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சேச�ாட்டம்
சு்ாதாரப் பரிச�ாதனன பற்றி ்ீங்ள் அ்றிய சவண்டியனவ

குறிப்பு: பரிச�ோதனைனைக் குனறநத வைதிலிருநசத ததோடங்கலோம் அலலது ஒருவருக்கு ச�ோயக்்கோை அபோைக்  
குறிைடீு்கள் இருநதோல குனறநத இனடதவளிைில பரிச�ோதனைனைச் த�யைலோம். இது குறித்து உங்கள் மருத்துவருடன் 
சமலும் ்கலநதோசலோ�ியுங்கள். 
1  “அதி்க அபோைத்தில இருப்பதோ்க” �ீரிழிவு ச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீு வோைிலோ்கக் ்கணடறிைப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு  
மட்டுசம.

2  ஆச�ோக்்கிைமோை வோழக்ன்கமுனறனைத் ததோடரநது ்கனடப்பிடியுங்கள். �ீங்கள் இ�ணடு ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற, 
அலலது உங்கள் உடல�ினலைில (எடுத்துக்்கோட்டோ்க, வைது, உடல எனட அலலது உைர இ�த்த அழுத்த வ�லோறு) 
மோறறங்கள் இருக்கும் சபோததலலோம் �ீரிழிவுச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீ்னட மீணடும் த�யதுத்கோள்ள சவணடும்.

3  முழுக் ்கருக்குழோய �ீக்்க அறுனவ �ி்கிச்ன� த�யதுத்கோணட தபண்கள், ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோயக்்கோை 
பரிச�ோதனைனைச் த�யதுத்கோள்ள சவணடிைதிலனல. சமலும் விவ�ங்கள் அறிை, உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை 
�ோடுங்கள்.

4  ஏசதனும் போலிைல �டவடிக்ன்கைில எப்தபோழுதோவது ஈடுபட்டுள்ள தபண்களுக்்கோைது.
5  சமலும் விவ�ங்கள் அறிை, உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை �ோடுங்கள்.

தடுப்பூ�ி்கள் குறித்த சமலவிவ�ங்கனள healthhub.sg/HPV-immunisation இனணைத்தளத்தில 
அறிநதுத்கோள்ளுங்கள். 



சுறுசுறுப்பான வாழகன்முன்னயப் பினபறறுங்ள்

வோ�நசதோறும் குனறநதது 150 �ிமிடங்கள் உடறபைிற�ிைில 
ஈடுபடுவதன் மூலம் உடலுறுதியுடன் �ீடித்திருங்கள்.

்ான ஏன பரிச�ாதனன ச�ய்துச்ாள்்ள சவண்டும்?

எனது பரிச�ாதனனககுப் பி்கு ்ான எனன ச�ய்ய சவண்டும்?

கு்றிக்ப்பட்ட சததறியில்:

பல �ோள்பட்ட ச�ோய்களும் மருத்துவப் பி�ச்�னை்களும் ததோடக்்கக் ்கட்டங்களில 
“அனமதிைோ்க” இருக்கும் - உங்களுக்கு ச�ோய இருநதோலும் எநத அறிகுறி்களும் 
இருக்்கோது, சமலும் �ீங்கள் முழுவதும் �லமோ்க இருப்பதோ்க உணரவரீ்கள். மருத்துவப் 
பி�ச்�னை்கள் சமோ�மனடைத் ததோடஙகுவதறகு முன்ைச� அவறனறக் ்கணடறிவதறகு 
வழக்்கமோை பரிச�ோதனை உங்களுக்கு உதவலோம். இதன்மூலம் �ிக்்கல்களும் �ிதிச் 
சுனம்களும் ஏறபடுவதற்கோை வோயப்பு்கனளக் குனறக்்கலோம். இது முன்கூட்டிசை அதி்க 
பைன்மிக்்க �ி்கிச்ன�னைப் தபறுவதறகும், ச�ோனைச் �ிறப்போ்க �ிரவ்கிப்பதறகும் 
அனுமதிக்்கிறது. உங்களுக்கு எநத ச�ோயும் இலனல என்று பரிச�ோதனைைின் 
முடிவு்களில ததரிைவநதோல �ீங்கள் மை �ிம்மதியுடனும் இருக்்கலோம்.

�ீங்கள் உடல�லமின்றி இருநதோல அலலது மருநது்கனள  
எடுத்துக்த்கோணடிருநதோல, �ீங்கள் பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ள முடியுமோ 
என்று உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை ச்களுங்கள்.

