क्यान्सर (Cancer) स्क्रिनिङ्ग के हो ?
स्क्रिनिङ्ग भिेको तपयाईंको क््यास्् हेरचयाहको एक महत््पूर्ण पक्ष हो।

क्यान्सर स्क्रिनिङ्गमया ्सरल परीक्षणहरू ्समयावेश हुन्छि्  ज्सले क्यान्सरकया प्यारस्भिक लक्षणहरू वया क्यान्सर गरयाउिे अवस्याहरूको खोजी 
गर्द्छि् । स्क्रिनिङ्ग परीक्षणहरूले तपयाईंले आफिो शरीरमया कुिै पनि पररवत्दि रेखिु वया मह्सु्स गिु्द अघि िै क्यान्सर पत्या लगयाउि ्सक्छि् । जब 
तपयाईंले चयाँडै क्यान्सर पत्या लगयाउिु हुन्छ, ्सफलतयापूव्दक उपचयार गि्द ्सजजलो हुन्छ।

अष्टेलल्यामया, तीि वटया रयानष्ट् स्क्रिनिङ्ग कया््दरिमहरु ्छि् । ्ी क्ति, आनद्या र पयाठेिरको क्यान्सरकया लयानग हुि् ।

क्ति (Breast) स्क्रिनिङ्ग

 • ५० देखि ७४ वर्षका महिलािरूले प्रत्ेक दुई वर्षमा म्ामोग्ाम 
(mammogram; जसलाई स्तनको एकस-रे पहन भहनन्छ) गरेको 
हुनुप्छ्ष। 

 • स्तन क्ानसर देखिनु वा मिसुस गनु्षभनदा अगाहि नै ्सको पत्ा 
लगाउने सबैभनदा राम्ो ्तररका म्ामोग्ाम िो।

 • ५० देखि ७४ वर्षका सबै महिलािरूको लाहग  स्सरिन गनु्ष मितवपूर्ष 
्छ हकनभने स्तन क्ानसर भएको पत्ा लागेका अधिकांश 
महिलािरूमा ्ो रोगको पाररवाररक इह्तिास हुुँदैन।

 • BreastScreen NSW सुँग गररने म्ामोग्ामिरू निःशुलक 
हुन्छन् । िाक्टरको ससफाररस आवश्क ्ैछन।

 • अपोइन्टमेन्ट (appointment) सलनको लाहग   
13 20 50 मा फोन गनु्षिोस्  वा  
book.breastscreen.nsw.gov.au  
मा जानुिोस् ।

 • दोभारेसुँग कुरा गन्ष  13 14 50 मा फोन गनु्षिोस्।

 • अन्  भारािरूमा थप जानकारीको लाहग 
breastscreen.nsw.gov.au मा जानुिोस् ।

बोवेल (Bowel) स्क्रिनिङ्ग

१० मध्े ९ वटया 
आनद्याको क्यान्सर 
्दर चयाँडै पत्या लयागेको 
खणडमया ्सफलतयापूव्दक 
उपचयार गि्द ्सनकन्छ।

 • मेहिके्र वा Department of Veterans Affairs काि्ष 
भएका ५० देखि ७४ वर्ष उमेरका पुरुर ्तथा महिलािरूलाई प्रत्ेक 
दुई वर्षमा हुलाकबा्ट एउ्टा नि:शुलक आनद्ाको क्ानसर स्सरिहनङ्ग 
हक्ट (kit) पठाइन्छ। 

 • आनद्ाको क्ानसरको स्सरिहनङ्गले ्तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ 
हकनभने ्ो आनद्ाको क्ानसर चाुँिै पत्ा लगाउने सबैभनदा उत्म 
्तररका िो।

 • आनद्ाको क्ानसरको स्सरिहनङ्ग परीक्षर ्तपाईंको आफनै घरमा 
स्छ्टो र सिज्तापूव्षक गन्ष सहकन्छ। 

 • हुलाकबा्ट प्राप्त हुने आफनो आनद्ाको स्सरिहनङ्ग गनने हक्ट 
प्र्ोग गनु्षिोस्।

 • ्तपाईंको अकको हक्ट ्तपाईंलाई कहिले पठाइने िो भन्े  
थािा पाउन dothetest.com.au मा जानुिोस्।

 • अन्  सबै सोिपु्छका लाहग 1800 627 701 मा फोन 
गनु्षिोस्।

 • दोभारेसुँग कुरा गन्ष 13 14 50 मा फोन गनु्षिोस्।

 • अन्  भारािरूमा थप जानकारीको लाहग  
health.gov.au/resources/translated  
मा जानुिोस् ।

्सर्भिकल (Cervical) स्क्रिनिङ्ग

्सर्भिकल (पयाठेिरको 
मुख) स्क्रिनिङ्ग गरया्द 
पयाठेिरको क्यान्सर 
हुिबयाट जोगयाउि ्सक्छ।

 • २५ वर्ष देखि ७४ वर्षसममका महिलािरूले प्रत्ेक पाुँच वर्षमा 
सरभभिकल स्सरिहनङ्ग गराउनु पद्ष्छ ।

 • ्तपाईंले आफनो स्ानी् िाक्टर वा नस्षसुँग सरभभिकल स्सरिहनङ्ग 
परीक्षरको लाहग बुक (book) गन्ष सकनुहुन्छ।

 • केिी िाक्टरिरूले ्ो सेवा निःशुलक प्रदान गद्ष्छन् । ्तपाईंले 
अपोइन्टमेन्ट ललभिदा लागने िच्षको बारे सोधन सकनुहुन्छ।

 • सरभभिकल स्सरिहनङ्ग गराएमा पाठेघरको क्ानसर हुनबा्ट बचन 
सहकन्छ। ्सो हुनुको कारर के िो भने, ्सले human 
papillomavirus (HPV) भहनने पाठेघरको क्ानसर गराउने 
संरिमर पत्ा लगाउुँ्छ।

 • ्तपाईंले कहिले  सरभभिकल स्सरिहनङ्ग परीक्षर गराउनु प्छ्ष 
भन्े पत्ा लगाउन 1800 627 701 मा फोन गनु्षिोस् ।

 • िाक्टर वा नस्षसुँग अपोइन्टमेन्ट बुक गनु्षिोस्। ्तपाईंले 
महिला िाक्टर वा नस्षबा्ट परीक्षर गन्षको लाहग आग्ि 
गन्ष सकनुहुन्छ।

 • दोभारेसुँग कुरा गन्ष  13 14 50 मा फोन गनु्षिोस्।

 • थप जानकारीको लाहग  
cancer.nsw.gov.au/cervical वा  
cancerscreening.gov.au/cervical

क्ति क्यान्सर मनहलयामया 
्सबै्नरया बढी रेखखिे 
क्यान्सर हो।
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