ফিল্ম ট্রান্সফিপ্ট
ওপেফ িং টাইপট
ব্রেষ্টর স্ক্রীফ িং’র উিপর একটা লটট ফিল্ম*.* ব্রন্ট্রা অ্যান্ড ইষ্ট ন্ড ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং াফভট  থাফকয়া।
জহ্রাআফCELBSSঅ্যাডফমফ পেল টীম
আমার াম জহ্রা আর আফম ব্রন্ট্রা অ্যান্ড ইষ্ট ন্ড ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং াফভট ’র াফগ কাম কফর, আফম ইখাপ া
ব্রেড় বছর ধফর আফছ।
আমরার বপেপয় বড় কাম অ্ইপা ব্রেষ্টর স্ক্রীফ িং বা েরীক্ষা ইয়া িাতু ডর ভাগাফ , ফবপল কফর ব্রেষ্টর
এক্সপর করার ফবপয় আর ইতার াফগ ফকতা অ্ইপতা োপর, ইতাছাড়াও ব্রেষ্ট কযান্সাপরার বযাোপর
ভু বুঝাবুফঝ টাই ইয়া।
ব্রবলীর ভাগ ব্রবটী পত ইতা ইয়া মাতকথা কইতা োই া ফকন্তু আট জ র মাপঝ একজ র তারার
ারাজীবপ কু ু এক মপয় ব্রেষ্ট কযান্সার ধরা েড়ত োপর। ব্রযতাউ অ্উক,
ব্রেষ্ট কযান্সার স্ক্রীফ িং প্রযুফি আর ূত ফেফকত্াটাই বাফেয়া থাকার ার বাড়াই ফেপছ।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
আট জ র মাপঝ একজ ব্রবটীমা ুর ারা জীব র কু ু এক ময় ব্রেষ্ট কযান্সার ধরা েপড়*. *কযান্সার
ফরােট UK
ফরপেফ স্ট
েয়াকফর বইন্ আর আমরা আি াপর জফে ডাকমু

অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং ফিফ ক, ব্রন্ট বাথটপাউফমউ ফেটা, েয ফটি
ফিফষ্ট ,ব্রেষ্টস্ক্রীফ িংওভাগওয়াত
আি াপর বউত্ ধই যবাে
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
80% ব্রেষ্ট কযান্সার োওয়া যায় 50 বছরর উিপরর ব্রবটি তর মপধয*. *কযান্সার ফরােট UK
ড: মুপন্স,ক াপটন্ট ব্ররফডওফজস্ট
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আমরা েইঞ্চা বছর আর তার ব্রবলী বয়র ব্রবটী তপর আইবার াফগ কইয়ার আর তারাপর প্রপতযক ফত
বছর স্ক্রীফ িং’ও যুগ ব্রেওয়ার াফগ কইয়ার। 80% ব্রেষ্ট কযান্সার ইরকম বয়ত্ অ্য় বুফ ব্রেখা যায় আর
ইতার াফগ তারার ব্রেষ্ট কযান্সার স্ক্রীফ িং’ও যুগ ব্রেওয়া খুব জরুফর।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
প্রপতযক ফত বছপর একবার ব্রেষ্ট এক্স-ব্রর (ইটাপর মযাপমাগ্রাম’ও কওয়া য়) ফেয়া ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং করাফ অ্য়।
কযাটফর া,ব্ররফডওফজস্ট
ফিফষ্ট জ