உங்களின் பரிச�ோதனைக்குப் பிறகு உங்களுக்கு ஏசதனும் ச�ோய அனடைோளங்கள் 
அலலது அறிகுறி்கள் ஏறபட்டோல, உடைடிைோ்க உங்கள் மருத்துவரிடம் த�லலுங்கள் 
- உங்களின் அடுத்த பரிச�ோதனைக்குக் குறிக்்கப்பட்ட சததி வன� ்கோத்திருக்்க 
சவணடோம்.

உங்களின் �மூ்க சு்கோதோ� உதவித் திட்டத் தைிைோர மருத்துவர (CHAS GP) உங்கள் 
முடிவு்கள் குறித்து உங்களுடன் ததோனலசப�ி வோைிலோ்கத் ததோடரபுத்கோள்வோர, 
அலலது உங்கள் முடிவு்கனள ச�ரில வநது தபறுவதறகுத் சததி குறிக்கும்படி 
ச்கட்டுக்த்கோள்வோர. உங்களின் பரிச�ோதனை முடிநது இ�ணடு வோ�ங்களுக்குள் 
உங்கள் தைிைோர மருத்துவரிடமிருநது �ீங்கள் எநதச் த�யதினையும் தபறவிலனல 
எைில, உங்களின் தைிைோர மருநத்கத்துடன் ததோடரபுத்கோள்ள சவணடிைது 
அவ�ிைமோகும்.

உங்களின் பரிச�ோதனை முடிவு்கள் இைலபோ்க இருநதோலும் கூட,  
பரிந்துனரக்ப்பட்ட ்ா� இன்டசவ்ளி்்ளில் வழக்ோ்ப் பரிச�ாதனன 
ச�ய்துச்ாள்்ள சவண்டும். வழக்ோ்ப் பரிச�ாதனன ச�ய்துச்ாள்வதன  
மூ�ம் ேருத்துவப் பிரச�னன்ன்ள முனகூடடிசய ்ண்்ட்றிய�ாம். 

பரிச�ோதனை முடிவு்கள் விளிம்பு�ினலைில அலலது இைலபுமீறி இருநதோல 
உங்களுக்கு மருத்துவப் பி�ச்�னை உள்ளது என்று எப்தபோழுதும் அரத்தமோ்கோது. இநத 
முடிவு்களில எது வநதோலும், உங்கள் மருத்துவருடன் ஆசலோ�ிக்்கவும். அவர உங்கள் 
முடிவு்கனள உங்ளுககு வி்ளக்றிக கூறுவார். சதனவப்பட்டால், கூடுதல் 
பரிச�ாதனன்ளுககுப் பரிந்துனரப்பார். �றி்றிசன� சதரிவு்ச்ளாடு, உங்ளுககு 
ஏற் ஆசராக்றிய வாழகன்முன் சதரிவு்ன்ளயும் ேருத்துவர் உங்ளுககுப் 
பரிந்துனரக் இயலும். முன்ைதோ்கசவ �ி்கிச்ன� தபறுவதும், ச�ோனை �ன்கு 
்கட்டுப்படுத்துவதும் �ிறநத வினளவு்கனள வழஙகுவசதோடு, ்கடுனமைோை �ிக்்கல்கள் 
ஏறபடுவனதத் தடுக்்கலோம் அலலது தோமதப்படுத்தலோம்.

‘இயல்பான’ பரிச�ாதனன முடிவு்ள்

‘வி்ளிம்பு்றின�’ அல்�து ‘இயல்புேீ்றிய’ 
 பரிச�ாதனன முடிவு்ள்

பரிச�ாதனன ச�ய்யப்பட்ட ேருத்துவப் பிரச�னன எனககு ஏறபடும் 
அபாயத்னத எவவாறு குன்க்�ாம்?

�ரியான உணனவ உண்ணுங்ள்

அளசவோடு உணணுங்கள், முழுதோைிைங்கள், பழங்கள் மறறும் 
்கோய்கறி்கனள உணவில அதி்கமோ்கச் ச�ரத்துக்த்கோள்ளுங்கள், 
�ரக்்கன� மறறும் ்கன�ைோத த்கோழுப்பு ச�ரத்த உணவு்கள் 
உணபனதக் குனறத்துக்த்கோள்ளுங்கள்.

