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  میکن صحبت سرطان باره در دییایب پروژه ازی بخش بعنوان کتابچه نیا

(Let’s Talk about Cancer Project) نیا بودجه. است شده هیته 

 نیتام لزیو سات وین (Cancer Council) سرطانی شورا را پروژه

 آن از لزیو سات وین (Cancer Institute) سرطانی تویانست و کرده

 بودی مشارکت میکن صحبت سرطان باره در دییایب. است کرده تیحما

 NSW Refugee) لزیو سات وین پناهندگان بهداشت سیسرو نیب

Health Service) لدیرفیف نیمهاجر منابع مرکز و (Fairfield 

Migrant Resource Centre). 

 نکهیا و است سرطان باره دری کل اطالعات ارائه کتابچه نیا از هدف

 تالش هر. دیده کاهش رای ماریب نیا به ابتال خطر دیتوانیم چگونه

 شده ارائه اطالعات که شود حاصل نانیاطم تا است رفته کار به ممکن

 .باشدیم درک قابلی آسان به و روز به ق،یدق کتابچه نیا در

 وی در ،یعربی زبانها به کهیی هاخانوادهی برا کتابچه نیا میدواریام

 بتواند نیا که میدواریام نیهمچن ما. باشد دیمف کنندیم صحبتی فارس

 .باشند داشتهی شاد و سالمی زندگ تا کند کمک ما جوامع به
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 میکن صحبت سرطان باره در دییایب 

(Let’s Talk about Cancer) 
 

 .استی ماریب نیچند بلکه ست،ینی ماریب کی سرطان

 

 شده ریتکث کنترل بدون بدنتانی سلولها که شودیم جادیای وقت سرطان

 میبدخی هاغده وقتهای بعضی سرطانی هاغده. آورند وجود به غده و

(malignant tumours) و کرده رشد توانندیم آنها  .شوندیم دهینام 

 .شوند منجر مرگ به توانندیم آنها. شوند پخش بدنی اعضا ریسا در

 

  

 
Source: Cancer Institute NSW 
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 شودیم شروع آن در که بدن ازی عضو اساس بر سرطان هر

 بدانند که است مشکل دکترهای برا وقتهای بعض. شودیمی نامگذار

 .است شده ازآغ کجا از سرطان کی

 

 
   

 

 

 

  

شش سرطان  

Source: www.medicinenet.com  

Source: Cancer Institute NSW  

نهیس سرطان  

http://www.medicinenet.com/
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 سرطان به شدنتان مبتال خطر کردن کمی برایی راهها

 .دارد وجود

 

 را شما گرفتن سرطان شانس توانندیم که رایی زهایچ ازی بعض ما

 به ابتال خطر بتواند کهی زیچ هر. میشناسیم کنند کمتر ای شتریب

 .شودیم دهینام سکیر عامل کند ادیز را سرطان مثلیی هایماریب

 

 Cancer Institute of)  لزیو سات وین سرطانی تویانست گفته به

NSW)، از عبارتند 8002 سال در زنان نیب در سرطانها نیتر جیرا: 

 نهیس سرطان 

 (کولورکتال سرطان) روده سرطان 

 (پوست سرطان) مالنوما 

 شش سرطان 

 NHL (Non-Hodgkin’s lymphoma)  (یلنفاو سرطان.) 

 

 :از عبارتند مردان در سرطانها نیتر جیرا

 پروستات سرطان 

 (کولورکتال سرطان) روده سرطان 

 (پوست سرطان) مالنوما 
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 شش سرطان 

 NHL (Non-Hodgkin’s lymphoma)  (یلنفاو سرطان.) 

