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स्तन परीक्षण गरयाउने िया नगरयाउन ेभनन ेकुरया च्न गनने अविकयार ्तपयाई्ंसगँ छ। ््स 
हया्ेतपचया्कले ्तपयाईलंयाई वनण्क् गन्क मद्द्त गननेछ। 

NHS ले वकन स्तन परीक्षण प्रदयान गछ्क? 

सति कयान्सरबाट मतृययु हुिबाट बचाउिको लानग NHS ले परीक्षर उपलब्ध गराउछँ। सति 
कयान्सरलाई प्ारन्भिक चररमा, जब नतिीहरू र्खेि वा मह्सयु्स गि्णको लानग ्ेधर ै्सािा 
हुनछि्, पत्ा लगाएर परीक्षरले सति कयान्सरबाट मतृय हुिबाट बचाउछँ। परीक्षरले तपाईलंाई 
सति कयान्सर हुिबाट जोगाउरँ्िै। 

सति परीक्षरका केही जोनिमहरू भििे छि्। परीक्षर गराएका केही मनहलाहरूमा यसतो सति 
कयान्सरको निर्ाि र उपचार गररिेछ ज्सलाई अनयथा कनहले पनि पत्ा लगाइिे नथएि, वा 
नतिीहरूबाट हानि पयुगिे नथएि। 

मलयाई स्तन परीक्षणको लयावग वकन आमनत्रण गररएको छ? 

50 र्नेि 70 वर्णका ्सबै मनहलाहरूलाई हरके 3 वर्णमा सति परीक्षरको लानग आमननरित गररनछ। 
नवनभिनि उमेर ्समूहहरूमा परीक्षरको अधययिको एउटा भिागको रूपमा केही बढी उमेर भिएका र 
केही कम उमेर भिएका मनहलाहरूलाई पनि आमनरिर गररनछ। 

यनर् तपाईकंो उमेर 70 वर्णभिनर्ा बढी छ भििे, तपाईलंाई अझै पनि सति कयान्सर हुिे जोनिम छ। 
तपाई ं70 वर्णको भिएपनछ तपाईलें सवतः परीक्षरको निमनरिरा िपाउिे भिए तापनि, तपाईलें अझै 
पनि हरके तीि वर्णमा सति परीक्षर गराउि ्सकियुहुनछ। भेिटको लानग तपाईलें सथािीय सति 
परीक्षर एकाइलाई अियुरो्ध गियु्णपिनेछ। 

1 



सति कयान्सर भििेको के हो? 
सति कयान्सर तब ्सयुरु हुनछ जब सतिका कोरहरू अनियननरित ढङ्गले बढ्ि थालछि् र बढेर एउटा 
डललो बनि पयुगछि् (ज्सलाई ट्ययुमर पनि भिनिनछ)। कयान्सर बढ्र् ैजारँ्ा, कोरहरू शरीरको अनय भिागमा 
फैलि ्सकछि् र यो जीविको लानग ितरिाक हुि ्सकछ। 

सति कयान्सर ययुिाइटेड नकङ्डममा हुिे कयान्सरको ्सबैभिनर्ा ्सामानय प्कार हो। ययुिाइटेड नकङ्डममा 
हरके वर्ण सति कयान्सरबाट लगभिग 12,000 मनहलाहरूको मतृययु हुनछ। ्समय्सगैँ य्स रोगबाट बचिे क्रममा 
्सयु्धार आउरँ्छै, र अनहले सति कयान्सरको निर्ाि गररएका 4 मनहलाहरू मधये 3 जिा 10 वर्णपनछ जीनवतै 
हुनछि्। 

तपाईकंो उमेर बढ्र् ैजारँ्ा तपाईलंाई सति कयान्सर हुिे जोनिम पनि बढ्र् ैजानछ। लगभिग 5 मधये 4 
सति कयान्सरहरू 50 वर्णभिनर्ा बढी उमेर भिएका मनहलाहरूमा भेिट्ाइनछ। सति कयान्सर भिएका ्ेधरजै्सो 
मनहलाहरूको पररवारमा अरूलाई यो रोग भिएको नववरर हुदैँन। 
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सति परीक्षर भििेको के हो? 
सति परीक्षरमा सतिहरूमा कयान्सरका लक्षरहरू जाचँिको लानग ्यामोग्ाम िामक एक्स-र ेपरीक्षर 
प्योग गररनछ। य्सले ती कयान्सरहरू पत्ा लगाउछँ जयुि र्खेि वा मह्सयु्स गि्णको लानग ्ेधर ै्सािा 
हुनछि्। 

्वद मैले स्तन परीक्षण गरयाउने वनण्क् गरे ँभन ेके हुनछे? 