விழறிப்பு்டன இருங்ள்

உங்களுக்குள்ள அபோைத்னத அறிநதுத்கோணடு, வழக்்கமோை ்கோல 
இனடதவளிைில பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளுங்கள்.

சபாறுப்சபறறுக ச்ாள்ளுங்ள்

உங்கள் குடும்ப மருத்துவரிடம் பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்வதன் 
மூலம் உங்கள் மருத்துவப் பி�ச்�னைனைக் ன்கைோளுங்கள்.

ேது அருந்துவனதத் தவிர்த்தறிடுங்ள் 

�மூ்க �ி்கழச்�ி்களில மது அருநத சவணடிைிருநதோல, ஆண்கள் 
இ�ணடு வழக்்கமோை மதுக்ச்கோப்னப்களுக்கு சமலும், தபண்கள் ஒரு 
வழக்்கமோை மதுக்ச்கோப்னபக்கு சமலும் மது அருநதுவனதத் 
தவிரத்திடுங்கள்.

புன்ப்பிடிககும் பழக்த்னத விடச்டாழறியுங்ள்

புன்கப்பிடிக்்கோதவ�ோ்க மோறுங்கள். �ீங்கள் அதி்கமோ்கப் 
புன்கப்பிடிப்பவ�ோ்க இருநதோல அலலது எப்தபோழுதோவது 
புன்கப்பிடிப்பவ�ோ்க இருநதோல, இப்சபோசத புன்கப்பிடிக்கும்  
பழக்்கத்னத விட்தடோழிப்பது உங்கள் ஆச�ோக்்கிைத்திறகும்,  
உங்கள் அன்புக்குரிைவர்களின் ஆச�ோக்்கிைத்திறகும் பலைளிக்கும்.



40 வயது ேறறும் அதறகுசேல்

18-39 வயது

்கட்டுப்படுத்தப்படோத �ீரிழிவு ச�ோைிைோல 
மோ�னடப்பு, பக்்கவோதம், போரனவ இழப்பு, 
�ிறு�ீ�்கக் ச்கோளோறு, உடலுறுப்பு 
தவட்டப்படுதல சபோன்ற �ிக்்கல்கள் வரும்.

்ீரிழறிவு ச்ாயின வன்்ள்:

வன் 2 ்ீரிழறிவு ச்ாய்

வன் 1 ்ீரிழறிவு ச்ாய்

்ர்ப்பக்ா� ்ீரிழறிவு ச்ாய்

்ீரிழறிவு ச்ாய் எனபது எனன?

்ீரிழறிவு ச்ாய்க்ான முந்தறிய ்றின� என்ால் எனன?

்ீரிழறிவு ச்ாய்ககு எவவாறு பரிச�ாதனன ச�ய்துச்ாள்வது?

�ோம் உணணும் உணனவ �ம் உடல �ரக்்கன�ைோ்கப் (குளூச்கோஸ்) பிரித்து, அனத 
இ�த்தத்தில ச�ரக்்கிறது. �ரக்்கன� �மது இ�த்த அணுக்்களில நுனழநது �மக்குச் 
�க்தினை வழங்க உதவுவதற்கோ்க, இன்சுலின் என்றனழக்்கப்படும் ஒரு ஹோரசமோனைக் 
்கனணைம் உறபத்தி த�ய்கிறது.

�ீரிழிவு ச�ோய என்பது ஒரு ச�ோய �ினலனமைோகும். இதில, உடல மி்கக் குனறநத 
அளவில இன்சுலினை உறபத்தி த�ய்கிறது அலலது இன்சுலினுக்கு முனறைோ்கப் 
பதிலவினை புரிவதிலனல. இதைோல இ�த்தத்தில அதி்களவு �ரக்்கன� ச�ர்கிறது.

இது மி்கவும் தபோதுவோை ஒரு �ீரிழிவு ச�ோய வன்கைோகும். இது ஏறப்டாேல் 
தடுக் முடியும். உடல இன்சுலினை முனறைோ்கப் பைன்படுத்தோதசபோது 
அலலது சபோதுமோை அளவுக்கு இன்சுலினை உறபத்தி த�யைோதசபோது இது 
ஏறபடு்கிறது. இது வழக்்கமோ்க வைதுவநசதோர்களிடம் ்கோணப்படு்கிறது.

இது வழக்்கமோ்கச் �ிறு பிள்னள்களினடைிலும் இனளைர்களினடைிலும் 
்கோணப்பட்டோலும், இது எநத வைதிலும் ஏறபடலோம். உடல இன்சுலினை 
மி்கவும் குனறவோ்க உறபத்தி த�யயும்சபோது அலலது அறசவ இன்சுலினை 
உறபத்தி த�யைோதசபோது இது ஏறபடு்கிறது.

