Cut Your Cancer Risk
Khmer

កត់បន�យេ្រគាះថា�ក់របស់េលកអ�កក�ងករេកើ
តជំងឺមហរីក
ុ

មហរីកអចប៉ះពល់ចំេពះេលកអ�ក

េធ�ើេតស�ឲ្យបានេទៀងទត់េដើម្បីតមដនរកជំងឺ

មនុស្សជាេ្រចើនគិតថា ជំងឺមហរ ីកគឺជាជំងឺែដល

មហរីក

េកើតេឡើងែតចំេពះជនដៃទ។ ជាករសំខន់ ចំ

ស្រមាប់ ្របេភទជំងឺមហរ ីកភាគេ្រចើន កររកេឃើញជំងឺ

បាច់ ែដល្រត�វយល់ថា ជំងឺមហរ ីកក៏ប៉ះពល់ដល់

េនះបានទន់ េពលេវល មានន័យថា ករព្យោបាលមាន

េលកអ�កផងែដរ។

ឱកសេ្រចើ ននឹងទទួលបានេជាគជ័យ។

ជាង១ភាគ៣ៃនមរណភាពេដយសរជំងឺមហរ ីក

ករេធ�ើេតស�តមដន អចជួយេលកអ�ករកេឃើញជំងឺ

េន្របេទសអូ�ស�លី អច្រត�វេគទប់ស�ត់ បាន។

មហរ ីកទន់ េពលេវល។ េយើងខ�ំុសូមជំរុញេលើកទឹក
ចិត� និងផ�ល់អនុសសន៍ ដូចខងេ្រកម៖

ករផា�ស់បូររេបៀបែដលេលកអ�
�
ករស់េនអចជួយ
កត់ បន�យឱកសៃនករេកើតជំងឺមហរ ីក។

•

្រកដសព័ត៌មានពិតេនះ បង�ញេលកអ�កនូវ

េលើសពី៥០ឆា�ំ ្រត�វេធ�ើេតស�រកឈមក�ុង

រេបៀបកត់បន�យឱកសេនះ។

លមក (FOBT) េរៀងរល់េពល២ឆា�ំម�ងេដើម្បី

រេបៀបកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់របស់េលកអ�កក�ុងករ

តមដនរកស��ៃនជំងឺមហរ ីកេពះេវៀន។

េកើតជំងឺមហរ ីក

•

•

្រត�វេទេធ�ើេតស�េទៀងទត់ េដើ ម្បីតមដន

តមដនរកជំងឺមហរ ីកេដះ។

េធ�ើករែឆកពិនិត្យនូវករែ្រប្រប�លនានា

•

ែដលមិនធម�ត

•

ស្រមាប់ មនុស្ស�សីអយុពី៥០េទ៦៩ឆា�ំ ្រត�វ
េទថតឆ�ុះេដះេរៀងរល់េពល២ឆា�ំម�ង េដើម្បី

រកេមើលជំងឺមហរ ីក

•

ស្រមាប់ មនុស្ស្រប�ស និង�ស�ីែដលមានអយុ

ស្រមាប់ �ស�ីអយុពី១៨ េទ៧០ឆា�ំ ្រត�វេធ�ើ
េតស�ស្បូន (Pap test) រល់េពល២ឆា�ំម�ង

រក្សោទម�ន់កុ�ងក្រមិតមួយែដលមានសុខ

េដើម្បីតមដនឲ្យបានទន់ េពលេវលនូវករ

ភាពល�

ែ្រប្រប�លណាមួយ ែដលអចនាំេទេកើតជំងឺ

•

ដក់ ក្រមិតេលើករទទួលទនសុរ

•

ញា
ុ ំអហរែដលេធ�ើឲ្យមានសុខភាពល�

មហរ ីកមាត់ស្បូន។

•

្រត�វេធ�ើសកម�ភាពបេ��ញកមា�ំងកយ

•

េចៀសវងករ្រត�វកេម�ៃថ�េ្រចើ នហួស

•

ឈប់ជក់បារ ី
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េនេពលបច�ុប្បន�េនះ មិនមានកម�វ ិធី ណាស្រមាប់
េធ�ើេតស�តមដនរកជំងឺមហរ ីក្រប�ស�តេនេឡើយ

