?Hazaragi - What is cancer screening

معاینه سرطان چیز استه؟

معاینه یک از مهمترین بخش استه بلدی ازیکه متوجه صحت خو باشی
معاینه سرطان یک معاینه ساده استه که عالیم ابتدایی سرطان ره توخ مونه ،یا حالت که باعث سرطان موشه.
از طریق معاینه میتنین که سرطان ره پیدا کنین پیش ازیکه شمو احساس کنین یا کدم تغیرات ره د بدن خو بنگرنین .وقتیکه سرطان ره وقت پیدا
کدین ،ای آسو استه که موفقانه تداوی شونه.
د استرالیا ،سه برنامه ملی معاینه استه .ای برنامه معاینه سرطان سینه ،روده و رحم استه.

معاینه سرطان سینه

سرطان سینه معمول ترین
سرطان د بین زنا استه

•زنای بین سن  74 – 50باید یک ماموگرافی (که همچنان ایک سیره سینه
گفته موشه) هر دو سال انجام بیدیه.
•یک ماموگرافی بهترین راه استه که سرطان سینه ره پیش ازیکه دیده شونه
یا احساس کنین پیدا کنه.
•ای مهم استه بلدی تمام زنای بین سن  74 – 50ره که معاینه کنن،
بخاطریکه اکثریت زنای که سرطان سینه میگره نه کدم میراث فامیلی از
سرطان دیره و نه کدم مریضی.
•ماموگرافی قد  BreastScreen NSWمفت استه .نیاز د یک خط
معرفی از طرف داکتر هم ندیره.

معاینه روده
از بین  10سرطان روده 9
شی موفقانه تداوی موشه
اگر وقت شناسایی شونه

•مرد و زن بین سن  74 – 50که مدیکر دیره یا کارت
 Department of Veterans Affairsدیره بلدی شی یک
معاینه مفت سرطان روده د هر دوسال ریی موشه.
•معاینه سرطان روده شاید زنده گی شیم ره نجات بیدیه،
بخاطریکه ای بهترین راه استه که سرطان روده ره وقت شناسایی
کنه.
•معاینه سرطان روده چابوک و آسواسته که میتنین د خانه خود
خو انجام بیدین.

معاینه رحم

معاینه رحم از سرطان
رحم جلوگیری مونه

•زنای بین سن  74 – 25سال باید هر پنج سال باد معاینه رحم شونن.
•شمو میتنین که معاینه رحم ره قد داکتر خو یا پرستار انجام بیدین.
•باضی داکتر ای ره مفت انجام میدیه .شمو میتنین که د باره مصرف
شی وقتکه وقت گرفتین پورسان کنین.
•میتنین از سرطان رحم جلوگیری کنین از طریق معاینه رحم .ای
بخاطریکه یک عفونت ره توخ مونه که به نام
) human papillomavirus (HPVیاد موشه ،چیزی که باعث
سرطان رحم موشه.
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چیز کار کنی:

•بلدی ازیکه وقت مالقات بیگری د
شماره  13 20 50بزنین یا د ویبسایت

 book.breastscreen.nsw.gov.auبورین.

•د شماره  13 14 50زنگ بزنین که قد یک ترجمان
توره بوگین.
•بلدی مالومات غدرتر د دیگه زیبو ،د
 breastscreen.nsw.gov.auبورین.

چیز کار کنی:

•از بسته سرطان روده خو استفاده کنین وقتیکه از طریق
پوست بلدی شیم اماد.
•د ویبسایت  dothetest.com.auبورین که توخ
کنین چی وقت بسته دیگه بلدی شیم ریی موشه.
•بلدی هرسوال که دیرین د شماره 1800 627 701
زنگ بزنین.
•د شماره  13 14 50زنگ بزنین که قد یک ترجمان
توره بوگین.
•بلدی مالومات غدرترد دیگه زیبو ،د
 health.gov.au/resources/translatedبورین.

چیز کار کنی:
•د شماره  1800 627 701زنگ بزنین تا پیدا کنین که
شمو کی بلدی سرطان رحم معاینه شونین.
•یک وقت مالقات قد داکتر یا نرس بیگرین .شمو میتنین
که یک داکتر یا پرستار زنانه تقاضا کنین.
•د شماره  13 14 50زنگ بزنین که قد یک ترجمان
توره بوگین.
•بلدی مالومات غدرتر د:
 cancer.nsw.gov.au/cervicalیا
 cancerscreening.gov.au/cervicalسر بزنین.
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