
 
 
 

மார்பகப்�ற்�ேநாய்ச ்ேசாதைனைய நீங்கள் ேமற்ெகாண்ட �ற� என்ன நடக்�ம்? 
இந்த �க்�யமான உடல்நலப் பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாண்டைமக்�ப் பாராட்�கள்! 
உங்க�ைடய க�ர�்ச�்ப் படங்கள் இரண்� நி�ணரக்ளால் ஆய்� ெசய்யப்ப�ம். உங்க�ைடய ேசாதைன 
���கைள இரண்� வாரங்க�க்�ள்ளாகத் தபால் �லமாகேவா, �ன்னஞ்சல் �லமாகேவா 
அ�ப்பப்ப�வைத உ��ெசய்வதற்கான அைனத்� �யற்�க�ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். ேவ� மா�ரியான 
ேவண்�ேகாள் ஒன்ைற நீங்கள் ��த்��ந்தாெலா�ய, உங்களால் ெபயர ்ெமா�யப்பட்�ள்ளப் ‘ெபா� 
ம�த்�வʼ( GP)-�க்�ம் ஒ� �ர� அ�ப்பப்ப�ம்.  உங்க�ைடய சம்மதத்�டன் உங்க�ைடய மாரப்கப் 
�ற்�ச ்ேசாதைன ���கள் உங்க�ைடய ‘என� உடல்நலப் ப��ʼ (My Health Record)-இல் ேசரக்்கப்ப�ம். 
உங்க�க்�க் கரிசனங்கள் ஏ���ப்�ன், www.breastscreen.health.wa.gov.au எ�ம் எம� வைலத்தளத்�ற்� 
நீங்கள் ெசல்லலாம், அல்ல� (08) 9323 6700 எ�ம் இலக்கத்ைத அல்ல�, �ரா�யப் ப��க�க்கான கட்டணம் 
இல்லாத 1800 800 033 எ�ம் இலக்கத்ைத அைழக்கலாம். 
�ண்�ம் ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�க்க ேவண்�ய ேதைவ ஏற்படட்ால் என்ன ெசய்வ�?  
எ�க்கப்பட்ட படம் ேபா�யள� ெதளிவாக இல்ைலயா�ன் �ண்�ெமா� ‘எக்ஸ்-ேரʼ படத்ைத எ�க்�ம்ப� 
க�ர�்ச�் நி�ணர ்ேவண்�வார.் இ� �க அரிதாகேவ ஏற்படக் ��ம். அவ்வா� ஏற்ப�மா�ன், �ண்�ம் 
வ�ம்ப� ஒ� ெதாைலேப� அைழப்� அல்ல� க�தம் �லம் நீங்கள் ேகட்கப்ப��ரக்ள். ம�ப��ம் 
ேதைவப்ப�ம் இந்த ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் ேசாதைனக் ‘�ளினிக்ʼ-இல் எ�க்கப்ப�ம். 
ேமல�க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�ப்பதற்கான ேதைவ எனக்� ஏற்படட்ால் என்ன ெசய்வ�?  
ஏறத்தாழ 20 ெபண்களில் 1 ெபண் ேமல�க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�ப்பதற்காகத் ��ம்� வ�மா� 
ேகட்கப்ப�வார.் இன்�ம் �ரிவாகச ்ேசா�க்கப்படேவண்�ய மாரப்கப் ப��ைய இந்த ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் 
இலக்காகக் ெகாள்�ம். இதற்� அவ�யம் ஏற்படட்ால், சந்�ப்�ேவைள ஒன்ைற ஏற்ப�த்�க்ெகாள்வதற்காக 
‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WAʼ உங்க�டன் ெதாடர�்ெகாள்�ம்.  
ெப�நகரப்் ப��களில் வ�க்�ம் ெபண்கள் 
ெப�நகரப்்ப��களில், ‘ஃ�ேயானா ஸ்டான்�ʼ, ‘ராயல் ெபரத்்ʼ மற்�ம் ‘சர ்சாரல்்ஸ் ேகரட்்னர்̓  
ம�த்�வமைனகளில் அைமந்�ள்ள ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WAʼ-�ன் ‘மாரப்க ம�ப்�ட்�ச ்ேசாதைன 
ைமயங்கʼளில்  ேமல�க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�க்கப்ப�ம். இந்த ேமல�க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் ெப�ம்பா�ம் 
�ரச�்ைன எ��ம் இ�ப்பதாகக் காண்�க்கா�. �� எண்ணிக்ைக�லான �ல ெபண்க�க்� ‘அல்ட்ரா 
ச�ண்ட்̓  அல்ல� ‘��ச-்ேசாதைனʼ (biopsy) ேபான்ற ேமல�கச ்ேசாதைனகள் �ல ேதைவப்ப�ம். ேமல�க 
‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�க்கப்ப�ம் அேத நாளில் இந்த ேசாதைனக�ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்.  
WA �ரா�யப் ப��களில் வ�க்�ம் ெபண்கள் 
