স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে আপনার
যা জানা প্রয়�োজন

স্তন ক্যান্সার হল�ো নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি
দেখা দেয়া দ্বিতীয় ক্যান্সার৷ সু খবর হল�ো অনেক
মহিলাই স্তন ক্যান্সার নিয়ে বেঁ চে থাকতে পারেন যদি
এটি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে ও চিকিৎসা করা হয়৷

ম্যাম�োগ্রাম বলতে কী ব�োঝায়?
ম্যাম�োগ্রাম হল�ো প্রাথমিক অবস্থায় স্তন ক্যান্সার
নির্ণয়ের সেরা পরীক্ষা৷ এটি হল�ো স্তনের এক সারি
এক্স-রে ছবি যা ডাক্তারদেরকে স্তন ক্যান্সারের
প্রাথমিক লক্ষণগুলি খুঁ জে পাওয়ার সু য�োগ দেয়৷
ম্যাম�োগ্রাম অত্যন্ত নিরাপদ৷ একটি ম্যাম�োগ্রাম করাতে
প্রায় 20 মিনিট সময় লাগে, এবং এটি আপনার
জীবন বাঁচাতে পারে৷ বেশিরভাগ স্বাস্থ্য বিমা প্ল্যানে
এই পরীক্ষাটি কভার করা হয়৷ এছাড়াও NYC
Health + Hospitals আপনাকে অল্প খরচে
বা বিনামূ ল্যে ম্যাম�োগ্রাম করান�োর সু য�োগ দেয়।

স্তন ক্যান্সারের
লক্ষণগুল�ো কী কী?
কিছু মহিলার ক্ষেত্রে স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ ও উপসর্গ
দেখা যায়৷ অন্য মহিলাদের ক�োন�ো লক্ষণ থাকে না৷
লক্ষণগুল�োর মধ্যে থাকতে পারে:

কখন আমার ম্যাম�োগ্রাম
করান�ো উচিত?
50 থেকে 74 বছর বয়সী মহিলারা প্রতি দুই বছর
পর পর একবার ম্যাম�োগ্রাম করান�ো উচিত৷
40 থেকে 49 এবং 74 বছরের বেশি বয়সী
মহিলাদের তাদের ডাক্তারের সাথে কথা বলা উচিত
এবং একটি ম্যাম�োগ্রাম করাবেন কিনা সে বিষয়ে
সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত৷

++ স্তনে বা বাহুর নিচে
একটি নতুন পিন্ড তৈরি
হওয়া

++ স্তনের অংশবিশেষ পু রু
হওয়া বা ফুলে যাওয়া

++ স্তনের ত্বকে ট�োল পড়া

++ স্তনের ব�োঁটার জায়গায়
লালচে ভাব বা ত্বক
খসে পড়া

++ স্তনের ব�োঁটা ভেতরে
ঢুকে যাওয়া বা ডুবে
যাওয়া

++ স্তনে ব্যথা হওয়া

আপনার এই লক্ষণগুল�োর ক�োন�োটি থাকলে
আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলু ন৷

আমার স্তন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমান�োর
জন্য আমি কী করতে পারি?
অল্প বয়স থেকে একটি সু স্থ জীবন যাপন করা আপনার স্তন ক্যান্সার হওয়ার
সম্ভাবনা কমাতে সাহায্য করতে পারে:

আপনার ওজনের দিকে খেয়াল রাখু ন

হরম�োন প্রতিস্থাপন থেরাপি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি গ্রহণের ঝুঁকি সম্পর্কে
আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন

নিয়মিত ব্যায়াম করুন
এক্স-রে, CT স্ক্যান, ও PET স্ক্যানের মত মেডিকেল ইমেজিং পরীক্ষাগুল�ো
থেকে তেজস্ক্রিয়তার সম্মু খীন হওয়া সীমিত রাখু ন

ধূ মপান বন্ধ করুন
আপনার ছেলেমেয়েদেরকে বু কের দুধ খাওয়ান

মনে রাখবেন – প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়া স্তন
ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যায়৷ আপনার স্তনের
স্বাস্থ্য সম্পর্কে আজই আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলের
সাথে কথা বলু ন৷
অ্যালক�োহলের ব্যবহার সীমিত রাখু ন,
দিনে একটির বেশি ড্রিংক করবেন না

জীবন সু স্বাস্থ্যে কাটান৷

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফ�োন করুন
1-844-NYC-4NYC

সংযু ক্ত থাকুন৷ আমাদেরকে অনু সরণ করুন৷
nychealthandhospitals.org

Bengali