 

 سرطانها نیتر جیرا مورد در شده شناخته سکیری عاملها ازی بعض

 :از عبارتند لزیو سات وین در

 

 نهیس سرطان

 

 

 

Being an older woman  
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 روده سرطان

 

 مالنوما

 

 

Sunbathing  
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 شش سرطان

 

  پروستات سرطان
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 :اگر دیکن کم را خودتان گرفتن سرطان خطر دیتوانیم شما

 باشدی ادیز وهیم و جاتیسبز شامل تانیی غذا میرژ   √

 

 بشود کمتر الزم حد از وزنتان نکهیا بدون دیبمان الغر   √

 

 دیباش داشتهی بدن تیفعال    √
  

 دینکن شروع ای دیکن ترک را گاریس   √

  

 دیکن کم را مشروبتان مصرف   √

  

 دیکن محافظت آفتاب از را پوستتان   √

 

 دارد وجود تان خانواده در سرطان سابقه ایآ دیکن قیتحق   √

  

   .دیکن مراجعه سرطانی غربالگری برا منظم بطور   √
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 .دهد نجات را جانتان تواندیم سرطانی غربالگر

 

 بطور که است نیا سرطان به ابتال خطر کردن کمی راهها ازی کی

ی غربالگر. دیکن مراجعه نهیمعا ای سرطانی غربالگری برا منظم

  .کندیم دایپ را آن هیاول مراحل ای سرطان وجود

 

  زنانی برای غربالگر

 ریاسم پاپ شیآزما *

ی غربالگری مل برنامه در که شودیم دعوت زنان از ایاسترال در

 به رای غربالگر خدمات برنامه نیا. کنند شرکت رحم دهانه سرطان

 :دهدیم ارائه ریز زنان

 است سال 00 تا 82 از سنشان که آنها 

 اندداشتهی جنس زشیآم.  
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ی باال در رحم دهانه. شودیم شروع رحم دهانه در رحم دهانه سرطان

 .است وصل رحم به و گرفته قرار واژن

 

 
 

 

 

 کی .است سرطانها نیتری ریشگیپ قابل ازی کی رحم دهانه سرطان

 دهانهی سلولها راتییتغ ریاسم پاپ شیآزما ای لومایپاپ روسیو شیآزما

 به منجر توانندیم راتییغت نیا ازی بعض. کندیم دایپ را زن کی رحم

 .شوند سرطان

 

Source: www.emedicinehealth.com  

 در آنی جا و رحم دهانه

 زن بدن

http://www.emedicinehealth.com/
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 اگر. بدهد ریاسم پاپ شیآزما کباری سال 8 هری زن هر که است مهم

 دیبا هنوز د،یهست وهیب ای دیاگرفته طالق د،یکنیمی زندگ جدا شما

 .دیبده ریاسم پاپ شیآزما

 

 

 از را لباستان که خواهندیم شما از دیدهیم ریاسم پاپ شیآزمای وقت

 .دیبخواب پشت به دیبا شیآزما نیا انجامی برا. دیاوریب در نییپا به کمر

 

 

 

 

 

 
Source: Cervical Cancer & Pap tests Booklet (2007)  

ریاسم پاپ شیآزما انجام حال دری زن        
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 .کرد خواهد فرو شما واژن داخل به اسپکولوم کی دکتر ای پرستار

  

 

 

 

 

 کی یرو و شده برداشته برس کی با رحم دهانهی سلولها ازی انمونه

 .شودیم گذاشته دیاسال

 

 

           

Source: Cervical Cancer & Pap tests Booklet 

(2007)  

 

Source: www.emedicinehealth.com 

کاردک و برس  

Source: Cervical Cancer & 

Pap tests Booklet (2007)  

 

دیاسالی رو سلولها نمونه گذاشتن  

 اسپکولوم

http://www.emedicinehealth.com/
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 شیآزما طول در اگر. کشدیم طول قهیدق چند فقط ریاسم پاپ شیآزما

 دهدیم انجام را شیآزما کهی پرستار ای دکتر به دیکرد درد احساس

 .دییبگو

 

یم طول هفته 3 تا 8 نیب. شودیم فرستاده لیتحل و هیتجزی برا نمونه

 .دیکن افتیدر را شتانیآزما جواب تا کشد

 

 رحم دهانه سرطان شما که ستینی معن نیا به شیآزما مثبت جهینت

ی شهایآزما که بخواهد شما از است ممکن پرستار ای دکتر. دیدار

 .دیباش داشتهی شتریب

 