जब तपाई ंसति परीक्षर एकाइमा आइ पयुगियुहुनछ, तब कम्णचारी ्सर्सयहरूले तपाईकंा नववररहरू 
जाचँिेछि् र तपाईलंाई भिएको सति ्स्बन्धी कयु िैपनि ्समसयाहरूको बारमेा ्सोधिेछि्। यनर् 
तपाई्ंसगँ कयु िैपनि प्श्नहरू छि् भििे, कृपया ्सोधियुहो्स।् 

्यामोग्ामहरू ्यामोग्ाफर िामक मनहलाहरूद्ारा गररनछ। ्यामोग्ाम गि्णको लानग, तपाई ंक्मर्स्म 
निव्णस्त्र हुि आवशयक छ। तय्ैसले कयु िै पोशाकको ्सट्ामा सकट्ण वा ट्ाउजर लगाउियुभियो भििे ्सनजलो हुि 
्सकछ। 

्सव्णप्थम ्यामोग्ाफरले के हुिेछ भिनिे कयु रा बयुझाउिेँनछि्। तय्सपनछ उहालेँ तपाईकंो सतिलाई ्यामोग्ाफर 
मनशिमा रािेर तय्सलाई चेपटयाउिको लानग तय्सको मानथ एउटा पलानसटकको पलेट रािेर र्बाउिेनछि्। 
य्सले तपाइंको सतिलाई नसथर राखि र सपष्ट एक्स-रहेरू पाउि मद्दत गछ्ण । 

्सा्धाररतया ्यामोग्ाफरले प्तयेक सतिको र्युईवटा एक्स-रहेरू नलिेनछि् -- एउटा मानथबाट र एउटा 
छेउबाट। एक्स-रहेरू नलरँ्ा उहा ँनसक्रिको पछानड जाियु हुिेछ। प्तयेक पटक तपाई ंकेही ्ेसकेनडको लानग 
अचल रहियुपिने हुनछ। 

पूरा भेिटको लानग आ्धा घणटा भिनर्ा कम ्समय लागिेछ र ्यामोग्ामको लानग केवल केही नमिेट मारि 
लागिेछ। 
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म्यामोग्याम गदया्क कस्तो मह्स्ुस हुनछ? 
्यामोग्ाम गराउियु अ्सहज हुि ्सकछ, र केही मनहलाहरूले य्सलाई कष्टकर मह्सयु्स गछ्णि्। ्सा्धाररतया, 
कयु िैपनि पीडा तयुरुनत हराउछँ। 

वनमन वसथिव्तहरूमया कृप्या ्तपयाईकंो भेटको लयावग आउनभुनदया अगयावि ्तपयाईकंो स्तन 
परीक्षण एकयाइलयाई फोन गनु्कहो्स:् 

•  ् वद ्तपयाईमंया शयारीररक अ्सक्षम्तया छ भने िया व्सढँी चढ्न गयाह्ो भएमया, ता नक तपाईकंो परीक्षर एकाइले 
तपाईकंो लानग कयु िैपनि आवशयक प्बन्धहरू नमलाउि ्सको््स; 

•  ् वद ्तपयाईलें स्तन प्रत्यारोपणहरू गनु्कभएको छ भन,े ्सा्धाररतया तपाईलें ्यामोग्ाम गराउि 
्सकियुहुनछ तर कृपया कम्णचारी ्सर्सयहरूलाई पनहले िै थाहा नर्ियुहो्स;् वा 

•  ् वद ्तपयाईलें हयालैमया म्यामोग्याम गरयाउनुभएको वथि्ो भन,े िया गभ्कि्ती हुनहुुनछ िया बचचयालयाई 
स्तनपयान गरयाउँदै हुनहुुनछ भन,े नकिभििे तपाईलंाई सति परीक्षर गराउि केही ्समयपनछ आउि ्सयुझाव 
नर्इि ्सनकनछ। 
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सति परीक्षर परररामहरू 
तपाईकंो भेिटको 2 हप्ा नभिरि तपाईलें आफिो सति परीक्षर परररामहरूको ्साथमा एउटा परि प्ाप् 
गियु्ण हुिेछ। परररामहरू तपाईकंो GP मा पनि पठाइिेछ। 