ករចក់ថា�ប
ំ ង�រ
បែន�មេលើសករេធ�ើេតស�ស្បូនេទៀងទត់ �ស�ីវ ័យេក�ង

េទ។ ស្រមាប់ មនុស្ស្រប�សែដលមានកង�ល់អំពីជំងឺ

និងវ ័យចំណាស់ អចជួយទប់ស�ត់ករេកើតជំងឺមហរ ីក

មហរ ីក្រប�ស�ត អចពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយេវជ�

មាត់ ស្បូនបាន តមរយៈករចក់ ថា�ំវ៉ក់សំងករពរ

បណិ� តរបស់ខួនបានអំ
�
ពីករេធ�ើេតស�នានាែដលេគ

ជំងឺមហរ ីកមាត់ ស្បូនេនះ។

មានសព�ៃថ�េនះ។ ស្រមាប់ ព័ត៌មានបែន�មសូម

ស្រមាប់ ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេមើលវុ ិបសយថ៍

ចូលេមើលវុ ិបសយថ៍ prostatehealth.org.au ។

cervicalcancervaccine.org.au ។

ែឆករកេមើលករែ្រប្រប�លមិន្រប្រកតី
ជាករសំខន់ ែដលេលកអ�ក្រត�វដឹងនូវអ�ីែដល
ធម�តស្រមាប់ េលកអ�ក។ សូមេទជួប្រគ�េពទ្យ

រក្សោទម�ន់ែដលេធ�ើឲ្យមានសុខភាពល�

របស់េលកអ�ក ្របសិនេបើេលកអ�កកត់ សមា�ល់

ករ�សវ្រជាវរបស់អង�ករ Cancer Council (្រក�ម

េឃើញមានករែ្រប្រប�លមិនធម�តណាមួយ ឬក៏

្របឹក្សោជំងឺមហរ ីក) បង�ញឲ្យេឃើញថា េនេពលែដល

មានកង�ល់េផ្សងៗ។

ទំហំចេង�ះរបស់េលកអ�កមាន្របែវងេលើសពី១០០សង់
ទីែម៉្រតស្រមាប់ បុរស និង៨៥សង់ ទីែម៉្រតស្រមាប់ �ស�ី

ែឆករកេមើ ល៖

•

ឱកសៃនករេកើត្របេភទជំងឺមហរ ីកមួយចំនួនមាន

ដុំពក ឬក៏ករឈឺចប់ ណាែដលមិនជា

ក្រមិតខ�ស់ជាងធម�ត។ មហរ ីកទំងេនាះ រួមមាន

សះេស្បើយ

•

ករក�ក ឬក៏សំេឡងស�កៗ ែដលមិនបាត់

•

ករ�សកទម�ន់ែដលេលកអ�កមិនដឹងនូវ

មហរ ីកេដះ, មហរ ីកេពះេវៀន និងមហរ ីកបំពង់
អហរ។
កររក្សោទម�ន់ែដលមានសុខភាពល� គឺ អំពីកររក្សោឲ្យ

