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  ' আমি গ�োসল করোর 
সিয় আিোর স্তনে মিণ্ড 
গেখনে গিনয়মিলোি৷
আমি জোেেোি গে এটো আিোনক 

   িরীক্ো করোনে হনে৷'
Wendy
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েকু্তরোনজযে িমহলোনের সেনেনয় গেমি ঘনট থোকো কযেোন্োর হনলো স্তে কযেোন্োর৷  
50 েিনরর গেমি েয়সী িমহলোনের িন্যে এমট গেমি ঘনট থোনক, এেং স্তে 
কযেোন্োনরর প্রমে 3মট ঘটেোর িন্যে 1মট ঘনট 70 েিনরর গেমি েয়সী িমহলোনের 
গক্নরে৷ িরুুষনেরও স্তে কযেোন্োর হনে িোনর, মকন্তু এটো মেরল৷

স্তে কযেোন্োনরর লক্ণসিূহ

গকোে িমরেে্তেগুনলোর মেনক গখয়োল 
রোখনে হনে এেং কখে আিেোর 
ডোক্তোরনক গেখোনে হনে েো জোেোটো 
সমেযেকোনরর িমরেে্তে আেনে িোনর৷ 
আিেোর লক্ণ গেখো মেনল ভয় িোনেে 
েো - নসগুনলো িরীক্ো কমরনয় মেে৷

আিেোর এই সে লক্ণগুনলোর িন্যে 
গকোনেোমট থোকনল আিেোর ডোক্তোরনক 
গেখোে:
•	 আিেোর স্তনে েো ে�নল মিণ্ড গেখো 

মেনল েো িরুু হনয় গ�নল৷
•	 আিেোর স্তনের আকোর েো আকৃমেনে 

গকোনেো িমরেে্তে ঘটনল৷
•	 আিেোর স্তনের গেোঁটোয় গকোনেো 

িমরেে্তে ঘটনল, নেিে ফুসকুমি, 
েরল িেোথ্ত গের হওয়ো েো স্তনের গেোঁটো 
গভেনরর মেনক ঢুনক েোওয়ো৷

•	 আিেোর স্তনের ত্বনক গকোনেো িমরেে্তে 
ঘটনল, নেিে কঁুেনক গ�নল েো গটোল 
িিনল৷ 

•	 আিেোর স্তনে ক্রিো�েভোনে অস্বমস্ত 
হনল েো েযেথো করনল৷ 

স্তনের গেমিরভো� িমরেে্তেই কযেোন্োনরর 
কোরনণ হয় েো৷ মকন্তু েমে আিমে 
এিে মকিু গখয়োল কনরে েো আিেোর 
জেযে স্বোভোমেক েয়, েোহনল আিেোর 
ডোক্তোরনক গেখোে৷

আিেোর স্তেগুনলো গকিে গেখোয় ও গকিে 
অেভূুে হয় েো গজনে মেে৷ েমে গকোনেো 
িমরেে্তে ঘনট, েোহনল এমট আিেোনক 
গসগুনলো েোিোেোমি মেমনিে করনে 
সোহোেযে করনে৷ 

আিেোর লক্ণগুনলো িরীক্ো করোনেোর 
িো্যেনি আিমে আিেোর ডোক্তোনরর সিয় 
েষ্ট করনিে েো৷ 

স্তে কযেোন্োর েে আন� ্রো িিনে, 
সোফনলযের সোনথ মেমকৎসো করোনেোর 
সম্োেেো েে গেনি েোনে৷

েমে আিেোর সহোয়েোর প্রনয়োজে হয় 
অথেো শু্ু কথো েলোর জেযে কোউনক েোে, 
েোহনল িযেোকমিলোে-এর সোনথ মেেোিূনলযে 
0808 808 00 00 েম্বনর কথো েলুে 
অথেো গেখুে macmillan.org.uk
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