
স্তন ক্যান্যার সম্পয়ককে  আপনযার 
যযা জযানযা প্রয়েযাজন



স্তন ক্যান্যার হয়�যা নযারীয়ের েয়্্ সবয়েয়ে ফবশি 
ফেখযা ফেেযা শবিতীে ক্যান্যার৷ সুখবর হয়�যা অয়নক 
েশহ�যাই স্তন ক্যান্যার শনয়ে ফবঁয়ে থযাকয়ত পযায়রন যশে 
এটি প্রযাথশেক অবথ্যাে ্রযা পয়ে ও শেশকৎসযা করযা হে৷

ম্াদমাগ্াম বলদে েী ববাঝায়?

ে্যায়েযাগ্যাে হয়�যা প্রযাথশেক অবথ্যাে স্তন ক্যান্যার 
শনরকেয়ের ফসরযা পরীক্যা৷ এটি হয়�যা স্তয়নর এক সযাশর 
এক্স-ফর ছশব যযা ডযাক্যারয়েরয়ক স্তন ক্যান্যায়রর 
প্রযাথশেক �ক্রগুশ� খঁুয়জ পযাওেযার সুয়যযাগ ফেে৷ 

ে্যায়েযাগ্যাে অত্ন্ত শনরযাপে৷ একটি ে্যায়েযাগ্যাে করযায়ত 
প্রযাে 20 শেশনট সেে �যায়গ, এবং এটি আপনযার 
জীবন বযঁােযায়ত পযায়র৷ ফবশিরভযাগ স্যাথ্্ শবেযা প্্যায়ন 
এই পরীক্যাটি কভযার করযা হে৷ এছযােযাও NYC 
Health + Hospitals আপনযায়ক অল্প খরয়ে 
বযা শবনযােূয়�্ ে্যায়েযাগ্যাে করযায়নযার সুয়যযাগ ফেে।

েখন আমার ম্াদমাগ্াম  
েরাদনা উচিে?

50 ফথয়ক 74 বছর বেসী েশহ�যারযা প্রশত দুই বছর 
পর পর একবযার ে্যায়েযাগ্যাে করযায়নযা উশেত৷ 

40 ফথয়ক 49 এবং 74 বছয়রর ফবশি বেসী 
েশহ�যায়ের তযায়ের ডযাক্যায়রর সযায়থ কথযা ব�যা উশেত 
এবং একটি ে্যায়েযাগ্যাে করযায়বন শকনযা ফস শবষয়ে 
শসদ্যান্ত ফনেযা উশেত৷

স্তন ে্ান্াদরর  
লক্ষণগুদলা েী েী?

শকছু েশহ�যার ফক্য়রে স্তন ক্যান্যায়রর �ক্র ও উপসগকে 
ফেখযা যযাে৷ অন্ েশহ�যায়ের ফকযায়নযা �ক্র থযায়ক নযা৷ 
�ক্রগুয়�যার েয়্্ থযাকয়ত পযায়র:

 + স্তদন বা বাহুর চনদি 
এেটি নেুন চিন্ড তেচর 
হওয়া

 + স্তদনর অংশচবদশষ িুরু 
হওয়া বা ফুদল যাওয়া

 + স্তদনর ত্বদে ব�াল িড়া

 + স্তদনর ববাঁ�ার জায়গায় 
লালদি ভাব বা ত্বে 
খদস িড়া

 + স্তদনর ববাঁ�া বভেদর 
ঢুদে যাওয়া বা ডুদব 
যাওয়া

 + স্তদন ব্থা হওয়া

আিনার এই লক্ষণগুদলার বোদনাটি থােদল 
আিনার ডাক্তাদরর সাদথ েথা বলুন৷ 



আমার স্তন ে্ান্ার হওয়ার সম্াবনা েমাদনার  
জন্ আচম েী েরদে িাচর? 

অল্প বেস ফথয়ক একটি সুথ্ জীবন যযাপন করযা আপনযার স্তন ক্যান্যার হওেযার 
সম্যাবনযা কেযায়ত সযাহযায্ করয়ত পযায়র:

েয়ন রযাখয়বন – প্রযাথশেক অবথ্যাে ্রযা পেযা স্তন 
ক্যান্যায়রর শেশকৎসযা করযা যযাে৷ আপনযার স্তয়নর 
স্যাথ্্ সম্পয়ককে  আজই আপনযার স্যাথ্্য়সবযা েয়�র 
সযায়থ কথযা ব�ুন৷

হরদমান প্রচেস্ািন বথরাচি বা জন্মচনয়ন্ত্রণ বচড় গ্হদণর ঝঁুচে সম্পদেকে  
আিনার ডাক্তারদে চজদঞেস েরুন

এক্স-বর, CT স্্ান, ও PET স্্াদনর মে বমচডদেল ইদমচজং িরীক্ষাগুদলা 
বথদে বেজচ্রিয়োর সমু্খীন হওয়া সীচমে রাখুন

আিনার বেদলদমদয়দেরদে বুদের দুধ খাওয়ান

আিনার ওজদনর চেদে বখয়াল রাখুন

চনয়চমে ব্ায়াম েরুন

ধূমিান বন্ধ েরুন

অ্ালদোহদলর ব্বহার সীচমে রাখুন,  
চেদন এেটির ববচশ চ্রংে েরদবন না



সংযুক্ত থাকুন৷ আমাদেরদে অনুসরণ েরুন৷

nychealthandhospitals.org

অ্যাপয়েন্টয়েয়ন্টর জন্ ফ�যান করুন
1-844-NYC-4NYC

জীবন সুস্যায়থ্্ কযাটযান৷

Bengali