មូលេហតុ

•

•

បាននូវភាពថ�ឹងែថ�ងរវងអ�ីែដលេលកអ�កពិស និង

្រប្រជ�យ ឬក៏អីេ� នេលើែស្បកែដលផា�ស់

ចំនួនៃនករេធ�ើលំហត់្របាណែដលេលកអ�កេធ�ើ។

ប�ូររងេរ, ទំហំ ឬក៏ពណ៌របស់វ

ឱវទល�ៗ

ករែ្រប្រប�លៃនទមា�ប់បេនា�បង់ ឬក៏

•

មានឈមេនក�ុងលមក។

កត់ បន�យនូវចំណីអហរ និងេភសជ�ៈណា
ែដលមានជាតិ ខ�ញ់ និងជាតិ សរ� ខ�ស់។

•

ស��ទំងេនះ មិនែមនសុទ�ែតមានន័យថា េលក
អ�កមានជំងឺមហរ ីកេនាះេទ ប៉ុែន�ជាករសំខន់

ដក់ កំណត់េទេលើ ឬក៏េចៀសវងេភសជ�ៈ,
ទឹកែផ�េឈើ ណាែដលមានជាតិសរ� េ្រចើន និង

ចំបាច់ ែដលេលកអ�ក្រត�វឲ្យ្រគ�េពទ្យជំ នាញតម

�ស។

ដនពិនិត្យស��ទំងេនះ។ ស្រមាប់ បណា
� ជន

•

ែដលមាន្របវត�ិ្រគ�សរែដលធា�ប់ មានជំងឺមហរ ីក

ស្រមាប់ មនុស្សចស់ សូមពិ សនូវទឹកេដះេគា
និងផលិតផលទឹកេដះេគាែដលមិនមានជាតិ

គួរែតេទពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹងេវជ�បណិ� ត

ខ�ញ់ ឬ្រត�វេគកត់ បន�យជាតិខ�ញ់។

របស់ខួន
� អំពីករ្របឈមមុខរបស់ពួកេគេទនឹង
ជំងឺមហរ ីក។

•

្រត�វទទួលទនបែន�ឲ្យបានកន់ែតេ្រចើន។

•

សូមេ្រជើសេរ ើសពិសជាតិ សច់ែដលមិនសូវ
មានខ�ញ់។
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•

សូមកុំដក់អហរក�ុងចនរបស់អ�កេ្រចើន

ជាតិ សុរមិនករពរទប់ទល់្របឆាំងនឹងជំងឺមហរ ីក
្របេភទណាមួយេឡើយ។ ្របសិនេបើេលកអ�កសេ្រមច

េពក។

ចិតទ
� ទួលទនសុរ សូមពិសេដយមានករទទួលខុស

ដក់កំណត់េលើករជក់បារី

្រត�វ។

សូម្បីែតករទទួលទនសុរក�ុងក្រមិតមធ្យមក៏េធ�ើ

ឱវទល�ៗ

•

ឲ្យឱកសៃនករេកើតជំងឺមហរ ីកមួយចំនួនកន់ែត
មានក្រមិតខ�ស់ជាងមុនផងែដរ ដូចជាមហរ ីក

ទទួលទនសុរែតក�ុងេពលមានកម�វ ិធីពិេសស
ៗបានេហើយ។

មាត់, មហរ ីកេដើមក, មហរ ីកបំពង់សំេឡង,

•

មហរ ីកបំពង់អហរ, មហរ ីកេថ�ើម, មហរ ីកេដះ

សូមពិសទឹក ជាជាងពិសសុរ។

•

បន្សោបជាតិ �សរបស់េលកអ�ក។ ឧទហរណ៍

និងមហរ ីកេពះេវៀន។ ជាេរៀងរល់ឆា�ំេនក�ុង

ដូចជាលយ�សេបៀរជាមួយនឹងទឹក្រក�ចឆា�,

្របេទសអូ�ស�លី ប�
� ៃនករទទួលទនសុរគឺ

�ស-ស ជាមួ យនឹងទឹកខនិជ ឬក៏លយ�ស

ជាប់ ទក់ទងនឹងករណីេកើតជំងឺមហរ ីកជាង៥ពន់

ខ�ំងជាមួយនឹងេភសជ�ៈែដលមានក្រមិតកឡូរ ី

ករណី។ ក�ុងេនាះរួមមានមា�ក់កុង៥នាក់
�
មានជំងឺ

ទប។

មហរ ីកេដះ។

•

េដើម្បីកត់ បន�យឱកសៃនករេកើតជំងឺមហរ ីកឲ្យ

តួច។

េនក�ុងក្រមិតទប សូមេមត�ដក់ កំណត់េទេលើ
ករទទួលទនសុរ។ េដើម្បីឲ្យកន់ែត្របេសើរជាង

ញា
ំ ហរែដលេធ�ើឲ្យមានសុខភាពល�
ុ អ

េនះេទៀត សូមេជៀសវងសុរែតម�ងក៏បាន។ ែត
្របសិនេបើ េលកអ�កសេ្រមចចិត�ទទួលទនសុរ

ម�ូបអហរែដលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល�ផ�ល់ជូន
េលកអ�កនូវថាមពលកន់ ែតេ្រចើន និងជួយេលកអ�ក