 روز در دیبدان که دیریبگ وقتی موقع ریاسم پاپ شیآزمای برا

 .بود دینخواه رگل شیآزما

 

  یساز مصون

 رحم دهانه سرطان از تا بزنند واکسن توانندیم حاال جوان دختران

 چون شودیم داده ساله 83 تا 88 دختران به واکسن نیا. باشند محفوظ

 نیا. باشند کرده آغاز سن نیا از رای جنس روابط که دارد احتمال کمتر

 .شودیم زده مدارس در گانیرا به واکسن
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 کردند شروع رای جنس روابطی وقت دیبا هنوز اندزده واکسن کهیی آنها

 همه از واکسن نیا. بدهند ریاسم پاپ شیآزما کباری سال دو هر

 .کندینمی ریجلوگ رحم دهانهی سرطانها

 

 مراجع از کی هر از را ریاسم پاپ گانیرا شیآزما تواندیم زن کی

 :ردیبگ ریز

 خودشی عموم دکتر 

 زنان بهداشت پرستار 

 خودش خانهی کینزد در زنان بهداشت مرکز 

 خانواده میتنظ کینیکل.  

 

 

Source: www.emedicinehealth.com  

 واکسنی جوان دختر

زندیم رحم دهانه سرطان  

http://www.emedicinehealth.com/
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 نهیسی غربالگر* 

 در رسندیمی سالگ 00 بهی وقت که شودیم دعوت ایاسترال در زنان از

 00 تا 00 زنان به برنامه نیا. کنند شرکت نهیسی غربالگری مل برنامه

 .دهدیم ارائه نهیس از گانیرای بردار عکس ساله

 

 اشعه عکس کی نیا. شودیم شناخته هم ماموگرام نام به نهیس عکس

 .است زن پستان از کسیا

 

یم برده کار بهی عکسبردار نیای برا کسیا اشعه ازی کمی لیخ دوز

 باعث خودش شیآزما نیا که ستینی خطر چیه نیا بر بنا شود

 نیسیتکن به دیبا دیباش حامله که دارد احتمال اگر. بشود سرطان

 .دییبگوی عکسبردار

 

  

ساله 00 زن کی نهیس عکس  

 

 

Source: Cancer Institute NSW 
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 پودر ای عطر دئودورانت، چیه دیرویم نهیسی عکسبرداری برای وقت

 عکسی رو که شوندیم باعث آنها. دینزن تانیهانهیس ای بغل ریز به

 .فتدیب هیسا

 

 در شما. دیآور در را لباستان باال به کمر از که خواست خواهند شما از

 نوبت به تانیهانهیس از کی هر و دیستیایم کسیا اشعه نیماش مقابل

 .شودیم گذاشته نیماش صفحه کی یرو

 

 

 

 
Source: Cancer Institute NSW  

ماموگرام گرفتن حال دری زن  
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 نیای برا کار نیا. شود پخش پستان بافت تا شد خواهد فشرده نهیس

 .ردیبگ نهیس هر ازی واضح عکس بتواند نیماش که است

 

. دیکن حس درد ای یناراحتی کم است ممکن شودیم فشرده نهیسی وقت

 عکس دو نهیس هر از معموالا . کشدیم طول هیثان چند فقطی فشردگ

 .شودیم گرفته

 

 

 

                     

 

 شما دکتر. دیدار نهیس سرطان شما که ستینی معن نیا به مثبت جهینت

 ای هست سرطان شود معلوم تا کرد خواهد زیتجو رای گرید شاتیآزما

 .نه

 

Source: Cancer Institute NSW 

 نهیس خوبی فشردگ عکس نیا

یم نشان را  دهد

 نشان را نهیس بدی فشردگ عکس نیا

یم  دهد
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 ماموگرامی برا رگلتان از قبل هفته طول در د،یشویم رگل هنوز اگر

 آن در ماموگرام و هستند متورم و حساستر تانیهانهیس. دیرینگ وقت

 .بود خواهد دردناک شتریب وقت

 

