Prostate Test (Bengali)

eটা েকান বয্াপার নয় !

আপিন িক জানেতন ?
জনঃ তু িম িক করেল ?
মাiেকলঃ আিম পরীkা করাব বেল িঠক করলাম
আিম েয িঠক আিছ জানেত েপের িক েয শািn

।
।

মাiেকলঃ আজ তু িম েকমন আছ, বাবা?

মাiেকলঃ তাi েতা, আমরা েতামার pেsট
কয্নসার িনেয় েতামার িবষেয় িচিnত িছলাম

।

জনঃ আমারo, িচnা িছল । িকn েতামারা সবাi
িমেল সিতয্i সাহাযয্ কের আমায় পার কের িদেল

।

মাiেকলঃ জান বাবা, েতামােক েদেখ আমার মেন
হেত লাগল, -েয আমার বয়স 44 eবং eকটা
সংসার আেছ যার েদখােশানা করেত হয় ।
তাi আিম আমার ডাkােরর সােথ েদখা করলাম
eবং আমরা pেsট কয্ানসার eবং শী ী ধরা
পড়ার জনয্ পরীkার কথা আেলাচনা করলাম।
িতিন আমায় পরীkা করানর সব সুিবেধ
aসুিবেধগুিল জানােলন eবং আিম িক করেত চাi
িজেjস করেলন ।

মাiেকলঃ েযেহতু আমােদর পিরবাের pেsট
কয্ানসার আেছ, তােদর 45 ব বয়স হoয়ার
েথেকi তােদর ডাkােরর সােথ কথা কথা বলা
uিচ ।
আমার ডাkার বলেলন েয কারুর পিরবাের না
থাকেল, েস 50 বছর বয়স aবিধ aেপkা
করেত পাের ।
জনঃ ভাল uপেদশ । চল েতামার ভাiেদর সােথ
e িবষয় কথা বিল ।

Get help anytime.
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 িপ eস eর aথর্ pেsট েsিসিফক eিnেজন
eবং eিট eকিট রk পরীkা ।
 মলdােরর পরীkা কের, ডাkার pেsট
gয্াnিটেক ছুঁ েয় েদেখন ।
 েবিশর ভাগ পুরষু েদর ডাkােরর সােথ pেsট
কয্ানসােরর িবষয় কথা বলা uিচ তােদর 50
বছর বয়স হেল ।
 আি কয্ান আেমিরকয্ান পুরষু eবং েয পুরষু েদর
পিরবাের pেsট কয্ানসার আেছ, তােদর
ডাkােরর সােথ 45 বছর বয়স হoয়ার সােথ
সােথi কথা বলা uিচ ।
 পরীkার সুিবধা aসুিবধাগুিল জানার পরi
পুরষু েদর িসdাn েনoয়া uিচ েয তােদর পেk
পরীkা করান িঠক হেব িক না।

pেsট কয্ানসােরর িবষয় তথয্
জানেত হেল, ei নmের েফান করুনঃ
1.800.227.2345
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জনঃ aসুিবেধ েনi । বয্াথা যntণা আেছ, িকn
আেগর বছেরর মত eকটু o না ।

জনঃ আিম েতামার জনয্ খুব গbর্ েবাধ করিছ,
বাবা । িকn eখন আমােদর eকটা বড় কাজ
বািক – েতামার ভাiেদর তােদর ডাkােরর সােথ
কথা বলান ।

 pেsট কয্ানসােরর পরীkা করা হয় eকিট িপ
eস e রk পরীkা কের eবং তার সােথ
aথবা, মলdােরর পরীkা কের।

