
 
 

េ្រកយករថតពិនិតយេ ះេ យេ្របីករំសមអិីក របស់អនករចួ េតីមនអ្វបីនទ ប់េទៀត? 
សូមអបអរ ទរែដលបនបំេពញករពិនិតយសុខភពដស៏ខំនេ់នះ! 
រូបថតរបស់អនកនងឹ្រតវូបនវភិគេ យអនកជំនញែផនកករំសមីអកិ ពរីនក់។ ល់ករ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វេីឡងីេដីមបធីនថ លទធផលរបស់អនក្រតូវបនេផញ ី
មៃ្របសណីយ ៍ឬេផញី ម្របព័នធេអឡចិ្រតនូិចកនុងរយៈេពលពរីសប្ត ហ៍។ លទធផលមួយចបប់ក៏នងឹេផញីេទឱយេវជជបណ្ឌិ តែដលអនកបនេ្រជីស ងំផងែដរ 

េលីកែលងែតអនកបនេសនីសំុេ្រកពីេនះ។ េ យមនករយល់្រពមពអីនក លទធផលៃនករថតពនិិតយេ ះេ យេ្របីករំសមីអកិ របស់អនក នងឹ្រតូវបន ក់ 
បញចូ លកនុង “កំណត់្រ សុខភពរបស់ខញុ ំ”របស់អនក។ ្របសិនេបីអនកមនកង្វល់ មួយ អនក ចចូលេមីលេន មវុបិៃសថ៍របស់េយងីេន 
www.breastscreen.health.wa.gov.au ឬទូរស័ពទ (08) 9323 6700 ឬេ ទូរស័ពទឥតគិតៃថ្លពីទីជនបទ មេលខ 1800 800 033។ 

ចុះ្របសនិេបីខញុ្ំរតូវករថតករំសមអិីក ម្តងេទៀត? 
យូរៗម្តង អនកជំនញែផនកករំសមីអិក នឹងេសនីសំុថតករំសមីអិក ម្តងេទៀត ្របសិនេបីរូបថតែដលមន្រ ប់េនះមិនចបស់្រគប់្រគន់។ ្របសិនេបីចបំច់ អនកនឹង 
ទទួលបនករេ ទូរស័ពទ ឬលិខិតេដីមបេីសនីសំុឱយអនក្រតឡប់មកវញិ។ ករថតករំសមីអិក ម្តងេទៀតទងំេនះ នឹង្រតូវេធ្វីេឡងីេនគ្លីនិកថតពិនិតយេ ះ។ 

ចុះ្របសនិេបីខញុ្ំរតូវករថតេ ះបែនថមេទៀតេ យេ្របីករំសមអិីក ? 
្រស្តី្របែហល១នក់កនុងចំេ ម្រស្តី២០នក់ ្រតូវបនេសនីសំុឱយ្រតឡប់មកវញិេដីមបថីតេ ះបែនថមេទៀតេ យេ្របីករំសមីអិក ។ ករំសមីអិក ទងំេនះនឹងេផ្ត ត 
េលីតំបន់េ ះែដលចបំច់្រតូវពិនិតយឱយបនលម្អិត។ ្របសិនេបីចបំច់ BreastScreen WA នឹងទក់ទងអនកេដីមបេីធ្វីករ ត់ជួប។ 

្រស្តែីដលរស់េនកនុងតំបន់ជំុវញិ្រកុង 
េនកនុងតំបន់ជុំវញិ្រកុង ករថតពិនតិយែថមេទៀតេ យេ្របីករំសមីអកិ ្រតូវបនអនុវត្តេន មមជឈមណ្ឌ លពិនតិយ យតៃម្លេ ះរបស់ BreastScreen 
WA មួយែដលមនទី ងំេនមនទីរេពទយ Fiona Stanley, មនទីរេពទយ Royal Perth និងមនទីរេពទយ Sir Charles Gairdner។ ជេរឿយៗ 
ករថតករំសមីអកិ បែនថមទងំេនះនងឹបង្ហ ញថពុំមនបញ្ហ អ្វេីទ។ ្រស្តីមួយចំនួនតូច្រតូវេធ្វេីតស្តមួយចនួំនបែនថមេទៀតដូចជករេធ្វេីអកូ (អុ៊ល្រ េ ន) 
ឬករកត់យកជលិកបន្តិចេដីមបយីកេទវភិគ ។ ករេធ្វេីតស្តទងំេនះ្រតូវបន្រប្រពតឹ្តេទ កនុងៃថងជមួយគន នឹងករថតពនិិតយបែនថមេ យេ្របីករំសមីអកិ រ។ 

្រស្តរីស់េនទី មជនបទ រដ្ឋអូ្រ ្ត លីខងលិច 
ស្រមប់្រស្តីែដលរស់េន មទីជនបទ ករថតពនិិតយេ ះបែនថមេទៀតេ យេ្របីករំសមីអកិ  ្រតូវបនេធ្វេីឡងីេន មេស កមមចល័ត។ BreastScreen 
WA នឹងទក់ទងអនកេដីមប្ីរបប់អនកឱយបនដឹង ្របសិនេបីមនករត្រមវូឱយេធ្វីេតស្ត មួយបែនថមេទៀត។ មនេស កមមថតពិនិតយ និង យតៃម្លអចៃិ្រន្តយ ៍
េន មតបំន់ភូមភិគេន ខសុខភិបល Bunbury South West។ 

