
• சிறுநீர ்கழிக்கும் ப�ோது வலி 
அல்லது எரிவு ஏற்�டுதல்

• சிறுநீர ்கழிக்கச ்சிரம�்�டுதல்

• சிறுநீர ்பீசச்ு �லவீன�்�டுதல்

• அடிக்கடி சிறுநீர ்கழி�்�தத 
வலியுறுத்துதல்

• சிறுநீரில் இரத்தம் இருத்தல்

• விந்து வவளி�்�டுத்தும் வ�ோழுது 
இரத்தம்  அல்லது வலி ஏற்�டுதல்

வழக்கமோன  
வடிவமோ ?

விளிம்புகள் நன்றோக 
வதரயறுக்க�்�டட்ுள்ளனவோ ?

எல்லோ இடங்களிலும் ஒபர 
நிறமோ?

அளவு, வடிவம், நிறம், 
தடிமன் மோற்றமோக 
உள்ளதோ ?

சருமம் 

• 4 வோரங்களுக்கு பமலோக இருமல் 
நீடித்தல்

• நோள்�டட் இருமல் 
பமோசமோகிவிடுதல் 

• நுண்ணுயிர ்எதிரிகள் 
(ஆண்டி�யோடிக்குகள்) எடுத்த 
ப�ோதிலும் நுதரயீரலின் 
வதோற்றுகள் குணமதடயோது 
இருத்தல்

• சளித் து�்�லில் இரத்தம் கலந்து 
வருதல்

• மோடி�்�டியில் ஏறும் வ�ோழுது 
அசோதோரணமோகச ்சுவோசிக்கச ்
சிரமம் ஏற்�டுதல்.   

• மோரப்ு வலி ஏற்�டுதல்

• மலத்தில் உள்ள இரத்தம் அதத 
சிவ�்பு அல்லது கரு�்பு நிறமோக 
ஆக்குகின்றது.

• மலம் கழிக்க பவண்டும்ப�ோல் 
வ�ோய்யோன உணரவ்ு.

• மலத்தின் மோற்றங்கள் : கடினமோன 
மற்றும் / அல்லது திரவமோன 
தன்தம (மலசச்ிக்கல் மற்றும் 
வயிற்று�்ப�ோக்கு மோறி மோறி 
வருதல்)

• வதோடரச்ச்ியோன வயிற்று வலி

பெருங்குடல் (குடல்)

முன்னிற்குஞ்சுரெ்பி

நுரரயீரல்

இந்த அறிகுறிகளில் 
ஏததனும் ஒன்று 
உங்களிடம் இருந்தால், 
உங்களுக்குெ் 
புற்றுதநாய் இருெ்ெதாக 
அரத்்தமில்ரல.

 
ெரிதசாதரனக்கு ஒரு 
மருத்துவரிடம் சந்திெ்ரெ 
ஏற்ெடுத்துங்கள்.

�ரிபசோதிக்க 
பவண்டிய 

கதற
சோதோரணமோன 

கதற

ஆணிடம் 
புற்றுதநாய்களுக்கான மிக 
பெரும்ொலான அறிகுறிகள்



எனக்கு ஒரு தகள்வி உண்டு ?
நான் தவா மாநில புற்றுதநாய் 
ஆய்வு அறக்கட்டரளரய 
அரைக்கின்தறன் 

  0848 990 990 

புற்றுதநாரய ஆரம்ெ 
நிரலயிதலதய 

கண்டுபிடித்தால் 
அரதக் குணெ்ெடுத்தும் 

வாய்ெ்புகள் 
அதிகரிக்கின்றன.

• �ரிபசோததன முடிவு சோதோரணமோனது என்றோல், நோன் 2 
ஆண்டுகள் கழித்து மறு�டியும் இந்த �ரிபசோததன வசய்ய ஒரு 
சீடட்ு�்(bon) வ�றுகின்பறன்.

• �ரிபசோததனமுடிவில் மலத்தில் இரத்தம் இரு�்�ததக் 
கண்டறிந்தோல், பமலதிக �ரிபசோததன (வ�ருங்குடல் 
அகபநோக்கல்*) வசய்வதற்கு எனது குடும்� மருத்துவதர 
நோடுகின்பறன். எனக்கு மருத்துவர ்யோரும் நியமிக்க�் �டவில்தல 
என்றோல், பவோ மோநில புற்றுபநோய் ஆரோய்ந்து அறக்கடட்தள 
என்னுடன் வதோடரப்ு வகோள்ளுகின்றது.

பெருங்குடல் புற்றுதநாய்ெ் 
ெரிதசாதரன

நோன் 50 வயது அல்லது அதற்கு பமற்�டட் 
வயதுள்ளவரோக இருக்கின்பறன் மற்றும்
என்தன�் �ரிபசோதி�்�தற்கு விரும்புகின்பறன்.

நோன் ஒரு மருத்துவ உத்திபயோகத்தருடன் 
இதணந்து வினோத்தோதள நிர�்புகின்பறன் 
பின் மலத்தில் இரத்தம் பதடும் பசோததன 
ஒன்தற வ�றுகின்பறன்.

வீடட்ில் நோபன அந்த �ரிபசோததனதயச ்வசய்து 
வோழங்க�்�டட் த�ோல் உதறதய�் �யன் 
�டுத்தி ஆய்வகத்திற்கு அனு�்புகின்பறன்.

நோன் ஒரு வோரம் கழித்து த�ோல் மூலம் 
�ரிபசோததன முடிவுகதள வ�றுகின்பறன்:

இந்த பசோததன வசய்ய எனக்கு சுமோர ்5 சுவிஸ் 
பிரோங்குகள் வசலவோகும். மீதிதய மருத்துவ 
கோ�்புறுதி வ�ோறு�்வ�டுக்கின்றது.

* வ�ருங்குடல் புற்றுபநோதய ஆரோய்வதற்க்கோன முதற் �ரிபசோததனயோக 
வ�ருங்குடல் அகபநோக்கல் பதரவ்ு வசய்ய�்�டலோம்.

உங்கள் உடல் 
ஆதராக்கியத்திற்க்காக 
தினந்ததாறும் நீங்கள் 
பசய்யக்கூடியரவ:

குரறந்தெட்சம் 30 
நிமிடங்கள் நடவுங்கள்.

5 ெைங்கள் மற்றும் 
காய்கறிகள் 
சாெ்பிடுங்கள்

குடிக்கும் மதுரவ 1 
கிண்ணம் அளவிற்குக் 
கட்டுெ்ெடுத்துங்கள்

புரகபிடிெ்ெரதத் 
தவிருங்கள்.

பவய்யிலில் 
இருந்து உங்கரள 
ொதுகாத்துக்பகாள்ளுங்கள்.  

Tamoul


