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ការធ្វ ើតេស្តពោ�ះវ�ៀនសាមញ្ញមួ យ
ិ
អាចជួយសង្គ្ោះជី វតរបស់
អ្នក។
កញ្ចប់សម្ភារៈធ្វ ើតេស្តនៅ�ផ្ទះត្រូវបានផ្ញើតាម ប្រអប់សំបុត្រ ដោ�យឥតគិតថ្លៃជូនអ្ន កដែលមានអាយុ 50–74
ឆ្នា។
ំ វា មានភាពងាយស្រួ លប្រើក្នុងការធ្វ ើតេស្ត និងអាចតាមដានសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀន។
ការធ្វ ើតេស្តសាមញ្ញមួ យអាចជួយសង្គ្ោះជី វ ិតរបស់អ្នក។ វាមានភាពងាយស្រួ លជាងអ្ន កបានគិត—
មានប្រជាជនអូ ស្ត្រា លី 1 លាននាក់ធ្វ ើតេស្តវារ�ៀងរាល់ឆ្នា។
ំ
ចាប់ពីអាយុ 50 ឆ្នាឡំ �ើងទៅ� ហានិភ័យនៃជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនរបស់អ្នកក�ើន
ឡ�ើង ហ�ើយជួនកាលមិនមានរោ�គសញ្ញាអ្វីទេ។
ពេលនោ�ះហ�ើយដែលការធ្វ ើតេស្តឆ្លុះពិនិត្យម�ើលត្រូវក�ើតមាន
ឡ�ើង— ចំពោ�ះអ្ន កដែលមានអាយុ 50 ទៅ� 74 ឆ្នាំ នឹងត្រូវបានគេផ្ញើ
ឱ្យនូ វកញ្ចប់សម្ភារៈមួ យតាមប្រអប់សំបុត្រដ�ើម្បីធ្វ ើតេស្តនៅ�ផ្ទះ។ ការ
ធ្វ ើតេស្តពិនិត្យម�ើលស្លា កស្នា មតូ ចៗនៃឈាមនៅ�ក្នុងលាមករបស់អ្នក
ហ�ើយវាអាចតាមដានសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺ។
ដូ ច្នេះសូមកុំម�ើលស្រាល ឥទ្ ឋិពលនៃលាមករបស់អ្នក។
វាអាចជួយសង្គ្ោះជី វ ិតរបស់អ្នក។

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វ ើតេស្ត?
ប្រទេសអូ ស្ត្រាលីជាប្រទេសមួ យក្នុងចំណោ�មប្រទេសដែលមានអត្រាជំងឺមហា
រ ីកពោ�ះវ�ៀនខ្ព ស់បំផុតនៅ�ក្នុងពិភពលោ�ក—មានប្រជាជនប្រមាណ 17,000
នាក់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ។
ការធ្វ ើតេស្តសាមញ្ញ មួ យអាចបង្ក ើន ឱកាសរឲ្យអ្ន កឱ្យមានជី វ ិតរស់នៅ�បានយូរ
និងមានសុខភាពកាន់តែល្អ ឡ�ើង។ ការធ្វ ើតេស្តនេះល�ឿន មានអនាម័យស្អា ត
និងងាយស្រួ ល គឺគ្រាន់តែយកសំណាកលាមកមួ យចំនួនតូ ច ពីរដុំ
ហ�ើយដាក់ផ្ើវា
ញ តាមប្រៃសណីយ៍ នោ�ះជាការស្រេច។

ត�ើអ្នកណាដែលត្រូវធ្វ ើតេស្ត?
ទា ំងបុរស និងស្ត្រីមានហានិភ័យពីជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀន។ ការឆាប់ធ្វ ើតេស្ត
និងជាប្រចំាវានឹងកាត់បន្ថ យហានិភ័យរបស់អ្នក។
វេជ្ជ បណ្ឌិតណែនាំថាអ្ន កដែលមានអាយុ 50–74 ឆ្នាំដែលគ្មានរោ�គសញ្ញា
ត្រូវធ្វ ើតេស្ត ជារ�ៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង ដ�ើម្បីឆាប់ដឹងអំពីការប្រែប្រួ លរបស់
ពោ�ះវ�ៀនដែលពេលនោ�ះ ការព្យាបាលនៅ�មិនទាន់លំបាក។
ជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់មនុស្សដែល
មានអាយុកាន់តែចាស់នោ�ះទេ – ចាប់ពីអាយុ 50 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ� ហានិភ័យរបស់
អ្ន កក្នុងការមានជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនមានការក�ើនឡ�ើង។