िेरैज्सो मवहलयाहरूको पररणयाम ्सयामयान् आउनेछ 

परीक्षर गराएका हरके 100 मनहलाहरू मधये लगभिग 96 जिामा ्यामोग्ामले कयान्सरको कयु िैपनि लक्षर 
र्िेाउरँ्िै -- यो ्सामानय पररराम हो। 

यार् राखियुहो्स ्नक कयान्सरहरूको नवका्स ्यामोग्ामहरूको बीचको अवन्धमा पनि हुि ्सकछ, 
तय्ैसले यनर् तपाईलें आफिो सतिमा कयु िैपनि पररवत्णिहरू र्खेियुभियो भििे न्स्ैध आफिो GP लाई 
भिनियुहो्स।् 

व्तनीहरूको पररणयाम अ्सयामयान् भएको कयारणले गदया्क केही मवहलयाहरूले थिप 
परीक्षण गनु्कपननेछ 

तपाईकंो परिमा ्यामोग्ाम अ्सामानय रे्निएको काररले गर्ा्ण तपाईलें थप परीक्षरहरू गराउियुपिने 
भिनिएको हुि ्सकछ। हरके 100 जिा महलाहरू मधये लगभिग 4 जिालाई परीक्षरपनछ थप परीक्षरहरू 
गराउिको लानग पयुि: बोलाइि ्सकछ। 

यी 4 जिा मनहलाहरू मधये, 1 जिालाई कयान्सर भिएको हुिेछ। अनयहरूलाई कयान्सर भिएको हुिेछैि र 
हरके 3 वर्णमा पयुि: परीक्षर गराउि आउिेछि्। 

यनर् तपाईलंाई थप परीक्षरहरूको लानग पयुि: बोलाइयो भििे, तपाईकंो सतिलाई जानँचि ्सकछ, र थप 
्यामोग्ामहरू र अलट्ा्साउनड सकयािहरू गि्ण ्सनकनछ। तपाईकंो बायोप्सी पनि गि्ण ्सनकनछ, ज्समा 
माइक्रोसकोपमा रािेर जाचँिको लानग तपाईकंो सतिबाट ्सयुइ माफ्ण त एउटा ्सािो िमूिा नलइनछ। 
्सा्धाररतया तपाईलें आफिो परररामहरू एक हप्ा नभिरि पाउियुहुिेछ। 

कवहलेकयाही ँमवहलयाहरूले आफनो पररणयाम पयाउनुभनदया अगयावि, व्तनीहरूले अकको 
म्यामोग्याम गरयाउनपुछ्क 

कनहलेकाही ँप्ानवन्धक ्समसयाहरूले गर्ा्ण अधययि गि्णको लानग ्यामोग्ाम पया्णप् मारिामा सपष्ट हुरँ्िै। 
यनर् य्सो भियो भििे, तपाईकंो सतिको अझ सपष्ट तसवीर पाउिको लानग तपाईलंाई अकको ्यामोग्ाम 
गराउि अियुरो्ध गररिेछ। 
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100 जिा मनहलाहरूले 

प्रत्ेक पटक सति परीक्षर गराउरँ्ा नतिीहरूलाई के हुनछ 

100 
जिा मनहलाहरूले 

सति परीक्षर 

गराउछँि् 

96 
जिा मनहलाहरूको 
पररराम ्सामानय 

आउछँ 

यी 

मनहलाहरूले हरके 3 वर्णमा 
सति परीक्षरको लानग थप 
निमनरिराहरू प्ाप् गिनेछि् 

4 
जिा मनहलाहरूले 
थप परीक्षरहरू 

गराउियुपछ्ण  

3 
जिा मनहलाहरूमा 

कयान्सर 
भेिनटर्िै 

1 
जिा मनहलामा 

कयान्सरको निर्ाि 
गररनछ 
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आक्यामक स्तन क्यान्सर 

परीक्षरको माधयमबाट सति कयान्सरको निर्ाि गररएको 5 जिा मनहलाहरू मधये लगभिग 4 जिालाई 
आक्रामक कयान्सर भिएको हुिेछ। यो कयान्सर तयो हो जयुि नवकन्सत भिएर नमलक डकटहरूबाट बानहर 
निसकनछ र सति वररपरर फैलनछ। यनर् नतिीहरूको उपचार गररएि भििे, ्ेधरजै्सो आक्रामक सति 
कयान्सरहरू शरीरको अनय भिागहरूमा फैलनछ। 

