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மார்பகப் புற்றுந�ாயைப் ்பற்்றி
NSW மாநிலத்ில் உள்ள 7 
பெண்க்ளில் ஒருவருக்கு அவரது 
வாழநா்ளில் மாரெ்கப் புற்று 
நநாய் ஏற்ெடும். 1

பெண்ா்க இருப்ெதும், வயது 
கூடிக்ப்காணடுநொவதுநம 
மாரெ்கப் புற்றுநநாய் 
ஏற்ெடுவ்ற்்கான ெிர்ான 
ஆெததுக்கூறு்க்ளாகும்  – 75  

ச்வீ்த்ிற்கு நமற்ெட்ட மாரெ்கப் புற்றுநநாய்்கள 50-இற்கு 
நமற்ெட்ட வயதுட்டய பெண்க்ளில் ஏற்ெடு்கின்றன. 2 

50 -74 வய்ிற்கு இட்டப்ெட்ட பெண்களுக்கு மாரெ்கப் 
புற்றுநநாய் இருக்்கி்ற்ா எனெட் முனன்ா்கநவ 
்கண்ட்றிவ்ற்்கான வழி மாரெ்கப் புற்றுநநாய்ச் நசா்டன 
(நமநமாக்ராம் (mammogram)) ஒனட்ற நமற்ப்காளவ்ாகும். 
‘நமபமாக்ராம்’ எனெது மாரெ்கங்க்ளின ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டம் 
(‘எக்ஸ்-நர’) ஆகும். மி்கச் சி்றிய புற்று்கள ்கணணுக்கு 
ப்ரிவ்ற்கு, அல்லது அவற்ட்றத ப்ாடடுத 
ப்ரிந்துப்காளவ்ற்கு முனொ்க, ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டங்க்ளால் 
அவற்ட்றக் ்கண்ட்றிய இயலும். 

மார்பகப் புற்றுந�ாய்ச் 
ந�ாதயையும் நீஙகளும்

மார்பகப் புற்றுந�ாய்ச் 
ந�ாதயை
BreastScreen NSW ்ிட்டம் இலவசமானது்டன, இது 
கு்றிப்ொ்க 50 மு்ல் 74 வடரயிலான வயதுள்ள 
பெண்களுக்கு அ்ளிக்்கப்ெடு்கி்றது. இந்் வயட்ச் நசரந்் 
பெண்கள இரணடு ஆணடு்களுக்கு ஒரு முட்ற மாரெ்கப் 
புற்று நசா்டன(்க்ிரவீச்சுப் ெ்ட நசா்டன)டய 
நமற்ப்காள்ளநவணடுபமன சிொரிசு பசய்யப்ெடு்கி்றது. 

40 மு்ல் 49 வயது வடரக்கும் உள்ள பெண்களும், 75 
வய்ிற்கு நமற்ெட்ட பெண்களும் மாரெ்கப் புற்று 
நசா்டன்கட்ள நமற்ப்காள்ளலாம். நசா்டனடய 
நமற்ப்காளவ்ில் உள்ள ஆெதது்கள மற்றும், அ்ன 
ெலன்கள ெற்்றி மு்லில் உங்களுட்டய மருததுவரு்டன 
்கலந்து நெசுங்கள. 

மாரெ்கப் புற்று நசா்டனக்்கான சந்்ிப்புநவட்ள 
ஒன்றிற்கு உங்களுட்டய மருததுவரது ெரிந்துடர ஒனறு 
ந்டவயில்டல. 

BreastScreen NSW ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டபமடுப்ொ்ளர்கள 
(radiographers) அடனவரும் பெண்கள. ஆ்கக் குட்றந்் 
அ்ளவிலான ்க்ிரவீச்டசப் ெயனெடுத்ி, அ்ியுயர ்ரம் 
வாய்ந்் ‘எக்ஸ்-நர’ ெ்டங்கட்ள எடுக்கும் நவீன 
உெ்கர்ங்கட்ள இவர்கள ெயனெடுததுவார்கள. 

BreastScreen NSW -யினால் பசய்யப்ெடும் நசா்டன்கள 
மாரெ்கப் புற்்றிற்்கான அ்றிகு்றி்கள ஏதும் இல்லா் 
பெண்களுக்்கான்ாகும். 

Tamil

மாரெ்கங்க்ளில் ஒன்றில் அல்லது 
இரணடிலும் ்கடடி இருத்ல், மாரெ்கக் 
்காம்புக் ்கசிவு ஏற்ெ்டல் அல்லது 
இட்டவி்டா் மாரெ்க வலி நொன்ற இ்ற்கு 
முனபு இருந்்ிரா் அ்றிகு்றி்கள 
எ்டனயும் நீங்கள அவ்ானித்ால் 
உங்களுட்டய மருததுவடர உ்டனடியா்கப் 
ொருங்கள. 

2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முய் நீஙகள் ஒதுக்கும் 
20 �ிமிட ந�ரம் உஙகள் உைியர காக்கக் கூடும். 