ព័ត៌មានបន្ថែ ម
ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុ 50–74 ឆ្នាំ សូ មរកម�ើលកញ្ច ប់
សម្ភារៈរបស់អ្នកនៅ�ក្នុងប្រអប់សំបុត្រ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម ស្តីពីកម្ម វ ិធីនេះ និងដ�ើម្បីពិនិ
ត្យម�ើលថានៅ�ពេលណាដែលកញ្ច ប់សម្ភារៈរបស់អ្នកនឹងត្រូវ
មកដល់ សូ មចូ លម�ើល www.cancerscreening.gov.au
ឬទូ សព្ទទៅ�លេខ 1800 118 868។
សម្រាប់ព័ត៌មាន ជាភាសារបស់អ្នក
សូ មទូ រសព្ទ ទៅ�សេវាបកប្រែ សរសេរ
និងផ្ទាល់មាត់តាមលេខ 13 14 50 ឬចូ លម�ើល
www.cancerscreening.gov.au/translations

ត�ើការធ្វ ើតេស្តរកម�ើលអ្វីខ្លះ?
ការធ្វ ើតេស្ត ពិនិត្យរកម�ើលស្លាកស្នាមតូ ចៗនៃឈាមនៅ�ក្នុងលាមក
របស់អ្នក។ ជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀន ឬដុំឫសដូ ង (ដុំតូចៗ) អាចដុះ
នៅ�ក្នុងជាលិកាក្រាលពោ�ះវ�ៀន។ ចំនួនស្លាកស្នាមតូ ចៗនៃឈាមអាចហូ
រចេញពីការរ ីកលូ តលាស់ទា ំងនេះ ហ�ើយដែលគេអាច រកឃ�ើញនៅ�ក្នុងលាមក។
មិនមែនដុំឫសដូ ងទា ំងអស់ ប្រែក្លាយទៅ�ជាជំងឺមហារ ីកនោ�ះទេ។
ការដកយកចេញដុំឫសដូ ង អាចកាត់បន្ថ យហានិភ័យនៃជំងឺមហារ ីកពោ�ះ
វ�ៀនរបស់អ្នក។

រោ�គសញ្ញា
ជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនអាចកក�ើត ដោ�យគ្មានរោ�គសញ្ញាណាមួ យឡ�ើយ។
ហេតុនេះហ�ើយ វាជាការសំខាន់ដែលអ្ន កត្រូវធ្វ ើតេស្តដោ�យឥតគិតថ្លៃ
របស់អ្នក ឱ្យបានជារ�ៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង។ រោ�គសញ្ញាអាចរ ួមមាន៖
– មានឈាមនៅ�ក្នុងលាមករបស់អ្នក ឬនៅ�ក្នុងចានបង្គ ន់
–	
ការបត់ជ�ើងរបស់អ្នកមានការផ្លាស់ប្រនាពេលថ្មីៗនេះ
តូ
និងបន្ត មាន ដូ ចជា
លាមកកាន់តែទន់ មាន ការទល់លាមកខ្លាង
ំ និង/ឬ ប្រសិនប�ើអ្នក
ត្រូវការបត់ជ�ើងធំញឹកញាប់ ច្រើនដងជារ�ឿយៗ មិនធម្ម តា
– មានការស្រក ទម្ង ន់ ឬការន�ឿយហត់ដោ�យគ្មានមូ លហេតុ
– មានការឈឺក្រពះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកកត់សម្គា ល់រោ�គសញ្ញាណាមួ យនៃបណ្តារោ�គសញ្ញាទា ំងនេះ វាមិន
មានន័យថាអ្ន កមានជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀននោ�ះទេ ក៏ប៉ុន្តែ វាជាការសំខាន់
ដែលអ្ន កត្រូវពិភាក្សាជាមួ យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកឱ្យបានល�ឿនដែលអាចធ្វ ើទៅ�
បាន។
ជំងឺមហារ ីកពោ�ះវ�ៀនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម 50 ឆ្នាំ។
ដូ ច្នេះត្រូវធ្វ ើឱ្យប្រាកដថាសមាជិកគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិទា ំងអស់របស់អ្នក
ដឹងអំពីរោ�គសញ្ញាទា ំងនេះ និងពិភាក្សាជាមួ យវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់ពួកគេ
ប្រសិនប�ើពួកគេមានការព្រួយបារម្ភ ។

www.cancerscreening.gov.au

សូមធ្វ ើតេស្ត។
អ្ន កទំនងជា
បានជោ�គជ័យ។
90%
ំ ឺមហារកពោះ
នៃជង
ី
វ�ៀនដែលគេឆាប់
រកឃ�ញ
រោគសញ្
ញា
ើ
គេអាចព្យាបាល
បានជោគជ័យ។