्सयामयान् वमलक िकट गैर-आक्यामक 

स्तन क्यान्सर 

स्तन क्यान्सरको उपचयार 

चाहे तपाईकंो कयान्सर आक्रामक हो्स ्वा गैर-आक्रामक, तपाईलंाई सति कयान्सर नवशेरज्ञहरूको 
एउटा टोलीबाट उपचार र सयाहार प्र्ाि गररिेछ। उपचारमा शलयनक्रया (ज्सको मतलब शलयनक्रयाद्ारा 
सतिलाई हटाउिे हुि ्सकछ), होमकोि थेरापी, रनेडयो थेरापी र ्स्भिवत: केमोथेरापी ्सन्मनलत हुि 
्सकछ। यी उपचारहरूको काररले गर्ा्ण ग्भिीर, र्ीघ्णकालीि र्युष्प्भिावहरू हुि ्सकछि्। 

आक्यामक 
स्तन क्यान्सर 

्वद ्तपयाईलंयाई स्तन क्यान्सर भएको भनने पत्या लयाग्ो भन,े ्या ्त गैर-आक्यामक िया 
आक्यामक हुन ्सकछ 

 गैर आक्यामक स्तन क्यान्सर 

परीक्षरको माधयमबाट सति कयान्सरको निर्ाि गररएको 5 जिा मनहलाहरू मधये लगभिग 1 जिालाई 
गैर-आक्रामक कयान्सर भिएको हुिेछ। य्सको मतलब तपाईकंो सतिमा कयान्सर कोरहरू छि्, तर 
नतिीहरू नमलक डकटहरू (ट्ययुबहरू) नभिरि मारि पाइएको छ र तयोभिनर्ा अन्धक फैनलएको छैि। य्सलाई 
डकटल कान्स्णिोमा इि न्सटयु(DCIS) पनि भिनिनछ। केही मनहलाहरूमा, कयान्सर कोरहरू डकटहरू नभिरि िै 
रहनछि्। तर अनयहरूमा नतिीहरूको नवका्स हुिेछ (अनतक्रमर) र भिनवष्यमा सति वररपरर फैलिेछ। 

नचनकत्सकहरूले गैर-आक्रामाक सति कयान्सरहरू बढेर सति वररपरर फैलनछ नक फैलर्ैिँ भिनिे 
कयु रा भिनि ्सकर्िैि्। 

8 



एउटा नवकलप चयि गिने – सति परीक्षरको ्स्भिानवत फाइर्ाहरू 
र जोनिमहरू 

सति परीक्षर गराउिे वा िगराउिे भिनिे कयु रा चयि गिने अन्धकार तपाई्ंसगँ छ। ्ेधर ैनवनभिनि काररहरू छि् 
ज्सले गर्ा्ण मनहलाहरूले परीक्षर गराउिे वा िगराउिे भिनिे कयु राको निर्णय गछ्णि्। तपाईलंाई निर्णय गि्ण 
मद्दत गि्ण, हामीले ्स्भिानवत फाइर्ाहरू र जोनिमहरूको ्स्बन्धमा जािकारी ्समावेश गरकेा छौ।ँ 

परीक्षणले स्तन क्यान्सरबयाट मतृ्ु हुनबयाट बचयाउँछ 

जीवि बचाउि ्सनकनछ नकिभििे परीक्षरले गर्ा्ण कयान्सरको निर्ाि र उपचार, परीक्षर िगर्ा्ण लागिे 
्समयभिनर्ा पनहले िै हुनछ। 

परीक्षणले त्स्तया स्तन क्यान्सरहरू पत्या लगयाउँछ ज्सले त््स मवहलयालयाई कवहले 
पवन हयावन पु्या्कउन ेवथिएन 

केही मनहलाहरूलाई तयसतो सति कयान्सरको निर्ाि र उपचार गररिेछ ज्सलाई अनयथा कनहले पनि 
पत्ा लगाइिे नथएि र जीविको लानग ितरिाक हुिे नथएि। यो परीक्षरको मयुखय जोनिम हो। 