 .دیریبگ ماموگرام کباری سال 8 هر شما که است مهم

 

 دیکنیم صحبتی سیانگل اگر ماموگرام کردن رزرو طرز

 دیبزن تلفن 50 20 13 شماره  BreastScreen به •

 دیریبگ وقت •

 

 مترجم با ماموگرام کردن رزرو طرز

 تلفن  50 14 13 شماره  (TIS)یشفاه وی کتب ترجمه سیسرو به •

 دیبزن

 دییبگو دیکنیم صحبت آن به که رای زبان و نامتان •

  دیایب مترجم تا دیبمان منتظر •

 تلفن  BreastScreen به شما جانب از که دیبخواه مترجم از •

 بزند

 دیریبگ وقت •
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 کهی روز در زن مترجم کی که دیبخواه BreastScreen از    •

 ماموگرامتانی برا که دیشو مطمئن. باشد حاضر دیاگرفته وقت

 .دیشو حاضر وقت سر

BreastScreen NSW و اریسی هاوانت در را نهیسی غربالگر 

 .دهدیم ارائه دیخر مراکزی بعض جمله از مختلف، نقاط در هاکینیکل

 

 مردانی برای غربالگر

 

 پروستات سرطان

غده پروستات. شودیم شروع مرد کی پروستات در پروستات سرطان

 غده نیا. کندیم دیتول استی من آب ازی بخش که رای عیما که استی ا

یم استفاده تستوسترون نام به مردانه هورمون کی ازی عاد کاری برا

 .کند
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. است مردان در سرطان نیتر جیرا پروستات سرطان ایاسترال در

 چیهی ماریب هیاول مراحل در اغلب دارند پروستات سرطان کهی مردان

 .کنندینم تجربه رای عوارض

 

 سرطانی برا عموم قبول قابلی غربالگر نوع چیه حاضر حال در

 خانواده سابقه و سن که آنجا از. ندارد وجود ایاسترال در پروستات

 00 از تر مسن مردان هستند، پروستات سرطان خطری قو عوامل

 به دیبا است داشته پروستات سرطان برادرشان ای پدر که آنها و ساله

 .کنند صحبت الزم ناتیمعا باره در تا کنند مراجعه دکترشان

 

 زنان و مردانی برای غربالگر

 (FOBT) مدفوع دری مخف خون شیآزما *

 پروستات 

Source: www.fotosearch.com  

http://www.fotosearch.com/
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ی مل برنامه در که شودیم دعوت زنان و مردان از ایاسترال در

ی غربالگر خدمات برنامه نیا. کنند شرکت روده سرطانی غربالگر

 .دهدیم ارائه ساله 00 و 00 ،00 ،00 اشخاص به گانیرا

 

 مدفوع دری مخف خون شیآزما ای FOBT روده سرطان شیآزما

(faecal occult blood test) تواندیم شیآزما نیا .شودیم دهینام 

 آسان شیآزما نیا. کند دایپ شخص مدفوع رادر خون کوچک اثرات

 .داد انجام خانه در را آن شودیم و است

 

ی حاو بسته نیا. شودیم فرستاده شما خانه به FOBTی برا بسته کی

 :است اقالم نیا

 شیآزما انجامی برا دستورالعمل 

 8 مدفوعی آور جمعی برا برگه 

 8 (یآبی کی و سرخی کی) خیس 

 8 خهایسی رو گذاشتنی برا برچسب 

 8 شود گذاشته آن در خهایس نکهیای برا لوله 

 کننده شرکت فرد مشخصات رنگی آب فرم کی 

 برگرداندنی برا دار تمبر رنگی آب پاکت کی 

 

 

 

 FOBT نمونه بسته کی
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 نمونهی برا. شودیم انجام مدفوع دفع جداگانه مرتبه دو در شیآزما

 را دوم نمونه. دیبکش و کرده فرو خود مدفع در را خیس کی اول،

 .دیبردار اول نمونه از روز 3 تا 8 ظرف در حاا یترج

 Source: www.cancerscreening.gov.au  

http://www.cancerscreening.gov.au/
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 و دیکن فرو مدفوع در را خیس

