
• ‘மெடிமெயர்’ வசதி அல்லது Department of Veterans Affairs 
அட்டை ்வததிருக்கும் 50–74 வயது்டைய ஆணெளுக்கும் 
மெணெளுக்கும் இரணடு ஆணடுெளுக்கு ஒரு மு்ை இலவச 
குடைல புற்றுந�ோய்ச் நசோத்ை உெெரணப் மெோதி ஒன்று தெோல 
மூ்லம் அனுப்ெப்ெடும். 

• குடைல புற்று நசோத்ை உஙெளது உயி்ரக் ெோக்ெக்கூடும், 
ஏமைைில, இது ஆரம்ெததிந்லந்லநய குடைல புற்றுந�ோ்யக் 
ெணடைைிவதற்ெோை ெிெச் சிைநத வழியோகும். 

• இநதக் குடைல புற்றுந�ோய் நசோத்ையோைது �ீஙெள் 
உஙெளு்டைய வீடடிந்லநய மசய்துமெோள்ளக்கூடிய துோிதெோை 
ெற்றும் எளிய நசோத்ையோகும்.  

• 50–74 வயது்டைய மெணெள் இரணடு ஆணடுெளுக்கு ஒரு மு்ை 
ெோர்ெெப் புற்று நசோத்ை ஒன்்ை (இது ‘ெோர்ெெ எக்ஸ் நர’ 
என்றும் மசோல்லப்ெடும்) நெற்மெோள்வது �ல்லது. 

• ெோர்ெெப் புற்்ைக் ெணணோல ெோர்ப்ெதற்கு அல்லது 
மதோடடுப்ெோர்ததுத மதோிநதுமெோள்வதற்கு முன்ெோெ அ்தக் 
ெணடைைிவதற்ெோை ெிெச் சிைநத வழி ெோர்ெெப் புற்று 
நசோத்ையோகும். 

• 50–74 வயது்டைய அ்ைததுப் மெணெளும் இச் நசோத்ை்ய 
நெற்மெோள்ளநவணடியது முக்ெியம், ஏமைைில ெோர்ெெப் 
புற்றுந�ோய் இருப்ெதோெக் ெணடைைியப்ெடும் மெரும்ெோன்்ெப் 
மெணெளுக்கு இநத ந�ோய்க்ெோை குடும்ெ வர்லோறு இருப்ெதில்்ல. 

• BreastScreen NSW - நச்வயிடைம் மசய்துமெோள்ளப்ெடும் 
ெோர்ெெப் புற்று நசோத்ைெள் இலவசம். ெருததுவரு்டைய 
ெோிநது்ர எதுவும் நத்வயில்்ல. 

• 25–74 வயதோை மெணெள் ஐநது ஆணடுெளுக்கு ஒரு மு்ை 
ெருப்்ெவோய்ப் புற்று நசோத்ை்ய நெற்மெோள்வது �ல்லது. 

• உஙெளது உள்ளூர்ப்ெகுதி ெருததுவர் அல்லது மசவிலிநயோடு 
ெருப்்ெவோய்ப் புற்று நசோத்ைக்ெோை முன்ெதிவு ஒன்்ை 
�ீஙெள் மசய்துமெோள்ள்லோம்.

• சி்ல ெருததுவர்ெள் இச் நசோத்ை்ய இ்லவசெோெ மசய்வோர்ெள். 
சநதிப்புநவ்ளக்ெோை முன்ெதி்வச் மசய்யும்நெோது இதற்ெோை 
மச்ல்வப் ெற்ைி �ீஙெள் நெடெ்லோம். 

• ெருப்்ெவோய்ப் புற்று நசோத்ை்ய நெற்மெோள்வதோல 
ெருப்்ெவோய்ப் புற்றுந�ோய் தடுக்ெப்ெடைக்கூடும். ஏமைைில, 
ெருப்்ெவோய்ப் புற்றுந�ோய்க்குக் ெோரணெோை human 
papillomavirus (HPV) என்ை ெிருெிதமதோற்று ஏற்ெடடிருக்ெிைதோ 
என்று இச் நசோத்ை ெோர்க்கும். 

• உஙெளு்டைய குடைல புற்று நசோத்ை உெெரணப் 
மெோதி தெோல மூ்லம் வநது நசர்நததும் அ்தப் 
ெோவியுஙெள். 

• உஙெளுக்ெோை அடுதத மெோதி எப்நெோது 
அனுப்ெப்ெடும் என்ெ்தப் ெோர்க்ெ  
dothetest.com.au எனும் வ்்லததளததிற்குச் 
மசலலுஙெள்.

• ெற்ை அ்ைதது விசோோிப்புெளுக்கும் 1800 627 701 
என்ை இ்லக்ெததி்ை அ்ழயுஙெள். 

• மெோழிமெயர்ப்ெோளர் ஒருவரது உதவியுடைன் நெச  
13 14 50 எனும் இ்லக்ெததி்ை அ்ழயுஙெள்.

• ெற்ை மெோழிெளிலுள்ள நெ்லதிெத தெவலெ்ளக் 
ெோண health.gov.au/resources/translated எனும் 
வ்்லததளததிற்குச் மசலலுஙெள்.

