
தேசியப் புற்றுத�ோய் 
பரித�ோேனைப் பதிதேடு

கரப்பப்னபேோய்ப் 
புற்றுத�ோயின் 

அறிகுறிகள் என்ை?

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு புதிய புற்றுர�ாய் பரிர�ாதனைப் 
பதிரேடு உள்ளது.

ரதசியப் புற்றுர�ாய் பரிர�ாதனைப் பதிரேடு பபண்களுக்குக் 
்கடிதங்கன்ள அனுப்புகிறது. நீங்கள உங்கள அடுதத 
்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனைனய எப்ரபாது ப�ய்யரேணடும் 
எனபனத அநதக் ்கடிதங்கள உங்களுக்குத 
பதரியப்படுததுகினறை.

்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனையாைது ்கரப்பப்னபோயில் 
HPV இருக்கிறதா எனபனத அது புற்றுர�ானய 
ஏற்படுததுேதற்கு முனைர ்கண்டறிகிறது.

்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனையாைது ்கரப்பப்னபோய்ப் 
புற்றுர�ாய்க்்காை அறிகுறி்கள இல்்ாத பபண்களுக்்காைது.

்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாயின சி் அறிகுறி்கள: 

• உ்டலுறவுக்குப் பிறகு ரயானியிலிருநது இேததப் ரபாக்கு

• மாதவி்க்குக்கு இன்டப்பட்ட ்கா்ங்களில் 
ரயானியிலிருநது இேததப் ரபாக்கு

• மாதவி்க்கு முடிநத ்கா்ததுக்குப் பிறகு 
ரயானியிலிருநது இேததப் ரபாக்கு

• ரயானியிலிருநது நீர பேளிரயற்றம்

உங்களுக்கு இததன்கய அறிகுறி்கள ஏரதனும் இருநதால், 
உங்களுக்கு ்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாய் இருப்பதா்க 
அரததம் இல்ன். உங்களுக்கு இநத அறிகுறி்கள 
இருநதால், உங்கள அடுதத ்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனை 
ேனே ்காததிருக்்கக் கூ்டாது. நீங்கள உங்கள மருததுேனே 
உ்டைடியா்கப் பாரக்்க ரேணடும்.

சி் �மயங்களில் பரிர�ாதனையில் உறுதிப்படுததப்படடிருக்கும். 
உங்கள பரிர�ாதனையில் அப்படி உறுதிப்படுததப்படடிருநதால், 
உங்களுக்கு HPV பதாற்று உள்ளதா்க அரததம். 

இது உங்களுக்குக் ்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாய் உள்ளது 
எனபனதக் குறிக்்கவில்ன்.

எதிர்கா்ததில் உங்களுக்குக் ்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாய் 
ேேக்கூடிய அபாயம் இருக்்கக்கூடும்.

உங்கள மருததுேரோ அல்்து ப�விலியரோ அடுததது 
எனை எனபனதப் பற்றி உங்களு்டன ரபசுோர.

கரப்பப்னபேோய்ப் பரித�ோேனைனய 
�ோன் எஙதக ச�ய்ய முடியும்?

• General Practitioner (GP)
• Family Planning NSW Clinic
• Women’s Health Centre
• Specialist (Gynaecologist)

சேளிதயற்்றம் எனபது ஒரு பபணணின 
ரயானியிலிருநது பேளிரய ேரும் திேேமாகும்.

தேலதிக விேரஙகளுக்கு, www.fpnsw.org.au/ 
know-your-health-cervical-screening எனற 
எங்கள இனையத்ளததுக்குச் ப�ல்லுங்கள அல்்து 
குடும்பக் ்கடடுப்பாடு NSW Talkline-னய  
1300 658 886 எனற பதான்ரபசி எணணில் 
அனைக்்கவும் அல்்து www.fpnsw.org.au/talkline 
எனற ேன்தத்ளததுக்குச் ப�ல்்வும்.

உங்கள பமாழியில் ஒருேரி்டம் ரபசுேதற்கு, 
பமாழிபபயரததல் மற்றும் பமாழிபபயரததுனேததல் 
ர�னேனய (TIS) 131 450 எனற எணணில் 
அனைக்்கவும். அேர்களி்டம் குடும்பக் ்கடடுப்பாடு 
NSW-உ்டன இனைப்பு ப்காடுக்குமாறு ர்கட்கவும்.