மார்பகப் புற்று இருக்கும் 10 
ப்பண்களில் 9 ந்பருக்கு
இந்நநாய்க்்கான குடும்ெ வரலாறு எதுவும் 
இருக்்காது.3

எவவ்ளவு முனன்ா்கநவ புற்று நநாடயக் 
்கணடுெிடிக்்கிந்றாநமா, அந்் அ்ளவிற்கு 
உங்க்ளால் அ்ிலிருந்து ்ப்ெ இயலும். 

7இல்1
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உஙகளுயடை இலவ� மார்பகப் புற்று ந�ாதயைக்காை முன்பதிவியை 
இனந் ப�ய்யுஙகள்
பமாழிப்பைரத்துயரப்்பாளர உதவிக்கு 13 14 50-ஐ அயழயுஙகள் (TTY 13 36 77)
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உஙகளுயடை மார்பகக் 
கதிரவீச்சுப் ்பட 
ந�ாதயைக்காை 
முன்பதிவியைச் ப�ய்தல்
1  உங்களுக்்கான முனெ்ிவிடனச் பசய்ய 13 20 50 -ஐ 

அடழயுங்கள. 

2  சந்்ிப்புநவட்ள ஒனட்ற முனெ்ிவு பசய்வ்ில்  
உ்வ பமாழிபெயரதுடரப்ொ்ளர ஒருவர 
உங்களுக்குத ந்டவப்ெட்டால், ‘பமாழிபெயரப்பு 
மற்றும் பமாழிபெயரததுடரப்பு நசடவ’யிடன 13 14 
50-இல் அடழயுங்கள.  
ெ்ிவு பசய்யப்ெட்ட பசய்்ி ஒனட்ற நீங்கள 
ந்கடகும்நொது ப்ாடலநெசிடய டவததுவி்டாதீர்கள. 
நீங்கள நெசும்  பமாழி எனன எனெட்த ப்்ளிவா்கச் 
பசால்லுங்கள, மற்றும் பமாழிபெயரததுடரப்ொ்ளர 
ஒருவருட்டய குரடலக் ந்கடகும் வடர ்காத்ிருங்கள. 

3  மாரெ்கப் ‘ெ்ியம்’ (implant) எ்டனயும் நீங்கள 
டவத்ிருந்்ால், அட் BreastScreen NSW -இற்குத 
ப்ரியப்ெடுததுங்கள. 

மார்பகக் கதிரவீச்சுப் ்பட 
ந�ாதயை ப�ய்ைப்்படும் 
திைத்தனறு

 BreastScreen NSW இருக்கும் இ்டத்ின 
விலாசத்ிடனத ப்ரிந்துப்காளளுங்கள.

 உங்களுட்டய ்கட்டசி மாரெ்கப் புற்றுச் நசா்டனடய 
நீங்கள BreastScreen NSW-வு்டன 
நமற்ப்காணடிருக்்கவில்டல என்றால், உங்களுட்டய 
முந்ட்ய மாரெ்கக் ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டங்கட்ள 
உங்களு்டன ப்காணடுவாருங்கள. 

 உங்களுட்டய நசா்டன முடிவு்கள உங்களுட்டய 
மருததுவருக்கு அனுப்ெப்ெடுவ்ற்்கா்க அவடரப் 
ெற்்றிய விெரங்கட்ள உங்களு்டன 
ப்காணடுவாருங்கள. 

 இரணடு உருப்ெடி்கள ப்காண்ட ஆட்டடய 
அ்ிந்துவாருங்கள. மாரெ்கப் புற்றுச் 
நசா்டனயினநொது இடுப்ெிற்கு நமலா்க உள்ள 
ஆட்டயிடன நீங்கள அ்கற்்ற நவணடியிருக்கும். 

 உங்களுட்டய மாரெ்கப் புற்றுச் நசா்டனத 
்ினத்னறு நறும் மு்கப்-ெவு்டர, நாற்்றம் நீக்்கி 
(டீ-ஓ்டரணட), அல்லது ்கிரீம்்கள எ்டனயும் 
ெயனெடுத்ாதீர்கள. உங்களுட்டய ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டச் 
நசா்டன முடிவு்கட்ள இடவ ொ்ிக்்கக்கூடும். 

உஙகளுயடை மார்பகப் புற்றுச் 
ந�ாதயைைின ப்பாழுது
• உங்களுட்டய சந்்ிப்புநவட்ளக்கு ஏ்றத்ாழ 20 நிமி்ட 

நநரம் எடுக்கும். 

• ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டம் எடுக்கும் பெண ஒருவர உங்கட்ளத 
்னி அட்ற ஒன்றிற்கு அடழததுச் பசல்வார, அஙகு 
நீங்கள உங்களுட்டய நமல் ஆட்டடயயும், மாரெ்கக் 
்கச்டசயிடனயும் அ்கற்்றலாம்.  