জহ্রাআফCELBSSঅ্যাডফমফ পেল টীম
বউত্ ব্রবটী পত ইটা ফকা ুকাই থাকব ইতা ফয়া ফেন্তাত্ থাকই আর আমরা তারাপর ফ ফিন্ত কফরয়ার
ব্রয যফেও খুব কম ময়র াফগ তারার ব্রেষ্ট খুফয়া ব্রেখাফ াগব ফকন্তু ইটা অ্ইব এক প্রাইপভট ব্রজগাত
ব্রযখাপ া আর একজ ব্রবটী মা ু ফেয়া করাফ আইব।
আমরা তারাপর একখা েরামলট ফেরাম ব্রয এক্স-ব্রর রুপমা আওয়ার ময় তারা ব্রয টু করা ব্রেস্ েফরয়া
আই , মস্তটাউ যাপত একটা আস্তা ব্রেস্ অ্য় া, যাপত আমরা কােড় খুার ময় লাী তা রক্ষা করতাম
োফর।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
আমরার ব ব্ররফডওগ্রািার ব্রবটী
কযাটফর া,ব্ররফডওফজস্ট 
আফম কযাটফর া আর আফম ইখাপ া বাটট ফিটা’র একজ ব্ররফডওফজষ্ট।
আফম যখ একজ ব্রবটীমা ুপর এক্স-ব্রর রুপমা ইয়া আই তখ ফকা ফকতা ব বুঝাইয়া কই আর
তারাপর কই ব্রয তারা ব্রয তারার ব্রকামর’র উির তপ ইয়া টপ্ আর ো ইপত ব খুফ াই । একটা
মযাপমাগ্রাম ফেয়া এক্স-ব্রর করাফ অ্য়, ইটা োইর বার করাফ অ্য় : প্রপতযকটা ব্রেষ্টর াফগ েুইটা এক্স-ব্রর।
আমরা ব্রেষ্টপর একটা ব্রটফবর উেপর রাফখ ব্রযটাপর বাফক ব্রটফব কয় আর কপয়ক ব্রপকন্ডর াফগ োে ফেয়া
টিো ব্রেই। ইটা একটু অ্স্বফস্তকর ফকন্তু ইটা করপত কপয়ক ব্রপকন্ড ময় াপগ।
ফিফষ্ট ,ব্রেষ্টস্ক্রীফ িংওভাগওয়াত
ইটা খুব কম ময়র াফগ অ্স্বফস্তকর ফকন্তু এক্স-ব্রর অ্ত তাড়াতাফড় ওয়া অ্য় ব্রয ইটা কপয়ক ব্রপকপন্ড ব্রল
অ্ই যায় আর তারা ইটা ফবফভন্ন এযান্গ বা কু া তপ ই আর একউ ফজফ  আবার করই । ফকন্তু াছাউ
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কইয়ার, আিপ স্ক্রীফ িং ব্রন্টাপরা আওয়ার ফবল ফমফ ট েয়তাফিল ফমফ টর মাপঝ ক্কতা ব্রল কফরয়া
যাইতা ফগয়া োরবা।

ড ,ব্রেষ্টস্ক্রীফ িংওভাগওয়াত
যখ আমার বই ’র কযান্সার অ্ইফছ, তাই কইতউ োরফছ া কারণ তাই স্ক্রীফ িং করাইফছ া। মপ া
য় তাই যফে স্ক্রীফ িং করাইত ব্রত তারা আপগউ বার করতা োরাপ আর আমরা আরও ভাা ি োইাম
ব্র । ইতার াফগ আফম কইয়ার, আফম স্ক্রীফ িং করাফ ত্ যাই আর ইটাত থাফক বউত্তা উেকার োই। ইটায়
আমাপর ম র লাফন্ত আর আবার ভরা ব্রেয় ব্রয যফে তারা কুন্তা োই ব্রত ইটাপর জফে ফেফকত্া করাফ
যাইব।

ডাম্ফ া,ব্রেষ্টস্ক্রীফ িংওভাগওয়াত
তাই আমার পগ মাতকথা করফছা, যাোই কফর ব্রেখফছা ব্রয আমার কু ু অ্ুফবধা অ্র ফ বা আফম ব্রয
কু ু ময় ইটা বাে ফেতাম োফর, ইতার াফগ আমার মপ া অ্য় ব্রয ই ফবপয় আমার ফকছু মাত্রায় অ্ইপও
কপন্ট্রা আপছ।
কযাটফর া,ব্ররফডওগ্রািার
অ্পক - ঠিক আপছ, আিপ আি ার ফরজাল্ট ফত প্তার ফভতপর ব্রোপষ্ট োই যাইবা। ঠিক আপছ, অ্পক?
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অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
আিপ আি ার ফরজাল্ট 2 ½ - 3 প্তার ফভতপর ব্রোপষ্ট োই যাইবা।