கரப்பப்னபேோய்ப் 
பரித�ோேனை

உஙகள்  
ஆதரோக்கியதனேத  
சேரிந்து  
சகோள்ளுஙகள்

உறுதிப்படுதேப்பட்ட 
பரித�ோேனை  

என்்றோல் என்ை?

கரப்பப்னபேோய்ப் பரித�ோேனைனய 
�ோன் எஙதக ச�ய்ய முடியும்?

• பபாது மருததுேர (GP)

• குடும்பக் ்கடடுப்பாடு NSW கிளினிக்

• பபண்கள சு்காதாே னமயம்

• சிறப்பு மருததுேர (ம்களிர ர�ாய் மருததுேர)

Tamil

http://www.fpnsw.org.au/know-your-health-cervical-screening
http://www.fpnsw.org.au/know-your-health-cervical-screening
http://www.fpnsw.org.au/talkline


கரப்பப்னபேோய்ப்  
புற்றுத�ோய்  

என்்றோல் என்ை?

கரப்பப்னபேோய்ப் 
பரித�ோேனைனய �ோன் 

எப்தபோது ச�ய்யதேண்டும்?

கரப்பப்னபேோய்ப்  
புற்றுத�ோய் என்பது  

எேைோல் ஏற்படுகி்றது?

�மது உ்டல்்கள ப் ்ட�க்்கைக்்காை ப�ல்்க்ளால் 
உருோக்்கப்படுகினறை.

ஒவபோரு �ாளும் புதிய ப�ல்்கள ே்ளரகினறை.

சி் �மயங்களில் ப�ல்்கள விததியா�மா்க ே்ளரும்ரபாது, 
அனே புற்றுர�ாயா்க மாறக்கூடும்.

்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாய் எனபது ்கரப்பப்னபோயில் 
ே்ளரும் புற்றுர�ாயாகும்.

்கரப்பப்னபோய் எனபது உ்டலுக்குளர்ள ரயானியின 
ரமல்பகுதியில் உள்ளது.

்கரப்பப்னபோய்ப் புற்றுர�ாயாைது மனித பாப்பிர்ாமா 
நுணணியிரியிைால் ஏற்படுகிறது. மனித பாப்பிர்ாமா நுணணியிரி 
சி் �மயங்களில் HPV எனறு அனைக்்கப்படுகிறது.

HPV-இல் ப்ேன்க்கள உள்ளை. பபண்களும், ஆண்களும் 
HPV பதாற்னறப் பபற முடியும். HPV �ரே �ாதாேைமா்கப் 
பேவிடும் பதாற்றாகும். பாலியல் பதா்டரபில் உள்ள எேரும் 
HPV பதாற்னறக் ப்காணடிருக்்க முடியும்.

HPV பபாதுோ்க எநதவிதப் பிேச்சினை்களும் இல்்ாமல் 
தாரை �ரியாகிக் ப்காளளும். சி் �மயங்களில் HPV 
உங்கள ்கரப்பப்னபோயில் உள்ள ப�ல்்கன்ள மாற்றக்கூடும். 
இநத மாற்றங்கள புற்றுர�ாயா்க மாறக்கூடும்.  
இநத மாற்றங்கள மி்க பமதுோ்க �்டக்கும். 

இநத மாற்றங்கள புற்றுர�ாயா்க மாற 15 ஆணடு்கள ேனே 
ஆ்க்ாம். சி் �மயங்களில் இநத மாற்றங்கள புற்றுர�ாயா்க 
மாறரே மாறாது. உங்கள ்கரப்பப்னபோயில் HPV உள்ளதா 
எனபனத அறிய ஒரு பரிர�ாதனை ப�ய்து ப்காள்ள்ாம்.

ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு புதிய பரிர�ாதனை உள்ளது.  
அது ்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனை எனறு அனைக்்கப்படுகிறது.

்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனையாைது ்கரப்பப்னபோயில்  
HPV உள்ளதா எனபனதக் ்கண்டறியும். Pap பரிர�ாதனைக்கு 
மாற்றா்க ்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனை உள்ளது.

நீங்கள இப்ரபாது Pap பரிர�ாதனைக்குப் பதி்ா்க 
்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனைனயச் ப�ய்ய்ாம். 
்கரப்பப்னபோய்ப் பரிர�ாதனையாைது ப�ல் மாற்றங்கன்ள, 
அனே புற்றுர�ாயா்க மாறுேதற்கு முனைரே,  
்கண்டறிய உதேக்கூடும்.