េយើងខ�ំុសូមផ�ល់អនុសសន៍ ដូចខងេ្រកម៖

•

•

រក្សោទម�ន់មួយែដលេធ�ើឲ្យេលកអ�កមានសុខភាពល�មាំ

ក�ុងមួយៃថ� សូមកុំពិសេលើសពី២ែកវ
ស�ង់ដរ

មួន។ អហរែដលេធ�ើឲ្យមានសុខភាពល� ក៏ អចជួយ
កត់ បន�យេ្រគាះថា�ក់ ៃនករេកើតជំងឺមហរ ីកបានផង

េនក�ុងមួយសបា�ហ៍ សូមកុំទទួលទន
សុរយា៉ ងតិចក៏១ ឬ២ៃថ�ែដរ។

ែដរ។
បែន� និងែផ�េឈើ មានជាតិ ខ�ញ់ និងថាមពលកឡូរ ីតិច

មួយែកវស�ង់ដរគឺេស�ើនឹង៖

•

តួច។ បែន�ែផ�េឈើ សម្បូរេទេដយេ្រគ�ងជី វជាតិ ល�ៗ។

�សេបៀរចំណុះ ២៨៥មីលីលី្រត (�ស

េហតុ េនះេហើយបានជាបែន�ែផ�េឈើ គឺជាែផ�កមួយែដល
មានសរៈសំខន់ កុងមុ
�
ខម�ូបអហរ្របចំៃថ�របស់

េបៀរមួយែកវ)

•

•

ពិសែតេភសជ�ៈណាែដលមានជាតិ សុរតិច

�ស្រកហមចំណុះ១០០មីលីលី្រត (�ស

េយើង។

្រកហមមួយែកវតូច)

