
“I go for regular breast screening 
every two years as it is important 
for earliy detection and timely 
treatment of breast cancer. I want 
to be in good health to care for 
my family.”

– Mdm Jahara, age 61
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“I go for regular breast screening 
every two years as it is important 
for earliy detection and timely 
treatment of breast cancer. I want 
to be in good health to care for 
my family.”

– Mdm Jahara, age 61
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மெர்டேக்கா 
தலைமுலை

அடலடே

ஏன் பரி்�காதலைச் ம�ய்துகம்காள்வது 
முக்கியெகாைது?
	 மார்பக	புற்றுந�ாயின்	ஆரம்ப	கட்டஙகளில்	அறிகுறிகள்	

எதுவும	இல்்லை
 நமநமாகிராம	மூலைம	்பரிந�ாத்ைச்	ச�ய்வது	மார்பக	

புற்றுந�ா்ய	ஆரம்பததில்	கண்டறிய	உதவும.	�ீஙகள்	50 
்வயது	அல்லைது	அதற்கு	நமற்்பட்ட்வராக	இருநதால்	இரணடு	
்வரு்டஙகளுக்கு	ஒரு	மு்ற	நமநமாகிராம	்பரிந�ாத்ைச்	
ச�யயுஙகள்.

	 புற்றுந�ாய	முன்பு	கண்டறியப்பட்டால்,	�ிறநத	�ிகிச்்�	
்விருப்பஙகள்	மற்றும	உயிர்வாழ்வதற்காை	்வாயபபுகள்	
அதிகரிக்கும.

எைககு ஆபத்து உள்ளதகா?
எல்லா பெண்களுக்கும் மலாரெ்க புற்றுந�லாய் வரும் அெலாயம் 
உள்ளது, நமலும் வயதுக்கு ஏற்ெ ஆெத்து அதி்கரிக்்கிறது. 
ெினவரும் ்கலாரணங்கள மூ்ம், உங்கள ஆெத்து அதி்கரிக்்க்லாம்.

	 �ீஙகள்	50 ்வயது	மற்றும	அதற்கு	நமற்்பட்ட்வரகளாக	
இருநதால்;	மற்றும	/	அல்லைது.

	 உஙகள்	தாய,	�நகாதரி	அல்லைது	மகளுக்கு	மார்பக	
புற்றுந�ாய	இருநதிருநதால்.

எைது ்ெ்ெகா்கிரகாம் பரி்�காதலையின் 
்பகாது என்ை நடேககும்?
	 நமநமாகிராம	ஒரு	மார்பக	எக்்ஸநர
	 உஙகள்	மார்பகம	இரணடு	தட்்டயாை	

தடடுகளுக்கு	இ்்டயில்	்்வக்கப்படடு	�ிலை	
்வி�ாடிகளுக்கு	சுருக்கப்படும	(ஒரு	ந�ரததில்	
ஒரு	மார்பகம)

	 உஙகளுக்குச்	�ஙக்டமாக	இருநதால்	
நரடிநயாகிராஃ்பருக்குத	சதரியப்படுததுஙகள்.	
நத்்வப்பட்டால்	ஓயவு	எடுததுக்	சகாள்ளுஙகள்.	

எைது ்ெ்ெகா்கிரகாம் பரி்�காதலைககு நகான் 
எவ்வகாறு தயகாரிபபது?
 உங்கள மலாரெ்கத்தின வ்ி மற்றும் உணரதிறனைக் 

குனறக்்க, உங்கள மலாதவிடலாய் பதலாடங்கிய குனறநதது ஒரு 
வலாரத்திற்குப் ெிறகு உங்கள சநதிப்னெ ெதிவு பசய்யுங்கள.