• சநதிப்புநவ்ள ஒன்ைிற்ெோை முன்ெதி்வச் 
மசய்துமெோள்ள 13 20 50 எனும் இ்லக்ெததி்ை 
அ்ழயுஙெள், அல்லது book.breastscreen.nsw.
gov.au எனும் வ்்லதத்லததிற்குச் மசலலுஙெள்.

• மெோழிமெயர்ப்ெோளர் ஒருவரது உதவியுடைன் நெச 
13 14 50 எனும் இ்லக்ெததி்ை அ்ழயுஙெள்.

• ெற்ை மெோழிெளிலுள்ள நெ்லதிெத தெவலெ்ளக் 
ெோண breastscreen.nsw.gov.au எனும் 
வ்்லததளததிற்குச் மசலலுஙெள்.

• ெருப்்ெவோய்ப் புற்றுந�ோய் நசோத்ை ஒன்்ை 
�ீஙெள் எப்நெோது நெற்மெோள்ளநவணடியிருக்கும் 
என்ெ்தத மதோிநதுமெோள்ள 1800 627 701 எனும் 
இ்லக்ெததி்ை அ்ழயுஙெள்.

• ெருததுவர் அல்லது மசவிலி ஒருவோிடைம் 
ெருப்்ெவோய்ப் புற்று நசோத்ைக்ெோை முன்ெதிவு 
ஒன்்ை மசய்துமெோள்ளுஙெள். நசோத்ை்ய 
மசய்வதற்கு ஒரு மெண ெருததுவர் அல்லது  
மசவிலி நவணடுமெை �ீஙெள் நெடெ்லோம். 

• மெோழிமெயர்ப்ெோளர் ஒருவரது உதவியுடைன் நெச 
13 14 50 எனும் இ்லக்ெததி்ை அ்ழயுஙெள்.

• நெ்லதிெத தெவலெ்ளக் ெோண  
cancer.nsw.gov.au/cervical அல்லது 
cancerscreening.gov.au/cervical எனும் 
வ்்லததளததிற்குச் மசலலுஙெள்.

புற்றுந�ோ்யக் ெணடைைியும் நசோத்ையில புற்றுந�ோயின் ஆரம்ெ �ி்்ல அைிகுைிெள் அல்லது புற்றுந�ோ்ய ஏற்ெடுததும் 
�ி்்லெ்ளக் ெணடைைியும் எளிய ஒரு நசோத்ை உள்ளடைஙகும். உஙெளு்டைய சோீரததில ெோற்ைஙெள் எ்தயும் �ீஙெள் 
ெோணெதற்கு அல்லது மதோடடுப்ெோர்ததுத மதோிநதுமெோள்வதற்கு முன்ெோெ ந�ோயைிவு நசோத்ை மூ்லம் புற்றுந�ோய் இருக்ெிைதோ 
என்ெ்தக்  ெணடைைிய இயலும். புற்றுந�ோ்ய ஆரம்ெ �ி்்லயில ெணடைைிநதோல, அதற்ெோை சிெிச்்ச்ய மவற்ைிெரெோை 
மு்ையில அளிப்ெது அதி எளிதோெ இருக்கும். 

நதசிய அளவில அளிக்ெப்ெடும் மூன்று ந�ோயைிவு நசோத்ைெள் அவுஸ்திநரலியோவில உள்ளை. ெோர்ெெப் புற்று, குடைல புற்று 
ெற்றும் ெருப்்ெவோய்ப் புற்று ஆெிய ந�ோய்ெ்ளக் ெணடைைிவதற்ெோெ இநத நசோத்ைெள் உள்ளை. 

நீங்கள் சசய்யவவண்டி்யது என்ன?

ஆரம்்ப நிலல்யிவலவ்ய 
்கண்்டறி்யப்பட்டடால், 
10 இல் 9 கு்டல் 
புற்றுவநடாய்களுக்கு 
சவற்றி்கரமடா்ன 
முலற்யில் 
சி்கிசலச்யளிக்்கப்ப்ட 
இ்யலும்

மடார்ப்கப 
புற்றுவநடா்யடா்னது 
ச்பண்்களுக்கு ஏற்்படும் 
மி்கப ச்படாதுவடா்ன 
புற்றுவநடா்யடாகும்

்கருபல்பவடாயப புற்று 
வசடாதல்ன்யடா்னது 
்கருபல்பவடாயப 
புற்றுவநடால்யத் 
தடுக்்கக்கூடும்

புற்றுவநடாயச வசடாதல்ன எனறடால் என்ன?
உங்கள் உ்டல் நலத்லதப வ்பணுவதில் வநடா்யறிவு வசடாதல்ன்கலள 
வமற்ச்கடாள்வசதன்பது முக்்கி்யமடா்னசதடாரு ்பகுதி்யடாகும்

்கருபல்பவடாயப புற்று வசடாதல்ன

கு்டல் புற்றுவநடாயச வசடாதல்ன

மடார்ப்கப புற்றுவநடாயச வசடாதல்ன

நீங்கள் சசய்யவவண்டி்யது என்ன?

நீங்கள் சசய்யவவண்டி்யது என்ன?
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