
• மாரப்ில் அல்லது கமக்கடட்ில் 
கடினமாக கடட்ி இருத்தல்.

• சிவப்பு கறை அல்லது சருமக் 
கரப்பான்(எக்ஸிமா)(eczema) 
மாரப்கத் ததாலில் இருத்தல்.

• முறலக்காம்பு (அளவு , நிைம் ) 
மாறுதல் அல்லது ஒழுகுதல்.

• 2 மாரப்கங்களுக்கும் இறடயில் 
அளவு தவறுபடுதல்.

• 4 வாரங்களுக்கு தமலாக இருமல் 
நீடித்தல்

• நாள்படட் இருமல் 
தமாசமாகிவிடுதல் 

• நுண்ணுயிர ்எதிரிகள் 
(ஆண்டிபயாடிக்குகள்) எடுத்த 
தபாதிலும் நுறரயீரலின் 
ததாை்றுகள் குணமறடயாது 
இருத்தல்

• சளித் துப்பலில் இரத்தம் கலந்து 
வருதல்

• மாடிப்படியில் ஏறும் தபாழுது 
அசாதாரணமாகச ்சுவாசிக்கச ்
சிரமம் ஏை்படுதல்.   

• மாரப்ு வலி ஏை்படுதல்

பெண்ணிடம் 
புற்றுந�ோய்களுக்கோன மிக 
பெரும்ெோலோன அறிகுறிகள்

• மலத்தில் உள்ள இரத்தம் அறத  
சிவப்பு அல்லது கருப்பு நிைமாக 
ஆக்குகின்ைது.

• மலம் கழிக்க தவண்டும்தபால் 
தபாய்யான உணரவ்ு.

• மலத்தின் மாை்ைங்கள் : கடினமான 
மை்றும் / அல்லது திரவமான 
தன்றம (மலசச்ிக்கல் மை்றும் 
வயிை்றுப்தபாக்கு மாறி மாறி 
வருதல்).

• ததாடரச்ச்ியான வயிை்று வலி.

இந்த அறிகுறிகளில் 
ஏததனும் ஒன்று 

உங்களிடம் இருந்தால், 
உங்களுக்குப் புை்றுதநாய் 

இருப்பதாக அரத்்தமில்றல.
பரிதசாதறனக்கு ஒரு 

மருத்துவரிடம் சந்திப்றப 
ஏை்படுத்துங்கள்.

பெருங்குடல் (குடல்)

நுரையீைல் சருமம் 
உங்கள் உடல் 
ஆநைோக்கியத்திற்க்கோக 
தின�்நதோறும் �ீங்கள் 
பசய்யக்கூடியரை:

குரற�்தெட்சம் 30 
�ிமிடங்கள் �டவுங்கள்.

5 ெழங்கள் மற்றும் 
கோய்கறிகள் 
சோெ்பிடுங்கள்.

குடிக்கும் மதுரை 1 
கிண்ணம் அளவிற்குக் 
கட்டுெ்ெடுத்துங்கள்.

பைய்யிலில் 
இரு�்து உங்கரள 
ெோதுகோத்துக்பகோள்ளுங்கள்.

புரகபிடிெ்ெரதத் 
தவிருங்கள்.

மோை்ெகம்

பரிதசாதிக்க 
தவண்டிய 

கறை
சாதாரணமான 

கறை

வழக்கமான  
வடிவமா ?

விளிம்புகள் நன்ைாக 
வறரயறுக்கப்படட்ுள்ளனவா ?

எல்லா இடங்களிலும் ஒதர 
நிைமா?

அளவு, வடிவம், நிைம், 
தடிமன் மாை்ைமாக 
உள்ளதா ?



புற்றுந�ோரய ஆைம்ெ 
�ிரலயிநலநய  

கண்டுபிடித்தோல் 
அரதக் குணெ்ெடுத்தும் 

ைோய்ெ்புகள் 
அதிகைிக்கின்றன.

நான் தவா மாநில புை்றுதநாய் ஆய்வு 
அைக்கடட்றளறய அறழக்கின்தைன்  
(0848 990 990). அவரக்ள் எனது வீடட்ுக்கு அருகில் 
ஒரு முறல ஊடுகதிரப்்படச ்தசாதறன 
(mammography) தசய்வதை்கு எனக்கு ஒரு 
நியமனத்றத தருகின்ைாரக்ள்.