ជករសំខន់ែដល្រតូវចងចថំ ្រស្តភីគេ្រចីនែដលេធ្វេីតស្តបែនថមេទៀត មិនមនជំងឺម រកីេទ 
្រស្តីទងំអស់ែដល្រតូវេធ្វេីតស្តបែនថម មនជេ្រមីសកនុងករសំុឱយេគបញជូ នេទមជឈមណ្ឌ លពនិិតយ យតៃម្លេ ះរបស់េយងីេ យផទ ល់ ឬេទជួបេវជជបណ្ឌិ ត 
របស់ពួកេគ។ លទធផលេតស្តទងំអស់េនមជឈមណ្ឌ លពិនិតយ យតៃម្លេ ះ មនផ្តល់ជូនេនេពល ត់ជួប េលីកែលងែតលទធផលៃនករវភិគជលិក 
សំខន់ៗែដលនឹងមនផ្តល់ជូន២៤េម៉ងេ្រកយមក។ 
ស្រមប់្រស្តីមួយចនួំនែដលមនជងំមឺ រកី កររកេឃញីេន្រគដំបូងនឹងជួយបេងកីនឱកសយ៉ងេ្រចនីៃនករពយបលេ យេជគជ័យ។ ជងំឺម រកីេ ះ 
តូច ច ចពយបលបនេ យករវះកត់តិច ជងករវះកត់ែដលត្រមវូស្រមប់ជងំមឺ រកីធំៗ។ 

េតីករថតពិនិតយេ ះេ យេ្របីករំសមអិីក  នឹងបង្ហ ញជំងឺម រកីេ ះទងំអស់ឬេទ? 
ករថតពិនិតយេ ះេ យេ្របីករំសមីអិក  ចរកេឃញីជំងឺម រកីេ ះ៧០-៩០ភគរយ ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ មនជំងឺម រកីមួយចំនួនតូចែដលមិន 
ចេមីលេឃញីេនេលីរូបភពេ ះថតពិនិតយេ យេ្របីករំសមីអិក ។ មនេពលខ្លះ រូបភពេ ះថតពិនិតយេ យេ្របីករំសមីអិក នឹងមិន ចបង្ហ ញឱយេឃញីករ 

ផ្ល ស់ប្តូរេនះេទ េ យ រែតជំងឺម រកីេ ះ (អវជិជមនមិនពិត) ឬក៏មនករត្រមូវឱយេធ្វីេតស្តបែនថមេទៀត េដីមបពិីនិតយេមីលករផ្ល ស់ប្តូរែដលមិនែមនេ យ 
រជំងឺម រកីេ ះ (វជិជមនមិនពិត)។ 

្របសិនេបីអនកសមគ ល់េឃញី ថមនករផ្ល ស់ប្តូរ មួយេនកនុងេ ះរបស់អនក មនដូចជដំុ ច់ពក ករហូរេចញទឹករអិំលពីកបលេ ះ ឬករឈចឺប់ថមីេន 
េ ះែដលមិនបត់េទវញិ សូមេទជួបេវជជបណ្ឌិ តរបស់អនកជបនទ ន់ េទះបីជរូបភពេ ះថតពិនិតយេ យេ្របីករំសមីអិក ចុងេ្រកយរបស់អនកមិនបង្ហ ញេ គ 
សញញ ៃនជំងឺម រកីេ ះក៏េ យ។ ករផ្ល ស់ប្តូរៃនដំុ ច់ពកែដលមិនប ្ដ លឱយមនេ្រគះថន ក់ដូចជដំុ ច់ពក ្រតូវបនេគេឃញីជេរឿយៗេនេលីរូបភព 
េ ះថតពិនិតយេ យេ្របីករំសមីអិក  ក៏បុ៉ែន្តេគនឹងឲយអនកដឹង ្របសិនេបីមនករត្រមូវឲយេធ្វីេតស្តបែនថមេទៀតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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េតីមនអ្វេីកីតេឡងីបនទ ប់? 
BreastScreen WA នឹងេផញីលិខិតមួយចបប់េទអនក េនេពលអនកដល់េពលកំណត់ស្រមប់ករថតពនិិតយេ ះេ យេ្របីករំសមីអិក បនទ ប់េទៀតរបស់ 
អនក។ ្របសិនេបីេ យមូលេហតុ មួយែដលអនកមិនបនទទួលលិខិត សូមទូរស័ពទមកេយងីេលខ 13 20 50* េហយីេយងីនឹងេរៀបចំករ ត់ជួប 
ស្រមប់អនក។ 
ករថតពិនតិយេ ះេ យេ្របីករំសមអីិក ែដលអនកបនេធ្វីេនកនុងកមមវធិីេនះ ្រតូវបនរក ទុកេ យ្របងុ្របយត័នស្រមប់ករេ្របៀបេធៀបជមួយករថតពិនិតយ 
េ ះនេពលអនគត។ 
្រស្តីែដលមន យុចប់ពី៧៥ឆន េំឡងីេទ មិនទទួលបនលិខិតរលឹំកេទ បុ៉ែន្ត្រតូវបន ្វ គមន៍ឱយេធ្វីករ ត់ជួប មអន ញ ឬ មទូរស័ពទេលខ  
13 20 50* ស្រមប់ករ ត់ជួប។ 
្របសិនេបីអនកប្តូរ សយ ្ឋ ន សូមទូរស័ពទេលខ 13 20 50* េហយី្របប់ឱយ េយងីបនដឹង។ 
ស្រមប់អនកបកែ្របភ  សូមទូរស័ពទេលខ 13 14 50 (*តៃម្លៃនករេ ទូរសពទគតិជអ្រ កនុងតបំន់) 