 ெரிநசலாதனை �லா்ளில:
 இரணடு துணடு்கள ப்கலாணட ஆனட அணியுங்கள, 

ஏபைைில �ீங்கள நமல ஆனட்கன்ள அவிழ்த்து விட 
நவணடும் 

 உங்கள ்ீகழ் ன்க (armpit) அல்து மலாரெ்கத்தில எநத 
வலாசனை திரவியம் (perfume), டிநயலாடரணட் (deodorant), 
ெவுடர (powder) அல்து ்க்ளிம்பு (ointment) ெயனெடுத்த 
நவணடலாம்

கூடுதல் மதிப ப்ீட்டிற்கு நீங்கள் செல்்ல 
வேண்டியிருநததால் 
ெதற்றப்ெடலாதீர்கள. இநத முடிவு உங்களுக்குப் புற்றுந�லாய் 
இருப்ெதலா்கச் பசலால்விலன். கூடுதல ெரிநசலாதனைக்குச் 
பசல் ெரிநதுனரக்்கப்ெடும் பெண்க்ளில ெத்தில ஒனெது நெரின 
முடிவு்கள வழக்்கமலாைதலா்கநவ இருநதிருக்்கிறது. 

பதலாடர சி்கிச்னசக்கு / ெரிநசலாதனைக்கு, முடிவு குறித்து வநத 
்கடிதத்தில உள்ள மதிப்ெபீட்டு �ின்யத்தின முனெதிவுக்்கலாை 
ந�ரடி பதலான்ப்நெசி எணனண அனழயுங்கள. உங்களுக்கு 
முடிவு ்கடிதம் ்கினடத்ததி்ிருநது இரணடு வலாரங்களுக்குள 
இனத �ீங்கள பசய்திட நவணடும். அனைத்து 
புற்றுந�லாய்்களுக்குமலாை ந�ரடி பதலான்ப்நெசி எண்கள:

 நதசிய புற்றுந�லாய் �ின்யம்  6436 8415
 நதசியப் ெல்கன்க்்கழ்க மருத்துவமனை  6772 2263 
 தலான பதலாக் பசங மருத்துவமனை  6357 8177
 சலாங்கி பெலாது மருத்துவமனை  8127 7900
 கூ படக் புவலாட் மருத்துவமனை  9113 9295

நகான் கூடுதல் பரி்�காதலைககுச் 
ம�ல்லும்்பகாது என்ை நடேககும்? 

உஙகள்	நமநமாகிராம	முடி்வி்ைப	ச்பாறுதது,	மதிப்பபீடடு	
�ி்லையததில்	உள்ள	மருதது்வர	்பின்்வரும	�்ட்வடிக்்கக்ள	
நமற்சகாள்ளலைாம;	

 கணடு்பிடிபபுக்ள	உறுதிச�யதி்ட,	மார்பகததின்	்பாதிக்கப்பட்ட	
்பகுதியி்ைக்	(க்ளக்)	கூடுதலைாக	்பார்்வயி்டலைாம.	

 மார்பில்	அல்டரா�வுணட	்பரிந�ாத்ை	ச�யதி்டலைாம,	அதில்	
ஒலைி	அ்லைக்ளப	்பயன்்படுததி	மாரபு	திசுக்க்ளப	
்பாரப்பாரகள்	

 ்பாதிக்கப்பட்ட	இ்டததிலைிருநது	ஊ�ி	ஒன்்றப	்பயன்்படுததி	
திர்வ	மாதிரி	அல்லைது	திசு	மாதிரி்ய	எடுதது	்பயாப�ி	
ச�யதி்டக்கூடும.ச்வகு	�ிலைப	ச்பணகளுக்நக	இநதப	
்பரிந�ாத்ை	ச�யயப்ப்ட	ந்வணடியத		நத்்வயிருக்கும.	

 மதிப்பபீடடு	�ி்லையததில்	உள்ள	மருதது்வர	உஙகளுக்குச்	
ச�யயப்ப்ட	ந்வணடியப	ச்பாருததமாை	்பரிந�ாத்ைகள்	
குறிதது	உஙகளுக்கு	ஆநலைா�்ைக்	கூறு்வாரகள்.