ஒரு வாரம் கழித்து தபால் மூலம் 
பரிதசாதறன முடிவுகறள தபறுகின்தைன்:

எனக்கு ஒரு நகள்வி உண்டு ?
�ோன் நைோ மோ�ில 
புற்றுந�ோய் ஆய்வு 
அறக்கட்டரளரய 
அரழக்கின்நறன் 

  0848 990 990 

இந்த தசாதறன தசய்ய எனக்கு சுமார ்20 
சுவிஸ் பிராங்குகள்  தசலவாகும். 
மீதிறய மருத்துவ காப்புறுதி 
தபாறுப்தபடுக்கின்ைது.

• முறல ஊடுகதிரப்்படச ்பரிதசாதறன முடிவு சாதாரணமானது 
என்ைால், நான் 2 ஆண்டுகள் கழித்து மறுபடியும் பரிதசாதறன 
தசய்ய ஒரு அறழப்றபப் தபறுகின்தைன்.

• முறல ஊடுகதிரப்்படசப்  பரிதசாதறன முடிவுகள் இயை்றகக்கு 
மாைாக  அறிகுறிகள் ததன்படட்ால் தமலதிகப் பரிதசாதறன 
தசய்வதை்கு எனது குடும்ப மருத்துவறர நாடுகின்தைன்.  
எனக்கு மருத்துவர ்யாரும் நியமிக்கப் படவில்றல என்ைால், தவா 
மாநில புை்றுதநாய் கண்டுபிடிப்பு அறமப்பு என்னுடன் ததாடரப்ு 
தகாள்ளுகின்ைது.

• பரிதசாதறன முடிவு சாதாரணமானது என்ைால், நான் 2 
ஆண்டுகள் கழித்து மறுபடியும் இந்த பரிதசாதறன தசய்ய ஒரு 
சீடட்ுப்(bon) தபறுகின்தைன்.

• பரிதசாதறனமுடிவில் மலத்தில் இரத்தம் இருப்பறதக் 
கண்டறிந்தால், தமலதிக பரிதசாதறன (தபருங்குடல் 
அகதநாக்கல்*) தசய்வதை்கு எனது குடும்ப மருத்துவறர 
நாடுகின்தைன். எனக்கு மருத்துவர ்யாரும் நியமிக்கப் படவில்றல 
என்ைால், தவா மாநில புை்றுதநாய் ஆய்வு அைக்கடட்றள 
என்னுடன் ததாடரப்ு தகாள்ளுகின்ைது.

பெருங்குடல் புற்றுந�ோய்ெ் 
ெைிநசோதரன.

நான் 50 வயது அல்லது அதை்கு தமை்படட் 
வயதுள்ளவராக இருக்கின்தைன் மை்றும்
என்றனப் பரிதசாதிப்பதை்கு விரும்புகின்தைன்.

நான் ஒரு மருத்துவ உத்திதயாகத்தருடன் 
இறணந்து வினாத்தாறள நிரப்புகின்தைன் 
பின் மலத்தில் இரத்தம் ததடும் தசாதறன 
ஒன்றைப் தபறுகின்தைன்.

வீடட்ில் நாதன அந்த பரிதசாதறனறயச ்
தசய்து வாழங்கப்படட் தபால் 
உறைறயப் பயன் படுத்தி ஆய்வகத்திை்கு 
அனுப்புகின்தைன்.

நான் ஒரு வாரம் கழித்து தபால் மூலம் 
பரிதசாதறன முடிவுகறள தபறுகின்தைன்:

இந்த தசாதறன தசய்ய எனக்கு சுமார ்5 சுவிஸ் 
பிராங்குகள் தசலவாகும். மீதிறய மருத்துவ 
காப்புறுதி தபாறுப்தபடுக்கின்ைது.

* தபருங்குடல் புை்றுதநாறய ஆராய்வதை்க்கான முதை் பரிதசாதறனயாக 
தபருங்குடல் அகதநாக்கல் ததரவ்ு தசய்யப்படலாம்.

மோை்ெக புற்றுந�ோய் 
ெைிநசோதரன

நான் 50 வயது அல்லது அதை்கு தமை்படட் 
வயதுள்ளவராக இருக்கின்தைன் மை்றும்
என்றனப் பரிதசாதிப்பதை்கு விரும்புகின்தைன்.

 

Tamoul