េតីមនអ្វេីទៀតែដលខញុគំរួេធ្វ?ី 
្រស្តែីដលមន យុចប់ព៥ី០ឆន េំឡងីេទ ទទួលបនករថតពនិតិយេ ះ េ យេ្របកីរំសមអីកិ េ យឥតគតិៃថ្ល េរៀង ល់២ឆន មំ្តង។ 
 ្របសិនេបីអនកបនថតពនិិតយជេទៀងទត់ កររកេឃញីជំងឺម រកីេ ះ មួយ ទំនងជេនដំ ក់កលដំបូង។   
 មនែត្រស្តីរ ង១-៥ភគរយបុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវថតពិនតិយេ ះេ យេ្របកីរំសមីអិក ជេរៀង ល់ឆន  ំេ យ ្រស័យេលីក ្ត ចបំច់ៃន្របវត្តិ្រគួ រ 

របស់ពួកេគពក់ព័នធនឹងជំងមឺ រកីេ ះ។ 
 ្របសិនេបីអនកធ្ល ប់មនជំងមឺ រកីេ ះ មន រៈសំខន់ែដលអនក្រតូវេទជួបេវជជបណ្ឌិ តរបស់អនកេដមីបី ម នជេទៀងទត់ េហយីថតពិនិតយ 

េ ះេ យេ្របីករំសមីអិក ្របចឆំន ។ំ 
ករយល់ដឹងពីបញ្ហ េ ះ 
 អនក្រតូវយល់ដឹងយ៉ងចបស់ពីេ ះរបស់អនក និងអ្វីែដលជលកខណៈធមម ស្រមប់អនក។ សម្លឹងេមីលេ ះរបស់អនកេនកនុងកញច ក់ េហយី ទ ប 

ពិនិតយេ ះរបស់អនកឱយបនេរឿយៗ។ 
 េទជួបេវជជបណ្ឌិ តរបស់អនកជបនទ ន់ ្របសិនេបីអនកសេងកតេឃញីមនករផ្ល ស់ប្តូរមិនធមម មួយេនកនុងេ ះរបស់អនក។ 
 សួរេវជជបណ្ឌិ តរបស់អនកអំពីសុខភពេ ះ េនេពលអនកជួបពិនតិយេនេពលេ្រកយេទៀត។ 
ករផ្ល ស់ប្តូរែដលមិន្រតូវ្រពេងយីកេន្ដយី រមួមន៖ 
1. ដុំ ច់ពក ឬភពេឡងីពក ភពេឡ្ីរកស់កនុងេ ះ ឬេនតំបន់េក្ល ក 
2. ករែ្រប្របួលៃនកបលេ ះ ដូចជកបលេ ះលឹបចូលកនុង ករហូរេចញទឹករអំិលថម ីរមស់ ឬដំេបែសបក  
3. ករែ្រប្របួលេនេលីែសបកេ ះដូចជខួច ឬផតចូល ្រជួញ ឬេឡងី្រកហម 
4. តំបន់ៃនេ ះែដល ទ បេមីលេទ ខុសគន ពីកែន្លងេផ ងេទៀត 
5. ករឈចឺប់កនុងេ ះែដលមនិបត់េទវញិ។ 

េតីអនកមនសំណួរ មយួឬេទ? 
សូមទក់ទងេវជជបណ្ឌិ តរបស់អនក ឬទូរស័ពទ៖ BreastScreen WA េលខ 13 20 50 ស្រមប់ករ ត់ជួប ឬ (08) 9323 6700 
ស្រមប់ព័ត៌មន ឬ 1800 800 033 ឥតគិតៃថ្លស្រមប់្រស្តីេ ទូរស័ពទមកពីទជីនបទ 
អុីេម៉ល៖ breastscreenwa@health.wa.gov.au 
េស កមមជតិបញជូ នបន្ត៖ www.relayservice.gov.au 
េស កមមបកែ្របភ សរេសរ នងិនិយយ (TIS) 13 14 50 

ព័ត៌មនបែនថមជភ របស់អនក ចរកបនេន មវុបិៃសថ៍របស់ BreastScreen WA៖ 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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