• உங்களுட்டய ஒவபவாரு மாரெ்கத்ின இரணடு 
்க்ிரவீச்சுப் ெ்டங்கட்ள எடுக்கும் ஒரு இயந்்ிரத்ிற்கு 
முனொ்க நிற்குமாறு உங்களுக்குச் பசால்லப்ெடும். 
இந்் இயந்்ிரத்ிலுள்ள ்டடு ஒன்றின மீது 
ஒவபவாரு மாரெ்கமும் டவக்்கப்ெடடு, ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டம் 
ஒனறு எடுக்்கப்ெடும். உங்களுட்டய மாரெ்கங்கள 
உ்ரவாரந்்டவ என்றாநலா , உங்களுட்டய 
ந்ாளபுயங்க்ளில் அல்லது முது்கில் ெிரச்சிடன்கள 
இருந்்ாநலா ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டபமடுப்ொ்ளருக்கு அட்த 
ப்ரியப்ெடுததுங்கள. 

• மாரெ்கப் புற்றுச் நசா்டன அபசௌ்கரியமான்ா்க 
இருக்்கலாம். மன ஆறு்லா்க இருப்ெது அபசௌ்கரியம் 
அல்லது வலிடயக் குட்றக்்க உ்வியா்க இருக்்கலாம். 
இந்் நசா்டனச் பசயல்ொடடு முட்றக்கு சில நிமி்ட 
நநரநம ஆகும். 

• மாரெ்கப் புற்றுச் நசா்டனப் ெ்டம் எடுப்ெட் 
நிறுததுமாறு ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டம் எடுப்ெவடர நீங்கள 
எந்் நநரத்ிலும் ந்கட்கலாம். ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டங்கள 
எடுக்கும் பொழுது சிறு ஓய்வு-இட்டநவட்ள்கள 
நவணடுபமனவும் நீங்கள ந்கட்கலாம். 

உஙகளுயடை மார்பகப் புற்றுச் 
ந�ாதயைக்குப் ்பி்கு
• குட்றந்் ெடசமா்க இரணடு ெயிற்சி பெற்்ற 

மருததுவர்கள சுயாதீனமா்க உங்களுட்டய ்க்ிரவீச்சுப் 
ெ்டங்கட்ள ஆய்வு பசய்வார்கள. 

• உங்களுட்டய மாரெ்கப் புற்றுச் நசா்டனயின 
முடிவு்கட்ள ஒரு ்கடி்ம் முலமா்க நீங்கள பெறுவீர்கள. 
இ்ற்குத ந்ாராயமா்க 2 வாரங்கள ஆகும். 

• உங்களுட்டய அனும்ியு்டன, உங்களுட்டய நசா்டன 
முடிவு்கள உங்க்ளது மருததுவருக்கு அனுப்ெப்ெடும்.  

• நமல்ி்க ஆய்வு்களுக்்கான ந்டவடய ஏற்ெடுததும் 
ஏதும் உங்களுட்டய மாரெ்கக் ்க்ிரவீச்சுப் ெ்டங்க்ளில் 
இருந்்ால், நமல்ி்க நசா்டன்களுக்்கா்க, ‘ம்ிப்பீடடு 
சி்கிச்டசய்கம்’ (Assessment Clinic) ஒன்றிற்குச் 
பசல்லுமாறு உங்களுக்குச் பசால்லப்ெடும். நமல்ி்க 
நசா்டன்களுக்்கா்கத ்ிரும்ெ அடழக்்கப்ெடும் 10 
பெண்க்ளில் 9 நெருக்கு (90%) மாரெ்கப் புற்று நநாய் 
இருப்ெ்ில்டல.  

1  வரு்டாந்் NSW புற்றுநநாய் நி்கழவு்கள மற்றும் இ்றப்புத ்ரவுத ப்ாகு்ி, 2016 (NSW Cancer Registry, Cancer Institute NSW -இல் இருந்து பெ்றப்ெட்ட மூலம்).  

cancer.nsw.gov.au/understanding-cancer/cancer-in-nsw/data-calculations

2  ‘ஆஸ்்ிநரலிய சு்கா்ார மற்றும் பொதுநல நிறுவனம்’ (Australian Institute of Health and Welfare 2018) 2018.‘BreastScreen Australia ்கண்கா்ிப்பு அ்றிக்ட்க 2018’ 

Cancer series no. 112. Cat. no. CAN 116. Canberra: AIHW.

3  மாரெ்கப் புற்றுநநாய்க்்கான ஹாரநமான கூறு்கள கு்றித் கூடடுடழப்புக் குழுவினர, 2001. குடும்ெ-மரபு மாரெ்கப் புற்று: மாரெ்கப் புற்று உள்ள 58,209 பெண்கள 

மற்றும் இந்் நநாய் இல்லா் 101, 986 பெண்கட்ள உள்ள்டக்்கிய 52 ‘பெருவாரி-நநாயியல்’ ஆய்வு்க்ளில் இருந்து பெ்றப்ெட்ட ்னிநெரத ்ரவு்க்ளின கூடடுடழப்பு 

மீளெகுப்ொய்வு. 

Lancet 2001; 358: 1389–99

https://www.breastscreen.nsw.gov.au/
https://www.facebook.com/BreastScreenNSW/

