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மார்பக புற்றுந�ோயின் சில அறிகுறிகள்
யாவை?
மார்பில் கட்டி, வலி அல்லது முலைக்காம்பிலிருந்து கசிவு (nipple
discharge) ப�ோன்ற அறிகுறிகள் த�ோன்றினால், உடனே உங்கள்
மருத்துவரைச் சென்றுப் பாருங்கள்.

கூடுதல் மதிப்பீட்டிற்கு நீ ங்கள் செல்ல
வேண்டியிருந்தால்
பதற்றப்படாதீர்கள். இந்த முடிவு உங்களுக்குப் புற்றுந�ோய்
இருப்பதாகச் ச�ொல்லவில்லை. கூடுதல் பரிச�ோதனைக்குச்
செல்ல பரிந்துரைக்கப்படும் பெண்களில் பத்தில் ஒன்பது பேரின்
முடிவுகள் வழக்கமானதாகவே இருந்திருக்கிறது.
த�ொடர் சிகிச்சைக்கு / பரிச�ோதனைக்கு, முடிவு குறித்து வந்த
கடிதத்தில் உள்ள மதிப்பீட்டு நிலையத்தின் முன்பதிவுக்கான
நேரடி த�ொலைப்பேசி எண்ணை அழையுங்கள். உங்களுக்கு
முடிவு கடிதம் கிடைத்ததிலிருந்து இரண்டு வாரங்களுக்குள்
இதை நீங்கள் செய்திட வேண்டும். அனைத்து
புற்றுந�ோய்களுக்குமான நேரடி த�ொலைப்பேசி எண்கள்:
தேசிய புற்றுந�ோய் நிலையம்
தேசியப் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை
தான் த�ொக் செங் மருத்துவமனை
சாங்கி ப�ொது மருத்துவமனை
கூ டெக் புவாட் மருத்துவமனை

6436
6772
6357
8127
9113

8415
2263
8177
7900
9295

நான் கூடுதல் பரிச�ோதனைக்குச்
செல்லும்போது என்ன நடக்கும்?
உங்கள் மேம�ோகிராம் முடிவினைப் ப�ொறுத்து, மதிப்பீட்டு
நிலையத்தில் உள்ள மருத்துவர் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை 
மேற்கொள்ளலாம்;
கண்டுபிடிப்புகளை உறுதிசெய்திட, மார்பகத்தின் பாதிக்கப்பட்ட
பகுதியினைக் (களைக்) கூடுதலாக பார்வையிடலாம்.
மார்பில் அல்ட்ராசவுண்ட் பரிச�ோதனை செய்திடலாம், அதில்
ஒலி அலைகளைப் பயன்படுத்தி மார்பு திசுக்களைப் 
பார்ப்பார்கள்
பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஊசி ஒன்றைப் பயன்படுத்தி 
திரவ மாதிரி அல்லது திசு மாதிரியை எடுத்து பயாப்சி 
செய்திடக்கூடும்.வெகு சிலப் பெண்களுக்கே இந்தப் 
பரிச�ோதனை செய்யப்பட வேண்டியத்  தேவையிருக்கும்.
மதிப்பீட்டு நிலையத்தில் உள்ள மருத்துவர் உங்களுக்குச்
செய்யப்பட வேண்டியப் ப�ொருத்தமான பரிச�ோதனைகள்
குறித்து உங்களுக்கு ஆல�ோசனைக் கூறுவார்கள்.
மார்பகப் பரிச�ோதனை மற்றும் பின்தொடர் 
குறித்த மற்ற விவரங்களுக்கு,
வலதுபக்கமுள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன்
செய்திடுங்கள் அல்லது www.bcf.org.sg/

breast-book/
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எனக்கு ஆபத்து உள்ளதா?
எல்லா பெண்களுக்கும் மார்பக புற்றுந�ோய் வரும் அபாயம்
உள்ளது, மேலும் வயதுக்கு ஏற்ப ஆபத்து அதிகரிக்கிறது.
பின்வரும் காரணங்கள் மூலம், உங்கள் ஆபத்து அதிகரிக்கலாம்.
நீங்கள் 50 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக
இருந்தால்; மற்றும் / அல்லது.
உங்கள் தாய், சக�ோதரி அல்லது மகளுக்கு மார்பக
புற்றுந�ோய் இருந்திருந்தால்.
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எனது மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனைக்கு நான்
எவ்வாறு தயாரிப்பது?