 دیبکش طرف دو به بار دو را آن

 

 شود انجام مدفوع نمونهی نگهداری برا دیبا کهیی کارها

Source: www.cancerscreening.gov.au 

Source: www.cancerscreening.gov.au 

1 2 

3 4 

http://www.cancerscreening.gov.au/
http://www.cancerscreening.gov.au/
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 برنامه به پست با را آن وسپس زده برچسبی درست به هانمونه به دیبا

 تا کشدیم طول هفته دو حدود. دیفرستب روده سرطانی غربالگری مل

 .دیشو آگاه شتانیآزما جهینت از

 

 شتانیآزما جهینت اگر. دیدار سرطان که ستینی معن نیا به مثبت جهینت

 .دینیبب را تانی عموم دکتر بالفاصله بود مثبت

 

ی غربالگر. شود انجام کباری سال 8 هر شیآزما نیا که شودیم هیتوص

 عوارض چیه بدون تواندیم روده سرطان چون است مهم منظم

 .کند رشد هیاولی اخطار

 

 شش سرطان

 شش سرطان ایاسترال زنان و مردان در سرطان از مرگ عمده علت

 کنندیم مصرف تنباکو ای کشندیم گاریس کهی زنان و مردان. است

 مردن و سرطان جادیا خطر در شتریب( انیقل از استفاده توتون، دنیجو)

 . دارند قرار آن از

 

 سرطانی برای عموم قبول قابلی غربالگر نوع چیه حاضر حال در

 ازی کی ای شما که دیدار شک اگر. ندارد وجود ایاسترال در شش

 دکتر بالفاصله د،یباش داشته شش سرطان است ممکن زانتانیعز

 .دیکن صحبت الزمی شهایآزما باره در تا دینیبب را تانی عموم
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 کبد سرطان

. است ما بدن در عضو نیبزرگتر که شودیم شروع کبد در کبد سرطان

 تیهپات ای ب تیهپات داشتنی ول. ناشناسند اغلب کبد هیاول سرطان لیدال

 .کند شتریب شخص بدن در را کبد سرطان جادیا خطر تواندیم مزمن ث

 

 آن به و بمانند کبد در توانندیم که هستندیی روسهایو ث و ب تیهپات

 وافراد شوندینمی عوارض چیه باعث روسهایو نیا اکثرا  . بزنند صدمه

 .دارند را روسهایو نیا که دانندینم

 

 که دینیبب تا دیکن صحبت خون شیآزما کی باره در تانی عموم دکتر با

 مصونی برای واکسن. نه ای دیدار ث تیهپات دیشا ای ب، تیهپات ایآ

 تیهپات مقابل در نهی ول) دارد وجود ب تیهپات مقابل در شما کردن

 زدن به ازین شما که کند مشخص تواندیم نیهمچن خون شیآزما(. ث

 .نه ای دیدار ب تیهپات واکسن
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 سرطانی غربالگر خالصه

 مصون ای یغربالگر سرطان نام
 یساز

 دفعات تعداد
 ای یغربالگر

 یساز مصون

 نهیس
 

 ماموگرام

 

 کباری سال دو هر

  FOBT روده

 

 کباری سال دو هر

 رحم دهانه
 

 ریاسم پاپ

 
 

ی برای ساز مصون
  پسران و دختران

 دو هر ریاسم پاپ
 کباری سال

 
 
 
 
 

 شش
 

 قبول موردی غربالگر
 ندارد وجود تیاکثر

 تانی عموم دکتر با
 دیکن صحبت

-- 

 قبول موردی غربالگر پروستات
 ندارد وجود تیاکثر

 تانی عموم دکتر با
 دیکن صحبت

-- 

 مقابل دری ساز مصون  کبد
  ب تیهپات

 تانی عموم دکتر با
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 دیکن صحبت

 

 شوند کشف زود اگر سرطانها شتریب

 .درمانند قابل

 