ករពិសសច់ ្រកហមេ្រចើន (ជាពិេសសសច់ ែដលេគ

�សខ�ំងចំណុះ៣០មីលីលី្រត (ែដលគិត

ែកៃច�) េធ�ើឲ្យឱកសៃនករេកើតជំងឺមហរ ីកេពះេវៀន
កន់ ែតមានក្រមិតខ�ស់ខ�ំងជាងធម�ត។

ក�ុងរង�ស់មួយកូនែកវតូចៃន�សខ�ំង)។

3

ឱវទល�ៗ

•

េយើងខ�ុំសូមផ�ល់អនុសសន៍ ដូចខងេ្រកម៖

េរៀងរល់ៃថ� សូមទទួលទនបែន�៥ដង

•

(ឧទហរណ៍, ករេដើ រញាប់ , ករែហលទឹក ឬ

និងែផ�េឈើ ២ដង។ មួយដងៗ គឺ្របែហល

ករជិះកង់កុងក្រមិ
�
តេល្ប�នមធ្យម) ឬ

ជាមួយក�ប់ ៃដ។

•

•

សូមេ្រជើសេរ ើសនំបុ័ងែដលមាន�ស�វ

ករេលងបាល់, ករេលងកីឡា squash, ករ

សូមពិសសច់្រកហមែត៣ េទ៤ដង

េលងកីឡា Netball, ករេលងកីឡាបាល់េបាះ

បានេហើយក�ុងមួយអទិត្យ។ សច់ពិស

basketball, កររត់ តិចៗ និងករជិះកង់កុ�ង

ម�ងៗគឺគួរេស�ើនឹង្របែហលជាមួយ្របអប់

េល្ប�នេលឿន)។

ៃដ។

•

ឱវទល�ៗ

សូមដក់ក្រមិត ឬេចៀសវងករទទួល

•

ទនសច់្រកក, សឡាមី , សច់បីជាន់

សូមសកម�កុងសកម�
�
ភាពេ្រចើ នយា៉ ងែដល
េលកអ�កអចេធ�ើបាន។

ែដលេគហន់េស�ើងៗ (bacon) និងសច់

•

េភ�្រជ�ក (ham)។

•

ស្រមាប់ ៃថ�ភាគេ្រចើន េធ�ើសកម�ភាពខ�ំងក�
ស�ហប់កុងរយៈេពល៣០នាទី
�
(ឧទហរណ៍

សឡី និង្រគាប់ ធ�� ជាតិ។

•

េធ�ើសកម�ភាពមធ្យមក�ុងរយៈេពល១េមា៉ ង

េដើរេទហងលក់ទំនិញជាជាងេបើកបរ
រថយន�។

សូមទញយកកម�វ ិធីកុំព្យូទ័ រេដយឥត

•

គិតៃថ�ស្រមាប់ តមដនម�ូបអហរ

េដើរជុំវ ិញកែន�ងេធ�ើករេនេពលឈប់ស្រមាក
ទទួលទនអហរៃថ�្រតង់ ។

(Traffic Light Food Tracker)។ កម�វ ិធី

េនះបង�ញឲ្យដឹងនូវក្រមិតជាតិអំបិល,
ជាតិ ខ�ញ់ និងជាតិ សរ� េនក�ុងក��ប់ មូប
�

•

ជិះកង់ ឬក៏ េដើរេទេធ�ើករ។

•

េដើរតមកំជេណើ� រេឡើងេលើ ជាជាងជិះជេណើ� រ
ឬបន�ប់យន�។

អហរែដលេលកអ�កទិញ។ សូមេ្របើ

•

កម�វ ិធី េនះ េដើម្បីជួយេលកអ�កេ្រជើ ស

េធ�ើសកម�ភាពអ�ីមួយែដលេលកអ�កចូលចិត� ឬ
អចេធ�ើបានជាមួយមិតភ
� ក�ិ ដូចជាេលងកីឡា

េរ ើសម�ូបអហរណាែដលនាំឲ្យមានសុខ

េតនី�ស, ករែហលទឹក ឬក៏កររំកម្សោន�។

ភាពល�។

•

្របសិនេបើ េលកអ�កមានករងរែដលត្រម�វឲ្យ
អង�ុយយូរ ្រត�វឈប់ ស្រមាកេដើម្បីេធ�ើសកម�

េធ�ើសកម�ភាពបេ��ញកមា�ង
ំ កយ

ភាពឲ្យបានេទៀងទត់ ។ សូមេដើរ ឬបេ��ញ

ករមានសកម�ភាពរងកយបេ��ញេញើសេទៀង

ចលនាឲ្យបានេ្រចើនបំផុតែដលអចេធ�ើេទបាន

ទត់ ជួយកត់ បន�យដល់ឱកសៃនករេកើតជំងឺ
មហរ ីកេពះេវៀន និងមហរ ីកេដះ។ េ្រកពីេនះ

ចប់ ពីេពលចូលេធ�ើកររហូតដល់េចញេទផ�ះ

ករេធ�ើលំហត់ ្របាណក៏ជួយឲ្យេលកអ�កមាន

។

ទម�ន់មួយែដលេធ�ើឲ្យមានសុខភាពល�ផងែដរ។

•

្រត�វេមើលេឃើញសកម�ភាពជាឱកសល� ជា
ជាងគិតថា េធ�ើឲ្យេលកអ�កយា៉ ប់ខួន។
�
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ចប់ ពីែខឧសភា ដល់ែខសីហ េដើម្បីទទួលបានវ ីតមី ន