निर्ाि गररएको सति कयान्सर पनछ गएर जीविको लानग ितरिाक हुनछ वा हुरँ्िै भििेर नचनकत्सकहरूले 
्स्ैध ँभिनि ्सकर्िैि्, तय्ैसले उिीहरूले सति कयान्सर भिएका ्सबै मनहलाहरूलाई उपचार प्र्ाि गछ्णि्। 
य्सको मतलब केही मनहलाहरूलाई, उिीहरूलाई आवशयक िभिएको उपचार प्र्ाि गररिेछ। 
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स्तन परीक्षणले स्तन 
क्यान्सरबयाट मरेो जीिन बचयाउन 

्सकछ 

स्तन परीक्षणको म्तलब ्ो हुन 
्सकछ वक मलयाई त्स्तो 

क्यान्सरको लयावग वनदयान र 
उपचयार गरर्ो जुन कवहले पवन 
जीिनको लयावग ि्तरनयाक हुन े

वथिएन। 

सति परीक्षरको ्स्भिानवत फाइर्ाहरू र जोनिमहरूको 
तयुलिा गिने 

10 

सति परीक्षरले कनत जीविहरू बचायो र कनत जिा मनहलाहरूलाई कयान्सरको निर्ाि गररयो जयुि कनहले 
पनि जीविको लानग ितरिाक हुिे नथएि भिनिे बारमेा नववार् छ। अकको पषृ्ठमा नर्इएका ्सङ्खयाहरू, य्स 
प्मारको ्समीक्षा गरकेा नवशेरज्ञहरूको ्समूहद्ारा गररएको ्सबैभिनर्ा उतकृष्ट अियुमािहरू हुि्। 



स्तन क्यान्सरबयाट जीिन बचयाउँदै 

परीक्षरले सति कयान्सरबाट, परीक्षर गराएका हरके 200 मनहलाहरू मधये 1 जिाको जीवि बचाउछँ। 
य्सको मतलब य्सले ययुिाइटेड नकङ्डममा प्तयेक वर्ण सति कयान्सरबाट 1,300 वटा जीविहरू 
बचाउछँ। 

त्स्तया क्यान्सरहरू पत्या लगयाउने ज्सले कवहले पवन 

मवहलयालयाई हयावन पु्या्कउन ेवथिएन 
हरके 3 वर्णमा परीक्षर गराएका 50 र्नेि 70 वर्ण बीचको उमेर भिएका हरके 200 जिा मनहलाहरू मधये 
लगभिग 3 जिालाई कयान्सरको निर्ाि गररनछ ज्सलाई परीक्षर नबिा कनहले पनि पत्ा लगाउि ्सनकिे 
नथएि र कनहले पनि जीविको लानग ितरिाक हुिे नथएि। य्सको मतलब ययुिाइटेड नकङ्डममा प्तयेक वर्ण 
4,000 जिा मनहलाहरूलाई, उिीहरूलाई आवशयक िभिएको उपचार प्र्ाि गररनछ। 

्समग्मया, स्तन क्यान्सरबयाट मतृ्ु हुनबयाट बचयाइएको प्रत्ेक 1 जनया मवहलयाको लयावग, 
लगभग 3 जनया मवहलयाहरूलयाई क्यान्सरको वनदयान गररनछ जुन कवहले पवन जीिनको लयावग 
ि्तरनयाक हुन ेवथिएन। 

कयु ि मनहलाहरूमा जीविको लानग ितरिाक सति कयान्सर छ र कयु ि मनहलाहरूमा छैि भिनिे कयु रा पत्ा 
लगाउिको लानग अियु्सन्धािकता्णहरूले अझ राम्ा तररकाहरू पत्ा लगाउिे प्या्स गर्दै छि्। 

के स्तन परीक्षणको अन् जोविमहरू हुन ्सकछ? 