ی برا جهان در سرطان از ماندن زندهی درصدها نیباالتر ازی کی

 شتریب زیآم تیموفق درمان احتمال. است ایاسترال در سرطانها شتریب

 است مهم اریبس لیدل نیا به. است ادیز شوند کشف زودی وقت سرطانها

 کمکی ایجو دیشویم احساستان ای بدنتان دری رییتغ متوجه هرگاه که

 .دیباش آن مورد در

 

 بودند عبارت مردان در سرطان از مرگ عمدهی علتها 8002 سال در

 :از

 شش سرطان 

 (کولورکتال سرطان) روده سرطان 

 پروستات سرطان 

 لوزالمعده سرطان 

 CUP  (است ناشناس آن هیاول نوع کهی سرطان)  
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 از بودند عبارت انزن در سرطان از مرگ عمدهی علتها: 

 شش سرطان 

 نهیس سرطان  

 (کولورکتال سرطان) روده سرطان 

 CUP  (است ناشناس آن هیاول نوع کهی سرطان)  

 لوزالمعده سرطان.  

 

 شانس است جیرا اریبس ایاسترال در زنان نیب در نهیس سرطان نکهیا با

 نفر 9 به کینزد. است ادیزی ماریب صیتشخ از بعد سال 0 ماندن زنده

 8000 – 8008ی سالها نیب لزیو سات وین در( 29)% زن 80 هر از

 .اندمانده زنده نهیس سرطان از بعد

 

                   

 

 

            

                

 80 هر از نفر 9 به کینزد

 زنده نهیس سرطان از بعد زن

 ندامانده
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 آنها در پروستات سرطان کهی مردان نیب در ماندن زنده زانیم

 سرطان کهی مرد 80 هر از. است ادیز زین شده داده صیتشخ

 صیتشخ از بعد سال 0 نفرشان 9 شده داده صیتشخ آنها در پروستات

 .اندمانده زنده

 

 

 

 

 

 آورده ریز جدول در جیرای سرطانها ریسای برا ماندن زنده زانیم

 .است شده

 ماندن زنده زانیم سرطان نوع
 از بعد سال 5)

 (صیتشخ
 زنان

 ماندن زنده زانیم
 از بعد سال 5)

 (صیتشخ
 مردان

 روده
 

66% 65% 

 رحم دهانه
 

73% - 

 که مرد 80 هر از نفر 9 

 آنها در پروستات سرطان

مانده زنده شده داده صیتشخ

 اند
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 %16 شش

 %6 لوزالمعده

 

 دیبشناس خوب را بدنتان

 

ی زیچ دیکرد حسی وقت تا دیبشناس خوب را بدنتان که است مهمی لیخ

 عمدهی علتهای هانشانه ازی بعض. دیباش کمکی ایجو ستین درست

ی کی ای شما اگر. است آمده ریز در لزیو سات وین در سرطان از مرگ

 شده فهرست کتابچه نیا در که رای عوارض از کی هر زانتانیعز از

 تانی عموم دکتر از که است نیا کار نیبهتر د،یکنیم تجربه است

 .دیریبگیی راهنما

 

  رحم دهانه سرطانی هانشانه از بعض

 یم ظاهری ائسگی از بعد ای هارگل نیب)ی عاد ریغی زیخونر

 (شود

 است معمول از تر دیشد ای تری طوالن رگلی زیخونر 

 واژن از ترشح ادیازد 

 سکس در درد احساس 

 

  نهیس سرطان ی هانشانه ازی بعض

 دیجد غده 



31 
 

 نهیس نوک از ترشح 
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 پوسته پوسته ،یقرمز ،یدردناک) نهیس نوک دری عاد ریغ حاالت 

 (داخل طرف به دنیچیپ شدن،

 پستانها تورم 

 

   پروستات سرطان ی هانشانه ازی بعض

 ادرار فیضع انیجر 

 شب طول در ژهیو به اد،یز دفعات به ادرار 

 کردن ادرار در اشکال 

 ادرار هنگام در درد 

 یمن آب ای ادرار در خون 

 

 