�ரா�யப் ப��களில் வ�க்�ம் ெபண்க�க்� ேமல�க ேசாதைனகளானைவ நடமா�ம் ேசைவகள் 
�லமாகச ்ெசய்யப்ப�ம். ��தல் ேசாதைனகள் எ��ம் உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�மா என்பைத 
உங்க�க்�த் ெதரி�ப்பதற்காக ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WAʼ உங்க�டன் ெதாடர�்ெகாள்�ம். ‘பன்பரி ெதன்-
ேமற்� �காதார வளாகʼ (Bunbury South West Health Campus) த்�ல் நிரந்தரமான மாரப்கப் �ற்�ச ்ேசாதைன 
மற்�ம் ம�ப்�ட்� ேசைவ ஒன்� இ�க்�ற�.  
ேமல�கச ்ேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்�ம் ெப�ம்பாலான ெபண்க�க்�ப் �ற்� 
ேநாய் இ�ப்ப�ல்ைல என்பைத நிைன�ல் ெகாள்ளேவண்�ய� �க்�யம் 
ேமல�கச ்ேசாதைனகள் ேதைவப்ப�ம் அைனத்�ப் ெபண்க�ம், ேநர�யாக எம� ‘மாரப்கப் �ற்� 
ம�ப்�ட்�ச ்ேசாதைன ைமயங்கʼளில் ஒன்�ற்�ச ்ெசல்வதற்கானப் பரிந்�ைர ஒன்ைறப் ெப�ம் 
ெதரிைவேயா, அவரக்�ைடய ெபா� ம�த்�வைரப் பாரக்்�ம் ெதரிைவேயா ேமற்ெகாள்ளலாம். 24 மணி 
ேநரத்�ற்�ப் �ற� �டக்�ம் �க்�யமான ��ச-்ேசாதைனʼ ���கைளத் த�ர, மற்ற அைனத்�ச ்ேசாதைன 
���க�ம் ‘மாரப்கப் �ற்� ம�ப்�ட்�ச ்ேசாதைன ைமயங்கʼளில் சந்�ப்�ேவைள�ன்ேபாேத �ைடக்�ம்.                                                                                                                                                                                      
�ற்� ேநாய் இ�க்�ம் �ல ெபண்க�க்�, இைத �ன்�ட்�ேய கண்ட�வ� ெவற்�கரமான ��சை்சக்கான 
வாய்ப்�க்கைள �க�ம் அ�கரிக்கச ்ெசய்�ம். ெபரிய �ற்�க்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் அ�ைவ��சை்சைய 
�ட �� மாரப்கப் �ற்�க்க�க்�க் �ைறந்த அள�லான அ�ைவ��சை்ச �லமாகப் ெப�ம்பா�ம் 
��சை்சயளிக்க இய�ம்.   
மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் அைனத்� மார்பகப் �ற்�க்கைள�ம் காண்�க்�மா?  
மாரப்கப் �ற்� ேநாய்ச ்ேசாதைனகளால் 70-90 சத�தம் வைரக்�மான �ற்� ேநாய்கைளக் கண்ட�ய 
இய�ம். இ�ப்��ம், மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களில் பாரக்்க இயலாத �� எண்ணிக்ைக�லான �ல 
�ற்�க்கள் உள்ளன. மாரப்கப் �ற்�ன் காரணமாக ஏற்பட்��க்�ம் ஒ� மாற்றத்�ைன மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ 
படங்கள் தவற�டக்��ம் (‘�ற்� இல்ைலʼ என்ற தவறான ��� - false negative), அல்ல� மாரப்கப் �ற்�ன் 
காரணமாக ஏற்படாத ஒ� மாற்றத்�ற்காக ேமல�க ேசாதைனகள் ெசய்யப்படலாம் (‘�ற்� இ�க்�ற�ʼ 
என்ற தவறான ��� - false positive). நீங்கள் கைட�யாக எ�த்த மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களில் �ற்� 
இ�ப்பதற்கான அ���கள் ஏ�ம் இல்ைல என்றா�ம், உங்கள் மாரப்கங்களில் கட்�கள், காம்�களில் க�� 
அல்ல� நீ�க்�ம் �� வ� ஆ�ய மாற்றங்கள் எைத�ம் உங்கள் மாரப்கங்களில் நீங்கள் அவதானித்தால் 
தய� ெசய்� உங்க�ைடய �.�-ைய உடேன பா�ங்கள். நீரக்்கட்�கள் (cysts) ேபான்ற �ற்� அல்லாத 
மாற்றங்கள் ெப�ம்பா�ம் மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்களில் ெதரி�ம், ஆனால் இதற்கான ேமல�கச ்
ேசாதைனகள் ேதைவப்பட்டால் மட்�ேம இ� உங்க�க்� அ�க்ைக �லமாகத் ெதரியப்ப�த்தப்ப�ம்.   