•  परीक्षर पररराम अ्सामानय भिएका ्ेधरजै्सो मनहलाहरूमा सति कयान्सर िभिएको पाइनछ। यी 
मनहलाहरूले अिावशयक कनठिाइको अियुभिव गियु्णपछ्ण  र केही मनहलाहरू र्यु:िी हुनछि् ज्सले 
तय्स ्समयमा ्सामानय रै्निक नक्रयाकलापहरू गिने उिीहरूको क्षमतालाई अ्सर पाछ्ण । 

•  नवरल रूपमा एक्स-रहेरूको काररले गर्ा्ण कयान्सर हुनछ। हरके 3 वर्णको अवन्धमा 20 वर्ण ्स्म 
्यामोग्ामहरू गराउिाले मनहलाको जीविकालमा उिलाई कयान्सर हुिे ्स्भिाविालाई हलका 
बढाउछँ। 

•  नवरल रूपमा, सति परीक्षरले कयान्सरहरू पत्ा लगाउि चयुकि ्सकछ। य्सले ्ेधरजै्सो सति 
कयान्सरहरूलाई पत्ा लगाउछँ, तर य्सले पररक्षर गररएको हरके 2,500 जिा मनहलाहरू मधये 
लगभिग 1 जिामा सति कयान्सर पत्ा लगाउि चयुकर्छ। 
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सति कयान्सरको लक्षरहरू के-के हुि्? 
यनर् तपाईलें ्सामानय रूपमा तपाईकंो सति कसतो र्नेिनछ वा मह्सयु्स हुनछ भिनिे कयु रा थाहा पाउियुभियो 
भििे, तपाईलें ्स्भिवत: ती कयु िैपनि पररवत्णिहरूलाई पत्ा लगाउि ्सकियुहुिेछ जयुि सति कयान्सरको 
लक्षर हुि ्सकछ। यनर् तपाई ंसति परीक्षरको लानग जाियुभिएको छ भििे पनि यो महत्वपूर्ण छ। नि्ि 
कयु राहरूलाई हेियु्णहो्स:् 

•  सतिमा कयु िै डललो वा बाकलोपिा। 

•  सतिको थयुिमा पररवत्णि र्नेिियु। थयुि सतिमा गानडएको हुि ्सकछ, वा आकार पररवत्णि भिएको हुि 
्सकछ। तपाईकंो सतिमा डाबर आउि ्सकछ ज्सले सतिको थयुिलाई रातो र िस्ो बिाउि ्सकछ, वा 
थयुिबाट रगत वा अनय तरलपर्ाथ्ण आउि ्सकछ।  

•  सति मह्सयु्स हुिे वा र्नेििे तररकामा पररवत्णि आउियु। यो भिारी, तातो वा अ्समाि भिएको मह्सयु्स 
हुि ्सकछ, वा छाला गानडएको जसतो र्नेिि ्सकछ। सतिको िाप र आकार पररवत्णि भिएको हुि 
्सकछ। 

•  सति वा कािीमा र्युखिे वा अ्सहज हुिे। 

•  कािीमा ्सयुननििे वा डललो र्िेा पिने। 

यनर् तपाईकंो सतिमा कयु िैपनि पररवत्णि भिएको छ भििे, तपाईलें आफिो GP ्सगँ भेिट्िको लानग 
तयुरुनत एउटा भेिट तय गियु्णपछ्ण । तपाईलंाई कयान्सर िभिएको हुि ्सकछ। तर यनर् भिएको छ भििे, 
प्ारन्भिक चररमा निर्ाि गररे उपचार गियु्णको मतलब तपाई ंसति कयान्सरबाट बचिे ्स्भिाविा बढी 
छ भिनिे हुि ्सकछ। 

परीक्षर पनछ मेरो ्यामोग्ामलाई के गररनछ? 
NHS सति परीक्षर काय्णक्रमले तपाईकंा ्यामोग्ामहरूलाई क्तीमा 8 वर्णको लानग राखिेछ। 
नतिीहरूलाई ्सयुरनक्षत रूपमा बचत गररनछ। ्ेसवा ्सके्स्म राम्ो छ भिनिे कयु रा निनचित गि्णको लानग 
परीक्षर काय्णक्रमले नियनमत रूपमा रकेड्णहरूको जाचँ गछ्ण । य्सको लानग सवास्थय ्ेसवाको अनय 
भिागहरूमा रहेका कम्णचारी ्सर्सयहरूले तपाईकंा अनभिलेिहरू हेियु्ण  पिने हुि ्सकछ, तर तपाईकंा 
अनभिलेिहरू ती वयनतिहरू्सगँ मारि ्साझा गररिे छ ज्सले नतिीहरूलाई हेि्ण आवशयक छ। यनर् तपाई ंयी 
नियनमत जाचँहरूको परररामहरू थाहा पाउि चाहियुहुनछ भििे, तपाईलें आफिो सथािीय परीक्षर 
एकाइलाई ्स्पक्ण  गि्ण ्सकियुहुनछ। 
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 यनर् म्सगँ कयु िै प्श्न छ भििे मैले क्सलाई ्स्पक्ण  गि्ण ्सकछयु? 
यनर् तपाई्ंसगँ परीक्षरको बारमेा कयु िैपनि प्श्नहरू छि् भििे, कृपया तपाईकंो सथािीय सति परीक्षर 
एकाइलाई ्स्पक्ण  गियु्णहो्स।् यनर् तपाई ंसति परीक्षर गराउिे वा िगराउिे भिनिे बारमेा क्ैस्सगँ कयु रा गि्ण 
चाहियुहुनछ भििे, तपाईकंो GP ले मद्दत गि्ण ्सकछ। एक्साथ नमलेर, तपाईलंाई निर्णय गि्ण मद्दत गि्णको 
लानग, तपाईलें ्स्भिानवत फाइर्ाहरू र जोनिमहरूको तयुलिा गि्ण ्सकियुहुनछ। 