  روده سرطانی هانشانه ازی بعض

 مدفوع شدن نازک ای بوستی اسهال، مثل مدفوع در رییتغ 

 مدفوع در خون ای رهیت مدفوع 

 مقعد ازی زیخونر 

 دلدرد ای چهیپ دل 

 استفراغ 

 ضعف وی خستگ 

 لیدلی ب کردن کم وزن 
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  لوزالمعده سرطانی هانشانه ازی بعض

 پشتی باال ای شکمی باال در درد 

 ییاشتها کم 

 کردن کم وزن  

 تهوع 

 استفراغ  

 بوستی ای اسهال مثل مدفوع در رییتغ  

 (رهیت ادرار چشم، و پوستی زرد) رقانی 

 مفرطی خستگ 

 صفرا سهیک تورم اثر در شکم شدن بزرگ 
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 دیباش داشته بخاطر

 

 استی ادیزی هایماریب بلکه ست،ینی ماریب کی سرطان

  

 

 دارد وجود سرطان به ابتال خطر کردن کمی برایی راهها

 

 

 دهد نجات را شما جان تواندیم سرطانی غربالگر

 

 

 درمانند قابل شوند کشف زودی وقت سرطانها شتریب

 

 

  دیبشناس خوب را بدنتان
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 (Cancer Council) سرطان انجمن کمک تلفن

 

 

 

ی زبان و دیبزن تلفن (Helpline) کمک تلفن به دیدار ازین مترجم به اگر

 تا دیشویم منتظر کهی مدت در. دییبگو دیکنیم صحبت آن به که را

 .دینگذار رای گوش اورد،یب مترجم کمک تلفن
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 باشم؟ داشته ریاسم پاپ گانیرا شیآزما توانمیم کجا در

 زنان بهداشت پرستاران

 کینیکل محل تلفن شماره یشهردار منطقه
Auburn 1800 600 681 Auburn Community Health Centre  

Norval Street  

Bankstown 9780 – 2777 Bankstown Community Health 
Centre 

36-38 Raymond Street 

Blacktown 1800 600 681 
 
 
 

9831 – 2070  

Mt Druitt Community Health 
Centre  

Corner Buran Close & Kelly Close, 
MT DRUITT 

 
 Blacktown Women’s and Girls’ 

Health Centre 
6 Prince Street 

Canterbury 9789 – 3744 
 
 

9750 – 9344 
 
 

Metro Migrant Resource Centre 
Level 2, 59-63  

Evaline Street, CAMPSIE 
 

Canterbury City Community 
Centre 

130 Railway Parade, LAKEMBA 

Fairfield 9726 – 1016 Immigrant Women’s Health 
Centre 

Corner McBurney Road & Railway 
Parade, CABRAMATTA 

Parramatta 1800 600 681  
 

Jeffery House 
162 Marsden Street    

Liverpool  9600 – 0600 
 
 
 

9601 – 3555  

Liverpool Neighbourhood 
Connections 

Warwick Farm Community Hub  
11 Gallop Street,  
WARWICK FARM  

 
Liverpool Women’s Health Centre  

26 Bathurst Street  
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 بروم؟ توانمیم کجا به نهیس گانیرا عکس گرفتنی برا

 

 نهیسی غربالگر کینیکل محل یشهردار منطقه
Auburn Auburn Hospital 

Level 2 

Bankstown Ground Floor 
Civic Tower Building 

Corner Rickard Road & Jacob Street 

Blacktown Myer, Lingerie Department 
Westpoint  

Level 2 

Mt. Druitt Mt. Druitt Hospital 
Level 2 

Liverpool 102 Bigge Street 
 

Penrith Myer, Lingerie Department 
Westfield 

Level 1  

  