  
 
 
 

       
 
 

 
 

AFTER YOUR SCREENING MAMMOGRAM, WHAT NEXT?   Tamil - jkpo; 
 



அ�த்ததாக என்ன நடக்�ம்? 
உங்க�ைடய அ�த்த மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எப்ேபா� எ�க்கப்படேவண்�ம் என்பைதப் பற்�யக் 
க�தம் ஒன்ைற ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WA ‘உங்க�க்� அ�ப்�ம். ஏதாவெதா� காரணத்�னால் க�தம் ஒன்� 
உங்க�க்� வர�ல்ைல என்றால், 13 20 50*-இல் தய�ெசய்� எம்ைம அைழ�ங்கள், உங்க�க்காக 
சந்�ப்�ேவைள ஒன்ைற நாங்கள் ஏற்பா� ெசய்ேவாம்.  
இந்த ேசாதைனத் �ட்டத்�ல் நீங்கள் எ�த்�க்ெகாள்�ம் மாரப்க ‘எக்ஸ்-ேரʼ படங்கள் எ�ரக்ால மாரப்க 
ேசாதைனகேளா� ஒப்�ட்�ப் பாரக்்கப்ப�வதற்காகக் கவனமாக இ�ப்�ல் ைவக்கப்ப�ம்.  
75 வய� மற்�ம் இதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடய ெபண்க�க்� நிைன�ட்�க் க�தம் அ�ப்பப்படா�, 
ஆனா�ம் அவரக்ள் ேசாதைனக்காக  இைணய வ��ல் �ன்ப�� ெசய்�ெகாள்ளலாம், அல்ல� 
சந்�ப்�ேவைள ஒன்�ற்காக 13 20 50*-ஐ அைழக்கலாம்.  
உங்க�ைடய �கவரிைய நீங்கள் மாற்�னால், தய�ெசய்� 13 20 50*-ஐ அைழத்� எமக்� அைதத் 
ெதரி��ங்கள்.  
ெமா�ெபயரத்்�ைரப்பாளர ்ஒ�வைரப் ெபற 13 14 50-ஐ அைழ�ங்கள்.  
(*உள்�ர ்அைழப்�க் கடட்ணத்�ற்�) 

நான் ேவெறன்ன ெசய்யேவண்�ம்? 
50 வய� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடய ெபண்கள் இரண்� வ�டங்க�க்� ஒ� �ைற 
இலவச மார்பகப் �ற்�ச ்ேசாதைனையப் ெப�வார்கள். 
• ேசாதைனகைள நீங்கள் தவறாமல் ேமற்ெகாண்�வந்தால், கண்���க்கப்ப�ம் எவ்ெவா� மாரப்கப் 