េចះករពរខ�នកុ
ំ
ួ ំឲ្យ្រត�វពន�ឺៃថ�ខ�ង

D បណា
� ជនភាគេ្រចើន្រត�វករ្រត�វពន�ឺៃថ�រយៈេពល២

ជាករសំខន់ ចំបាច់កុងករថ�
�
ឹងែថ�ងអំពីករទទួល

េទ៣េមា៉ ងក�ុងមួយអទិត្យ។ ជាទូេទេនក�ុងរដូវេនះ

បាននូវជាតិ វ ីតមីន D ្រគប់ ្រគាន់ និងឱកសៃន

េលកអ�កមិនចំបាច់ករពរខ�ួនពីពន�ឺ្រពះអទិត្យេឡើយ

ករេកើតជំងឺមហរ ីកែស្បក។ េនក�ុងរដ�វ ិចថូេរៀ
ចប់ ពីែខក�� ដល់ែខេមស ជាធម�តក្រមិតៃន

លុះ្រតណាែតេលកអ�កេនខងេ្រកផ�ះក�ុងរយៈេពល
យូរេមា៉ ង ឬេនកែន�ងែដលធា�ក់ ទឹកកក ឬេនេពល

កំរស�ីអ៊ុល្រតវ ីេយាេឡ (UV) ជាមធ្យមគឺចប់ពី

ែដលក្រមិតកំរស�ីអ៊ុល្រតវ ីេយាេឡឈនដល់ក្រមិត

៣េឡើងេទ។ ដូ េច�ះត្រម�វឲ្យមានករករពរពីករ

ចប់ពី៣េឡើងេទ។ ស្រមាប់ បណា
� ជនែដលមានែស្បក

្រត�វកំរស�ី្រពះអទិត្យ។ ស្រមាប់ ពលរដ�រស់េន

េខ�ពីកំេណើត ្រត�វករពន�ឺ្រពះអទិត្យពី៣ េទ៦ដង

ក�ុងរដ�វ ិចថូេរៀ ករ្រត�វពន�ឺៃថ�ពីរ-បីនាទី េនមុន
េមា៉ ង១០្រពឹក និងេ្រកយេមា៉ ង៣រេសៀលរល់ៃថ�

េ្រចើនជាងជនធម�ត។
ឱវទល�ៗ

គឺ្រគប់ ្រគាន់ ណាស់េទេហើយ ក�ុងករជួយឲ្យមាន
វ ីតមីន D ។

•

អទិត្យ SunSmart UV េនេលើវុ ិបសយថ៍

រេបៀបករពរខ�ួនេលកអ�កពីពន�ឺៃថ�៖

•

sunsmart.com.au ឬេនតមទំព័រកែសត្រតង់

េស��កសេម��កបំពក់ណាែដលករពរ

កែន�ងផ្សោយដំណឹងអំពីអកសធាតុ។

េលកអ�កកុំឲ្យ្រត�វពន�ឺ្រពះអទិត្យ។

•

•

េ្របើ ថា�ំលបករពរពន�ឺ្រពះអទិត្យ

ភាពែ្រប្រប�លណាមួយែដលេកើតមានេនេលើ

បានេ្រចើនែបប េហើយមិនរលយតម

ែស្បក។

ទឹក។ សូមលបថា�ំេនះឲ្យបាន២០នាទី

•

មុនេពលែដលេលកអ�កេចញេទខង

េស្បើយ, មាន្រប្រជ�យែដលេទើបនឹងេចញ ឬ

េនេរៀងរល់េពល២េមា៉ ងម�ង។

ចប់ េផ�ើមេចញឈម ឬក៏អីម
� ួយេនេលើែស្បក

សូមពក់មួកេដើម្បីករពរមុខ, ក្បោល, ក

ែដលមានករែ្រប្រប�លទំហំ, ក្រមាស់, រូបរង

និង្រតេចៀករបស់េលកអ�ក។
សូម្រជកេនតមកែន�ងែដលមានម�ប់។

•

សូមពក់ែវ ៉នតករពរពន�ឺ្រពះអទិត្យ។

សូមេទជួប្រគ�េពទ្យរបស់េលកអ�ក ្របសិនេបើ
េលកអ�កមានករឈឺែស្បកែដលមិនជាសះ

េ្រកផ�ះ េហើយបនា�ប់មកលបវម�ងេទៀត

•

្រត�វែឆកពិនិត្យតមដនែស្បករបស់េលកអ�ក
យា៉ ងតិចរល់េពល៣ែខម�ង េដើម្បីតមដនរក

SPF30+ ែដលករពរកំរស�ី្រពះអទិត្យ

•

តមដននូវករ្រពមានអំពីក្រមិតកំរស�ី្រពះ

ឬក៏ពណ៌របស់វ។

•

ស្រមាប់ បណា
� ជនខ�ះ ពួកេគ្របឈមមុខខ�ស់
េទនឹងករមានជាតវ ីតមីន D តិចតួចេនក�ុង

្រត�វធានាឲ្យបានថា ែវ ៉នតេនាះមានគុណ

ខ�ួន។ ក�ុងេនាះរួមមានជនែដលមានែស្បកេខ�

ភាពសម�សបតមស�ង់ដរគុណភាពៃន

ពីកំេណើត, ជនែដលមិនសូវ្រត�វពន�ឺ្រពះអទិត្យ

្របេទសអូ�ស�លី។

ឬអត់្រត�វពន�ឺៃថ�េសះ និងទរកខ�ះែដលេប
េដះមា�យ។ សូមពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹង
្រគ�េពទ្យរបស់េលកអ�ក ្របសិនេបើេលកអ�ក
មានកង�ល់អំពីករខ�ះខតជាតិវ ីតមីន D ។
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•

សូមទញយកកម�វ ិធីកុំព្យូទ័ រេដយឥត

ឥឡូវេនះរល់កែន�ងរង�សល និងក�ឹមរ្រតីកម្សោន�ទំង
អស់េនក�ុងរដ�វ ិចថូេរៀ ្រត�វច្បោប់ហមឃាត់ មិនឲ្យមាន