கரப்பப்னபேோய்ப் பரித�ோேனை யோர 
அேசியம் ச�ய்யதேண்டும்? 

பாலியல் பதா்டரபில் உள்ள 25 முதல் 74 ேயதிற்குடபட்ட 
பபண்கள இநதப் பரிர�ாதனைனயச் ப�ய்ய ரேணடும்.

இ்ளம் பபண்களுக்குத தங்கள 25-ஆேது பிறநத �ான்ள 
ஒடடிய ்கா்க்்கட்டததில் முதல் பரிர�ாதனை அேசியம் 
இருக்்க ரேணடும்.

கரப்பப்னபேோய்ப் பரித�ோேனைனய �ோன் 
எப்தபோது ச�ய்யதேண்டும்? 

• 5 ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற நீங்கள பரிர�ாதனை 
அேசியம் ப�ய்ய ரேணடும்.

• நீங்கள Pap பரிர�ாதனைனய டி�ம்பர 2017-க்கு 
முனைர ப�ய்திருநதால், உங்கள அடுதத பரிர�ாதனை 
நீங்கள ்கன்டசியா்க ப�ய்த Pap பரிர�ாதனைக்கு 
இேணடு ஆணடு்களுக்குப் பினைர இருக்கும்.

• நீங்கள Pap பரிர�ாதனைனய டி�ம்பர 2017-க்குப்  
பினைர ப�ய்திருநதால், உங்களுக்கு 5 ஆணடு்களுக்கு 
ஒரு முனற பரிர�ாதனை இருக்கும்.

மருததுேரோ அல்்து ப�விலியரோ உங்கள இடுப்புக்குக்  
கீரை இருக்கும் ஆன்ட்கன்ள நீக்கும்படி உங்கன்ளக் 
ர்கடடுக் ப்காளோர.

நீங்கள ஒரு நீண்ட அஙகினயத ரதரவு ப�ய்து அணிநது 
ப்காள்ள்ாம். இதைால் நீங்கள உங்கள ஆன்ட்கன்ள 
நீக்குேதற்குப் பதி்ா்க அஙகினய உயரததிக் ப்காள்ள முடியும்.

நீங்கள பரிர�ாதனைப் படுக்ன்கயில் படுக்்க ரேணடும்.  
உங்கள ்கால்்கன்ள உயரததி முைங்கால்்கன்ள ம்டக்்கரேணடும்.

மருததுேரோ அல்்து ப�விலியரோ சிறப்புக் ்கருவி்கன்ளப் 
பயனபடுததி உங்கள ்கரப்பப்னபோய்ப் பகுதியிலிருநது சி் 
ப�ல்்கன்ள எடுப்பார.

அநத ப�ல்்கள பரிர�ாதனைக்்கா்க ஆய்ே்கததுக்கு 
அனுப்பப்படும்.

உங்கள பரிர�ாதனை முடிவு்கள திரும்பி ேநதபின மருததுேரோ 
அல்்து ப�விலியரோ உங்கன்ள அனைக்்கக்கூடும்.

உங்கள பரிர�ாதனை முடிவு்கன்ள ்கடிதம் மூ்மும் நீங்கள 
பபற்ாம்.

பாலியல் பதா்டரபு எனபது பினேரும் ரதார்ாடு 
ரதால் பதா்டரபுன்டய: 

• ஒரு �பரின பிறப்புறுப்பு மற்றும் மற்பறாரு �பரின 
பிறப்புறுப்புக்கு இன்டரயயாைது அல்்து

• பிறப்புறுப்பு மற்றும் ோய் மற்றும் ம்ததுோேம் 
ரபானற பிற உ்டல் பா்கங்கள இன்டரயயாைது 

பிறப்புறுப்பு்கள சி் �மயங்களில் ‘அநதேங்க உறுப்பு்கள’ 
எனறு அனைக்்கப்படும். பிறப்புறுப்பு்கள எனபனே: 

• ஆணகுறி 
• பபணகுறியின பேளிப்பகுதி மற்றும் ரயானி

புதிய கரப்பப்னபேோய்ப் 
பரித�ோேனை

கருமுடன்டக் குழோய்

கருப்னப
கருமுடன்டப்னப

கரப்பப்னபேோய்

தயோனி