�ற்�ம் அதன் ஆரம்ப நிைல�ேலேய கண்���க்கப்பட்���வதற்கான சாத்�யம் உள்ள�. 
• மாரப்கப் �ற்�ேநாய் ��த்த அவரக்ள� ��ம்ப வரலாற்�ன் �க்�யத்�வத்ைதப் ெபா�த்�, 1 -  5 -

இற்� இைடப்பட்ட சத�தப் ெபண்க�க்� மட்�ேம வ�டாந்�ர மாரப்கப் �ற்�ேநாய்ச ்
ேசாதைனக்கான ேதைவ ஏற்படலாம்.  

• உங்க�க்� ஏற்கனேவ மாரப்கப் �ற்� ேநாய் இ�ந்��ந்தால், ெதாடர ்ேசாதைனக�க்காகத் 
தவறாமல் உங்க�ைடய �.�-ையப் பாரக்்க ேவண்�ய�ம், வ�டாந்�ர மாரப்கப் �ற்�ேநாய்ச ்
ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்வ�ம் �க்�யம்.  

மார்பக அவதானத்�டன் இ�ங்கள் 
• உங்க�ைடய மாரப்கங்கள் சாதாரணமாக எப்ப� இ�க்�ம் என்பைதத் ெதரிந்�ெகாள்�ங்கள். 

அவ்வப்ேபா� கண்ணா��ல் உங்கள் மாரப்கங்கைளப் பாரத்்� அவற்ைறத் ெதாட்� உணரந்்� 
பா�ங்கள். 

• அசாதாரணமான மாற்றங்கள் எைத�ம் உங்க�ைடய மாரப்கத்�ல் நீங்கள் அவதானித்தால், 
உங்க�ைடய �.�-ைய உடேன பா�ங்கள்.  

• உங்க�ைடய �.�-�டம் அ�த்த ேசாதைனக்� நீங்கள் ெசல்�ம்ேபா� மாரப்க �காதாரத்ைதப் 
பற்� அவரிடம் ேக�ங்கள்.  

கட்டாயமாகப் �றக்கணிக்கப்படக்  �டாத மாற்றங்களில் �ன்வ�வன உள்ளடங்�ம்:  
1. ஒ� கட்�, கட்� ேபான்ற தன்ைம அல்ல� த�ப்� மாரப்கத்�ல் அல்ல� அக்�ளில் (கக்கம்) ஏற்ப�தல்; 
2. ேமல்-�ழ் மாற்றம் (inversion), ��க் க��, அரிக்�ம் அல்ல� �ண்ணா�ப்ேபான ேதால் ேபான்ற 

மாரப்கக் காம்�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள் 
3. �� �ழல், ��க்கம் அல்ல� �வந்த நிறம் ேபான்ற மாரப்கத் ேதா�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்கள்; 
4. மாரப்கத்�ன் மற்ற ப��களில் இ�ந்� மா�படட் உணர�்ள்ள ஒ� ப�� 
5. ��ய, ெதாடரந்்த மாரப்க வ� 

உங்க�க்�க் ேகள்�கள் ஏ�ம் உள்ளனவா? 
உங்க�ைடய �.�-�டன் ெதாடர�்ெகாள்�ங்கள் அல்ல� சந்�ப்�ேவைளகைள ஏற்ப�த்�க்ெகாள்ள         
13 20 50-இல் ‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரீன் WAʼ -ைவ அைழ�ங்கள், அல்ல� தகவல்க�க்�  (08) 9323 6700 -ைவ 
அைழ�ங்கள், அல்ல� �ரா�யப் ப��ப் ெபண்கள் இலவச இைணப்பான 1800 800 033-ஐ அைழ�ங்கள்.  

‘ப்ெரஸ்ட்ஸ்க்ரன்ீ WAʼ-�ன் வைலத்தளத்�ல் உங்கள் ெமா���ள்ள ேமல�கத் தகவல்கள் 
�ைடக்�ம்: 
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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