“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.”

உங்கள் மார்பகத்தின் வலி மற்றும் உணர்திறனைக்
குறைக்க, உங்கள் மாதவிடாய் த�ொடங்கிய குறைந்தது ஒரு
வாரத்திற்குப் பிறகு உங்கள் சந்திப்பை பதிவு செய்யுங்கள்.

1800 727 3333

$75

$75

$50

மார்பக புற்றுந�ோயின் ஆரம்ப கட்டங்களில் அறிகுறிகள்
எதுவும் இல்லை
மேம�ோகிராம் மூலம் பரிச�ோதனைச் செய்வது மார்பக
புற்றுந�ோயை ஆரம்பத்தில் கண்டறிய உதவும். நீங்கள் 50
வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருந்தால் இரண்டு
வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனைச்
செய்யுங்கள்.
புற்றுந�ோய் முன்பு கண்டறியப்பட்டால், சிறந்த சிகிச்சை 
விருப்பங்கள் மற்றும் உயிர்வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள்
அதிகரிக்கும்.

$50

அட்டை

Merdeka
Generation
card holder

பரிச�ோதனைச் செய்துக�ொண்ட நாளிலிருந்து  3-4 வாரங்களில்
முடிவு குறித்த கடிதத்தை நீங்கள் பெறுவர்கள்.
ீ
மருத்துவ 
அறிக்கைத் தரப்படாது என்பதைத் தெரிந்து  க�ொள்ளுங்கள்.
உங்கள் முடிவுகள் சாதாரணமாக இருந்தால், உங்கள்
மாதாந்திர சுய மார்பகப் பரிச�ோதனையைத் த�ொடருங்கள்.
மேலும் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை வழக்கமான 
பரிச�ோதனைக்குச் சென்றிடுங்கள்.

Pioneer
Generation
card holder

மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனைக்கான கட்டணம் $100 ஆகும்.
வாழ்நாளுக்குக்கான பரிச�ோதனையின் கீ ழ், HPB மேம�ோகிராம் 
பரிச�ோதனைக்கு உதவித் த�ொகை விழுங்குகிறது. உதவித் த�ொகைப் 
ப�ோக நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய த�ொகை:  
மெர்டேக்கா
தலைமுறை

ஏன் பரிச�ோதனைச் செய்துக்கொள்வது
முக்கியமானது?

Permanent
Residents

எனக்கு மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனை
செய்யப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்கும்?

Singaporeans

மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனைக்கான கட்டணம்
எவ்வளவு?

பரிச�ோதனை நாளில்:
இரண்டு துண்டுகள் க�ொண்ட ஆடை அணியுங்கள்,
ஏனெனில் நீங்கள் மேல் ஆடைகளை அவிழ்த்து விட
வேண்டும்
உங்கள் கீ ழ் கை (armpit) அல்லது மார்பகத்தில் எந்த
வாசனை திரவியம் (perfume), டிய�ோடரண்ட் (deodorant),
பவுடர் (powder) அல்லது களிம்பு (ointment) பயன்படுத்த
வேண்டாம்

எனது மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனையின்
ப�ோது என்ன நடக்கும்?
மேம�ோகிராம் ஒரு மார்பக எக்ஸ்ரே
உங்கள் மார்பகம் இரண்டு தட்டையான 
தட்டுகளுக்கு இடையில் வைக்கப்பட்டு சில 
விநாடிகளுக்கு சுருக்கப்படும் (ஒரு நேரத்தில்
ஒரு மார்பகம்)
உங்களுக்குச் சங்கடமாக இருந்தால்
ரேடிய�ோகிராஃபருக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.
தேவைப்பட்டால் ஓய்வு எடுத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
மேம�ோகிராம் பரிச�ோதனை பற்றிய
காண�ொளியைப் பார்க்க வலதுபக்கம் உள்ள  
QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்.  
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– Mdm Jahara, age 61

What happens during
my mammogram?

What happens when I go for
further assessment?

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

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/

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
National University Hospital
Tan Tock Seng Hospital
Changi General Hospital
Khoo Teck Puat Hospital

6436 8415
6772 2263
6357 8177
8127 7900
9113 9295