 نقاط در سال هر (BreastScreen) نهیسی غربالگر اریسی وانتها

 شمای برای زمان دیبزن تلفن 83 80 00 شماره بهی وقت. هستند مختلف

 رزرو تان خانهی کینزد در وانت ای نهیسی غربالگر کینیکل کی در

 .شودیم
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 شده استفاده آن از کهی منابع

 www.brighamandwomens.org –Brigham and Women’s Hospital Website  

 www.cancer.org.au –Cancer Council Australia Website  

 www.cancercouncil.com.au –Website Cancer Council NSW  

Cancer in NSW: Incidence & Mortality Report 2008. Cancer Institute NSW – 

 www.cancerinstitute.org.au 

Mammograms: Frequently Asked Questions. U.S. Department of Health and 

 www.womenshealth.gov –ces, Office on Women’s Health Human Servi 

 www.cancer.gov –National Cancer Institute ups. -related check-Cancer 

Protecting your daughter from cervical cancer: The National HPV Vaccination 

 www.australia.gov.au/cervicalcancer –Program  

Understanding Breast Health. Centres for Disease Control and Prevention – 

 www.cdc.gov 

 

 شده استفادهی رهایتصو

Cancer Institute NSW  

-(Multi www.refugeehealth.org.au –(2007) Cervical Cancer & Pap tests Booklet 
lingual Resources) 

 www.colorectalsite.com 

www.emedicinehealth.com 

www.fotosearch.com 

 www.medicinenet.com 

Invitation Pack - FOBT Kit – Instructions for Sample Collection. National Bowel 
 www.cancerscreening.gov.au –Cancer Screening Program  

http://www.brighamandwomens.org/
http://www.cancer.org.au/
http://www.cancercouncil.com.au/
http://www.cancerinstitute.org.au/
http://www.womenshealth.gov/
http://www.cancer.gov/
http://www.australia.gov.au/cervicalcancer
http://www.cdc.gov/
http://www.refugeehealth.org.au/
http://www.colorectalsite.com/
http://www.emedicinehealth.com/
http://www.fotosearch.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.cancerscreening.gov.au/
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 (Meena’s Story) نایم داستان

حاال نزدیک به دوسال است . و خانواده اش چند سال پیش از عراق به استرالیا مهاجرت کردند* مینا

 .سینه راستش حس کرده بود سرطانی بودهای که در باالی که او فهمیده غده

بعد از . مینا به دکتر عمومی اش مراجعه کرد و دکتر او را برای ماموگرام و سونوگرافی فرستاد

او . هایشان غده دارنددریافت نتیجه، دکتر به او گفت نگران آن غده نباشد چون خیلی از زنها در سینه

مینا گفت . اع به یک پزشک متخصص به او داده شودو خانواده اش اصرار کردند که یک نامه ارج

 ".کار خوبیه، من با هوشم"

این موضوع خیلی او را . وقتی مینا یک متخصص سینه را دید شک او به اینکه سرطان دارد تایید شد

 .کردناراحت کرد و دائم گریه می

سرطان را شکست "انند توخانواده اش سعی کردند او را دلداری دهند و به او گفتند که با هم می

علیرغم حمایت عاشقانه . برد تا نگذارد زیاد نگران باشدشوهرش همیشه او را بیرون می". دهند

 ".آخر عمرش است"کرد که این خانواده اش، او فکر می

در . خوشبختانه مینا زود پیش متخصص رفت و با جراحی دو غده از سینه اش بیرون آورده شد

بود و مینا ( غیر سرطانی)کوچکترین غده خوش خیم . تا غده پیدا کرد حقیقت، دکتر متخصص سه

 .اش پیدا شده حتی حس هم نکرده بودهگفت غده سومی را که در سینه

دو سال بعد، وضع سالمتی او تا حد . بعد از جراحی، مینا تحت درمان شیمی درمانی قرار گرفت

 .روداو هر سال برای گرفتن ماموگرام می. معقولی خوب است

بعضی وقتها میتونی غده "او گفت، . او معتقد است که گرفتن مرتب ماموگرام برای زنان مهم است

توصیه او این است که مردم عوارض خود را مورد معاینه ." تونیبعضی وقتها نمی. رو حس کنی

 .شود آن را با موفقیت درمان کردقرار دهند چون وقتی سرطان زود پیدا شود، می

 ( محرمانه بودن هویت شخص نام او عوض شده استبرای )* 

 

 

 

 