គិតៃថ� SunSmart app។ កម�វ ិធីេនះ

ករជក់បារ ីេនាះេឡើយ។ េហើយេ្រកពីេនះេនខងក�ុង

បង�ញឲ្យេឃើញនូវក្រមិតៃនកំរស�ីអ៊ុល

េភាជនី យដ�ន និងក�ុងកែន�ងេធ�ើករងរក៏្រត�វេគហម

្រតវ ីេយាេឡ (UV) េនក�ុងតំបន់េលក

ឃាត់មិនឲ្យជក់បារ ីផងែដរ។

អ�ករស់េន, ព័ត៌មានអំពីអកសធាតុ

ឱវទល�ៗ

ទន់េហតុ ករណ៍, ឱវទអំពីកង�ះខត

•

ជាតិ វ ីតមីន D និងឧបករណ៍គណនា

សូមទូរសព�េទបណា
� ញជួយេលកអ�កឈប់
ជក់បារ ី Quitline តមេលខ 13 78 48។ អ�ក

ថា�ំែ្រកមលបករពរពន�ឺ្រពះអទិត្យ។

ផ�ល់ឱវទអចជួយផ�ល់េយាបល់ និងេផ�ើជូន

ចំេពះព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេមើលវុ ិបសយថ៍

េលកអ�កនូវក��ប់ជួយេលកអ�កឈប់ជក់ បារ ី

sunsmart.com.au។

េដយឥតគិតៃថ�។

ករផា�ច់បារី

•

សូមចូលេមើ លវុ ិបសយថ៍ quit.org.au ស្រមាប់
ករទទួលបាននូវឱវទ និងព័ត៌មានទក់ទង

េនេពលែដលេលកអ�កឈប់ជក់បារ ីកន់ ែតឆាប់

នឹងករផា�ច់ បារ ី។ េលកអ�កក៏អចេ្របើ កម�វ ិធី

េលកអ�កកន់ ែតកត់ បន�យេ្រគាះថា�ក់េកើតជំងឺ
មហរ ីកបានកន់ែតេ្រចើន។ វមិនែមនជាេរឿង

បង�ឹក Quit Coach បានផងែដរ។ េនះគឺកម�វ ិធី

ហួសេពលេនាះេទ។

ែដលមាន្រគ�បង�ឹកតមអុីនេធើ រណិត េដយ

មរណភាពមា�ក់ កុងចំ
�
េណាមមរណភាព៥នាក់គឺ

ផ�ល់នូវឱវទស្រមាប់ ស�នភាពរបស់េលកអ�ក
។

េកើតេឡើងេដយសរែតជំងឺមហរ ីកពីករជក់បារ ី។
ជាេរៀងរល់ឆា�ំមានពលរដ�អូ�ស�លីជាង១មុឺននាក់

•

មានជំងឺមហរ ីកទក់ទងនឹងករជក់បារ ី។

ស្រមាប់ បណា
� ជនែដលមាន្រគ�បង�ឹក និងេ្របើ
្របាស់ថា�ំជួយឈប់ជក់បារ ី មានឱកសល�

ករជក់បារ ីបណា
� លឲ្យេកើតជំងឺមហរ ីកសួត,

បំផុតក�ុងករផា�ច់បារ ី។

មាត់, ្រចមុះ, ឆ�ឹងក�ុង្រចមុះ, បំ ពង់ក, បំពង់

•

សំេឡង, អូ ែវរ, េពះេវៀន, បំ ពង់ទឹកេនាម, េបា�ក

សូមហត់និយាយពក្យ “អរគុណ, ប៉ុែន�ខំុ�មិន
ជក់បារ ីេទ” េនក�ុងកលៈេទសៈែដលេគផ�ល់

េនាម, េថ�ើម, ត្រមងេនាម, បំ ពង់អហរ, លំែពង,

បារ ីឲ្យេលកអ�កជក់។

អណា
� ត, កស្បូន, ខួ រឆ�ឹង និង្រកពះ។

•

េទះបីជាេលកអ�កមិនជក់បារ ីខ�ួនឯងក៏េដយ

សូមគិតថា េលកអ�កគឺជាអ�កែដលមិនជក់
បារ ី។

ករដកដេង�ើមចូលែផ្សងបារ ីពីជនដៃទក៏អចេធ�ើឲ្យ
ឱកសៃនករេកើតជំងឺមហរ ីករបស់េលកអ�កកន់
ែតមានក្រមិតខ�ស់ជាងមុនែដរ។ ដូេច�ះសូមេចៀស
វងករដកដេង�ើមចូលែផ្សងបារ ីពីជនដៃទ។
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Multilingual Cancer Information Line
� ហុភាសផ�លព
់ ័ត៌មានអំពីជំងឺ
(ទូរស័ពព
មហរ ីក)
េដើម្បីនិយាយេទកន់ គិលនុបដ�កខងជំងឺមហ
រ ីកេដយមានអ�កបកែ្របភាសរបស់េលកអ�ក
សូមេធ�ើតមជំហនខងេ្រកម៖

1. ទូរសព�េទកន់ េសវបកែ្របភាស
(Translating and Interpreting Service)
តមេលខ 13 14 50 ពីៃថ�ចន�ដល់ៃថ�
សុ្រកពីេមា៉ ង ៩្រពឹកដល់េមា៉ ង៥ល�ច។

2. សូមនិយាយភាសែដលេលកអ�ក្រត�វ
ករជំនួយ។

3. សូមរង់ចំតមទូរសព�បន�ិចស្រមាប់
និយាយជាមួយអ�កបកែ្រប (អច្រត�វរង់ចំ
ដល់េទ៣នាទី )។

4. សូមេស�ើឲ្យអ�កបកែ្របទក់ ទងេទ
Cancer Council Helpline (្រក�ម្របឹក្សោ
ជំងឺមហរ ីក) តមេលខ 13 11 20។

5. េគនឹងភា�ប់េលកអ�កេទអ�កបកែ្រប និង
គិលនុបដ�កខងជំងឺមហរ ីក។
ចំេពះព័ត៌មានបែន�មេទៀតអំពីជំងឺមហរ ីកជា
ភាសរបស់េលកអ�ក ឬករទទួលបាន្រកដស
ព័ត៌មានេនះជាភាសដៃទេទៀត សូមចូលេមើល
វុ ិបសយថ៍ www.cancervic.org.au/multilingual ។

តក់ែតងចុងេ្រកយេន៖ ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ ២០១១
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