
3. আপনার ক্ষেত্রে স্াভাবিক বিষয়গুবি জাননু
 □   স্তত্নর বিক ক্েত্ক বনম্নবিবিত পবরিত্ত নগুবির ক্কাত্না একটি 

পবরিবষেত হত্ি, আপনার স্াস্থ্য বিত্েষত্ঞের সাত্ে ক্�াগাত্�াগ করুন:
  •  স্তত্নর বভতত্র িা িগত্ির জায়গায় মাংত্সর ক্েিা, গাঁত্ের জন্ম ক্নওয়া িা পুরু হত্য় 

�াওয়া
  •  স্তত্ন আি ওঠা, উষ্ণতা, িাি িাি ভাি িা কাত্িা কাত্িা ভাি
  •  স্তত্নর মাপ িা আকার িিত্ি �াওয়া
  •  চামডায় িাঁজ িা ভাঁজ পডা
  •  স্তনিতৃ্তে চুিকাবন, অল্প অল্প কত্র িাডত্ত োকা ক্িিনা িা ফুসকুবড
  •  আপনার স্তনিতৃে িা স্তত্নর অনথ্যানথ্য অংত্ে োনোন ভাি
  •  স্তনিতৃে ক্েত্ক আচমকা তরি বনঃসরণ
  •  আত্গ না হওয়া ক্কাত্না এক জায়গায় ক্িিনা �া সারত্েও না

1. ঝঁুবকর বিষত্য় অিগত ক্হান
 □  আপনার পবরিাত্রর স্াস্থ্যবিষয়ক ইবতহাস জানত্ত আপনার 

পবরিাত্রর সাত্ে কো িিনু

 □  আপনার স্তন কথ্যানসার হওয়ার সম্ািনা কতো তা িুঝত্ত আপনার 
োক্াত্রর সাত্ে কো িিনু

2. পরীষো কবরত্য় বনন
 □  আপনার স্তন কথ্যানসার হওয়ার সম্ািনা ক্িবে োকত্ি আপনার জনথ্য 

উপ�ুক্ পরীষো ক্কানটি তা আপনার োক্াত্রর কাে ক্েত্ক ক্জত্ন 
বনন

 □  আপনার স্তন কথ্যানসার হওয়ার সম্ািনা মাঝাবর মারোর হত্ি, 40 
িের িয়স ক্েত্ক শুরু কত্র প্রত্তথ্যক িের একিার মথ্যাত্মাগ্াম 
পরীষো কবরত্য় বনন

 □  20 িের িয়স ক্েত্ক 3 িেত্র অতেত একিার এিং 40 িের 
িয়স ক্েত্ক প্রত্তথ্যক িের একিার বলিবনকথ্যাি প�্তাত্য় স্তন পরীষো 
কবরত্য় বনন

স্তত্নর বিষত্য় বনজস্ সত্চতনতা িাবডত্য় ক্তািা

আত্রা জানত্ত, আমাত্ির ওত্য়িসাইে ক্িিুন িা স্তত্নর �ত্ন বিষয়ক 
আমাত্ির সহায়তা নম্বত্র ক্ফান করুন।
www.komen.org 1-877 GO KOMEN  (1-877-465-6636)

4. স্াস্থ্যসম্মত ভাত্ি জীিন�াপন করুন
 □   স্াস্থ্যসম্মত ওজন িজায় রািুন

 □   বনয়বমত েরীরচচ্ত া করুন

 □   মিথ্যপান পবরবমত মারোয় নাবমত্য় আনুন

 □   রত্জাবনিবৃতি হরত্মাত্নর িথ্যিহার সীবমত করুন

 □   সম্ি হত্ি, িতু্কর িধু িাওয়ান

bengali



সকি মবহিার ক্ষেত্রে স্তন কথ্যানসাত্রর িষেণ এক হয় না। আপনার স্তন 
সাধারণত ক্কমন ক্িিত্ত এিং তার বিবভন্ন বিত্কর বিষত্য় আপনার অিগত 
োকা প্রত্য়াজন। আপবন ক্কান পবরিত্ত ন িষেথ্য করত্ি, আপনার স্াস্থ্য 
বিত্েষত্ঞের সাত্ে ক্�াগাত্�াগ করুন।

আপনার ক্ষেত্রে স্াভাবিক বিষয়গুবি জাননু

সমস্ত েবির কবপরাইে রত্য়ত্ে, ©2014 Susan G. Komen®। আত্গ ক্েত্ক বিবিত অনুমবত না বনত্য় েবি িথ্যিহার করা �াত্ি না। Komen 
এর তরফ ক্েত্ক বচবকৎসার পরামে্ত ক্িওয়া হত্য় োত্ক না। ©2014Susan G. Komen®

এই সমস্ত পবরিত্ত ত্নর বিষত্য় জানাত্না প্রত্য়াজন:

•  স্তত্নর বভতত্র িা িগত্ির জায়গায় 
মাংত্সর ক্েিা, গাঁত্ের জন্ম ক্নওয়া িা 
পুরু হত্য় �াওয়া

•  স্তত্ন আি ওঠা, উষ্ণতা, িাি িাি 
ভাি িা কাত্িা কাত্িা ভাি

•  স্তত্নর মাপ িা আকার িিত্ি �াওয়া •  চামডায় িাঁজ িা ভাঁজ পডা

•  স্তনিতৃ্তে চুিকাবন, অল্প অল্প কত্র 
িাডত্ত োকা ক্িিনা িা ফুসকুবড

•  আপনার স্তনিতৃে িা স্তত্নর অনথ্যানথ্য 
অংত্ে োনোন ভাি

•  আত্গ না হওয়া ক্কাত্না এক জায়গায় 
ক্িিনা �া সারত্েও না

•  স্তনিতৃে ক্েত্ক আচমকা তরি বনঃসরণ