மார்பகப	்பரிந�ாத்ை	மற்றும	்பின்சதா்டர	
குறிதத	மற்ற	்வி்வரஙகளுக்கு,	
்வலைது்பக்கமுள்ள	QR குறியபீட்்ட	்ஸநகன்	
ச�யதிடுஙகள்	அல்லைது	www.bcf.org.sg/
breast-book/

 flmabvt KfbtpfpFipDf]k yAanEBfb<p fpkpfram
 tfnKtftpfmn fm<vkim mEDfdm TvfqakeTfyce fmarikamEmE

MAbyaKmf. marfpilf kdfFkqf "Tmf ;RpfpAt 
u]RvtbfK M[fEp ;mfMAbyilf k]fDpiFtfT vidlamf.

 kim yEdAiqkf]pe flir>pfpkfgic ?am<yirte ftKfkQkfgu
.fmKayanEBfb<p fpkpfram fyanEBfb<p fmDpfp]ak kamkit`

நமநமாகிராம	்பரிந�ாத்ை	்பற்றிய	
காச�ாளி்யப	்பாரக்க	்வலைது்பக்கம	உள்ள		
QR குறியபீட்்ட	்ஸநகன்	ச�யயவும.		

எைககு ்ெ்ெகா்கிரகாம் பரி்�காதலை 
ம�ய்யபபடடே பிைகு என்ை நடேககும்? 

்பரிந�ாத்ைச்	ச�யதுசகாண்ட	�ாளிலைிருநது		3-4 ்வாரஙகளில்	
முடிவு	குறிதத	கடிதத்த	�ீஙகள்	ச்பறு்வரீகள்.	மருதது்வ	
அறிக்்கத	தரப்ப்டாது	என்்ப்தத	சதரிநது		சகாள்ளுஙகள்.	
 உஙகள்	முடிவுகள்	�ாதார�மாக	இருநதால்,	உஙகள்	

மாதாநதிர	சுய	மார்பகப	்பரிந�ாத்ை்யத	சதா்டருஙகள்.	
நமலும	இரணடு	்வரு்டஙகளுக்கு	ஒருமு்ற	்வழக்கமாை	
்பரிந�ாத்ைக்குச்	ச�ன்றிடுஙகள்.

்ெ்ெகா்கிரகாம் பரி்�காதலைக்காை ்டடேணம் 
எவ்வ்ளவு?

நமநமாகிராம	்பரிந�ாத்ைக்காை	கட்ட�ம	$100 ஆகும.	
்வாழ�ாளுக்குக்காை	்பரிந�ாத்ையின்	கீழ,	HPB நமநமாகிராம	
்பரிந�ாத்ைக்கு	உத்வித	சதா்க	்விழுஙகுகிறது.	உத்வித	சதா்கப	
ந்பாக	�ீஙகள்	ச�லுதத	ந்வணடிய	சதா்க:		

ெகாரப் புற்று்நகாயின் �கிை அைகிகுைகி்ள 
யகால்வ?

மார்பில்	கடடி,	்வலைி	அல்லைது	மு்லைக்காம்பிலைிருநது	க�ிவு	(nipple 
discharge)	ந்பான்ற	அறிகுறிகள்	நதான்றிைால்,	உ்டநை	உஙகள்	
மருதது்வ்ரச்	ச�ன்றுப	்பாருஙகள்.	
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What happens when I go for  
further assessment?
Depending on your mammogram result,  
the doctor at the Assessment Centre may:

 Take additional views on the abnormal area (s)  
of the breast to help the doctor confirm the findings

 Do a breast ultrasound where sound waves  
are used to see the breast tissues

 Perform a biopsy using a need to remove  
a sample of fluid or tissue from the abnormal area 
for analysis. Only a small number of women will be 
required to undergo this test.

Your doctor at the assessment centres will advise you  
on the appropriate tests to be done

For other information about  
breast screening and follow up,  
scan the QR code on the right or  
visit www.bcf.org.sg/breast-book/

What happens during  
my mammogram?
 A mammogram is a breast X-ray

 Your breast will be placed between  
two flat plates and compressed for  
a few seconds (one breast at a time)

 Do let the radiographer know if your experience 
becomes uncomfortable and take a break if 
necessary

Scan the QR code on the right  
to watch a video about mammogram  
screening

If you are required to go for 
further assessment
Don’t panic. 9 out of 10 women who are referred 
for further tests usually have normal results

Call the appointment hotline of the Assessment 
Centre for your follow up. You should do this 
within two weeks of receiving your result letter.

 National Cancer Centre  6436 8415
 National University Hospital  6772 2263
 Tan Tock Seng Hospital  6357 8177
 Changi General Hospital  8127 7900
 Khoo Teck Puat Hospital  9113 9295