ড: েুরুত্বমা ,ক াপটন্টব্ররফডওফজস্ট
আফম ই ময় রুগীর তু মযাপমাগ্রাম’র পগ েুরা া মযাপমাগ্রাম’র তু  া কফর ব্রেখরাম ব্রযটা তাই ফত
বছর আপগ করাইছা। আফম ব্রেখতাম োফরয়ার ব্রয, কুন্তা বোইপছ া ব্রযটা আবার ভরা ব্রের। যফে
আমরা আপগর মযপমাগ্রাম োই ব্রত আমরা আরও পজ েুরা া ফিল্ম’র পগ তু  া কফর
ূক্ষ্ম অ্স্বাভাফবকতাটাই ধরতাম োফর। একটা ূক্ষ্ম অ্স্বাভাফবকতা রুগীপয় এক বা েুই বছর ধফর বুঝতা
োরতা ায়। ইটা বাড়ফত ময় বাফে থাকার ার খুব ব্রবলী বাড়াই ব্রেয় আর ইটাউ একটা কারণ ব্রয আমরা
ব্রবটী তপর প্রপতযক ফত বছপর স্ক্রীফ িং কফর।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
ফ য়ফমত স্ক্রীফ িং করাইপ আপগ ধরা েড়ার ুযগ
ু বাপড় আর রুগীপয় ভাা ি োয়
জহ্রাআফCELBSSঅ্যাডফমফ পেল টীম
আমরা যতটা ম্ভব তত তাড়াতাফড় আর ফবফভন্ন ব্রজগাত থাকা ইফভফ িং আর উইপকণ্ড ফিফ ক’ও োাই।
রুগীর াফগ াছাউ ব্রযটা জ অ্য় আমরা আমরার াইধয মত ব্রেষ্টা কফরয়া বযবস্থা কফর ব্রেই।
আমন্ত্রণ েত্র বা ই ভাইপটল ব্রটার োওয়ার ময় আিপ যফে তাফরখ, ময় বা ব্রজগা ইয়া ন্তুষ্ট া
থাকই ব্রত আিপ আমরাপর ক কফরয়া যুগাযুগ করতা োরই বা আমরার ওপয়বাইট’ও ফগয়া আবার
বুক করতা োরই ।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
আমরা আি ার ুফবধা মত ফবকাপ আর উইপকন্ডও ফিফ ক োাই।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
আমরার ফবফভন্ন জাগাত স্ক্রীফ িং ইউফ ট আপছ, তারপগ ব্রমাবাই স্ক্রীফ িং ব্রন্টারও আপছ।
অ্ স্ক্রী গ্রাফিক
ড:মুপন্স,ক াপটন্ট ব্ররফডওযাফজস্ট
আমরা জাফ ব্রয ব্রবটী কপ যখ ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং’র আমন্ত্রণ েত্র োইবা তারা ফেন্তাত েফড় যাইবা। ফকন্তু
যারা স্ক্রীফ িং’র াফগ আই ফবল জ র মাপঝ উফন্নল জপ অ্-ফিয়ার (ব ঠিক আপছ) ফরজাল্ট োইবা।
যারাপর আবার আইপত কওয়া অ্য়, তারার ব্রবলীর ভাগপরউ আরও ভাা কফর েরীক্ষা করার েপর কু ু
গুরুত্বেূণট মযা োওয়া যায় া আর ব্রেখা যায় তারা েুরােুফর ঠিক আছই ।
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ড: মুপন্স,ক াপটন্ট ব্ররফডত্তযাফজস্ট
ব্রয কম িংখযার ব্রবটী তর কযান্সার আমরা োই, কারণ তারা স্ক্রীফ িং করাফ ত আই , রুগটা প্রথম
অ্বস্তাত ধরা েপড় আর ইতার াফগ তারার ভফবযত আয়ুর উিপর কু ু প্রভাব া িাাইয়া খুব ম্ভব
েুরােুফর ুস্থ অ্ই যাই ।
জহ্রাআফCELBSSঅ্যাডফমফ পেল টীম
ফবপল কফর ব্রেখফছ ব্রয ব্রেষ্টর কযান্সার আপগ ভাপগ ধরা েড়ায় আমার েফরবাপরা ব্রবটী তর াফগ াভ
অ্ইপছ, আফম আমার আম্মাপর বময় স্ক্রীফ িং’ও যাইপত উত্া ব্রেই। আফম মপ া কফর ব্রয ব্রবটী যারার
বয় েঞ্চা থাফক ইত্তর তারা আমার ই ব্রমপজ োইয়া স্বাইস্থযর াফগ, েফরবার’র াফগ ফেন্তা করবা আর
ব্রেষ্ট কযান্সার স্ক্রীফ িং’ও ফ য়ফমতভাপব উেফস্থত থাকবা।
ব্রলরটাইপট
ফ য়ফমত স্ক্রীফ িং জীব বাোয়। ব্রন্ট্রা অ্যান্ড ইষ্ট ন্ড ব্রেষ্ট স্ক্রীফ িং াফভট ।
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