य्स हातेपचा्ण लेखिको लानग प्योग गररएको प्मारको स्ोत ्सनहत, सति परीक्षरको बारमेा थप नवसततृ 
जािकारी तपाईलें नि्िमा भेिट्ाउि ्सकियुहुनछ: 

NHS स्तन परीक्षण कया ््कक्म 

cancerscreening.nhs.uk/breastscreen क्यान्सर परीक्षणको 
बयारमेया �या्त विकलप 

informedchoiceaboutcancerscreening.org 

तपाईलंाई नि्ि परोपकार वेब्साइटहरूले पनि सति परीक्षरको बारमेा उपयोगी जािकारी प्र्ाि गि्ण 
्सकछ। 

क्यान्सर रर्सच्क ्ु के - cruk.org Healthtalkonline - 
healthtalkonline.org 

बे्रकथ्र ुबे्रसट क्यान्सर- breakthrough.org.uk बे्रसट क्यान्सर क्यामपेन - 
breastcancercampaign.org बे्रसट क्यान्सर के्र - breastcancercare.org.uk 
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य्स हातेपचा्णको नवका्स कयान्सर परीक्षरको बारमेा ज्ञात नवकलपद्ारा गररएको हो - जयुि नकङ्ग्स ्हेलथ पाट्णि्स्ण (King’s Health 
Partners) का जािकारी नवशेरज्ञहरूको एउटा टोली हो, र य्सलाई कयान्सर रर्सच्ण ययु के (Cancer Research UK) ले ्सयुझाव र 
नलनित ्सहायता प्र्ाि गरकेो छ। 

्साव्णजनिक परामश्णको माधयमबाट, NHS कयान्सर परीक्षर काय्णक्रमहरू ्स्बन्धी जािकारीको पहुचँको नवका्स गि्णको लानग 1000 
भिनर्ा बढी िागररक ्सर्सयहरूले योगर्ाि नर्एका छि् । 

नि्ि ्सङ्गठिहरूले परामश्णमा ्सहायता प्र्ाि गरकेा नथए। नबनटङ बोवेल कयान्सर, BME कयान्सर क्ययुनिनटज, बोवेल कयान्सर ययु 
के, बे्कथ्यु बे्सट कयान्सर, बे्सट कयान्सर कया्पेि, बे्सट कयान्सर केयर, कयान्सर रर्सच्ण ययु के, इननडपेनडेनट कयान्सर पे्ेसनट्स ्
भवाइ्स, जो्स ््सनभि्णकल कयान्सर ट्सट र पे्ेसनट इनफरमे्सि फोरम। 

य्स हाते पचा्णमा रहेको जािकारीमा, सति परीक्षरका ्स्भिानवत फाइर्ाहरू र जोनिमहरूलाई क्सरी प्सतयुत गिने भिनिे बारमेा 25 जिा 
मनहलाहरूको एउटा िागररक निरा्णयक ्सनमनतबाट न्सफारर्सहरू प्योग गररएको नथयो। 

www.informedchoiceaboutcancerscreening.org

NHS कयान्सर परीक्षर काय्णक्रमद्ारा आनथ्णक ्सहायता गररएको। 

NHS कयान्सर परीक्षर काय्णक्रमलाई बेलायत ्साव्णजनिक सवास्थय (Public Health England) ले ्सचंालि गछ्ण  

feltonworks.com द्ारा नडजाइि गररएको 
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