்கரப்பக் ்கோலத்தின்சபோது ஏறபடும் ஹோரசமோன் �ோரநத மோறறங்களோல �ில 
தபண்களுக்கு இ�த்தச் �ரக்்கன� அளவு்கள் அதி்கரிக்்கின்றை.

்ீரிழறிவு ச்ாய்
பரிச�ோதனை

�ீரிழிவு ச�ோயக்்கோை முநதிை �ினல என்பது உங்கள் இ�த்தச் �ரக்்கன� அளவு 
வழக்்கத்னதக் ்கோட்டிலும் அதி்கமோ்க இருநதோலும், அநத அளவு “வன்க 2 �ீரிழிவு  
ச�ோய” என்று தீரமோைிக்கும் அளவுக்குப் சபோதுமோைதோ்க இலலோத �ினலனைக் 
குறிக்்கிறது. ச்ாய் அன்டயா்ளங்ள், அ்றிகு்றி்ள் எதுவும் இருக்ாது. இது 
வைதுவநசதோர்களுக்கும் �ிறு பிள்னள்களுக்கும் ஏறபடலோம்.

ஆச�ோக்்கிைமோை உணவுமுனறனைக் ்கனடப்பிடித்தல, ததோடரநது உடறபைிற�ி 
த�யதல, ஆச�ோக்்கிைமோை உடல எனடனைப் சபணுதல சபோன்ற வோழக்ன்கமுனற 
மோறறங்கள் �ீரிழிவு ச�ோயக்்கோை முநதிை �ினலனைக் குணப்படுத்தலோம் என்றும், 
வன்க 2 �ீரிழிவு ச�ோய ஏறபடும் அபோைத்னதக் குனறக்்கலோம் என்றும் ஆயவு்கள் 
ததரிவிக்்கின்றை.

�ீங்கள் �ீரிழிவு ச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீ்னடச் (DRA) த�யதுத்கோள்ளுமோறு 
பரிநதுன�க்்கப்படு்கிறது. அதில உங்களுக்கு �ீரிழிவு ச�ோய ஏறபடும் அபோைம் 
அதி்களவில இருப்பதோ்கக் ்கணடறிைப்பட்டோல, �ீங்கள் பரிச�ோதனை 
த�யதுத்கோள்வதறகு அனழக்்கப்படுவரீ்கள்.

�ீங்கள் HbA1c பரிச�ோதனைனைப்* பைன்படுத்தி �ீரிழிவு ச�ோயக்்கோை 
பரிச�ோதனைனைச் த�யதுத்கோள்ளலோம். உங்களின் �மூ்க சு்கோதோ� 
உதவித் திட்ட (�ோஸ்) மருத்துவர இப்பரிச�ோதனைனை உங்களுக்குச் 
த�யை இைலும். மறக்்கோமல உங்கள் மருநத்கத்னத முன்கூட்டிசை 
அனழத்து பரிச�ோதனைக்குத் சததி குறித்திடுங்கள். ்ீங்ள் 
பரிச�ாதனனககு முனபா்ப் விரதம் இருக் சவண்டியதறில்ன�.

* சமலும் விவ�ங்கள் அறிை, உங்கள் மருத்துவரிடம் 
  ஆசலோ�னை �ோடுங்கள்.

்ீரிழறிவு ச்ாய்க்ான 
முந்தறிய ்றின�

வன் 2  
்ீரிழறிவு ச்ாய்

இயல்பான  
்றின�



உங்ள் ்ீரிழறிவு ச்ாய் அபாயக ்ணிப்பபீடடின முடிவு 
்ீழக்ண்்டவாறு இருந்தால்:

அதறி் அபாயம்

�ீங்கள் சதரநததடுக்கும் ஒரு CHAS 
தைிைோர மருநத்கத்தில �ிதி 
உதவிக்குத் தகுதிதபறும் 
பரிச�ோதனைனைச் த�யதுத்கோள்வதறகு 
அனழக்்கப்படுவரீ்கள். 
உங்களுக்கு �ீரிழிவு ச�ோய 
இருக்்கிறதோ என்று ்கணடறிவதற்கோை 
அடிப்பனட பரிச�ோதனை்கனள உங்கள் 
தைிைோர மருத்துவர பரிநதுன�ப்போர.
உங்கள் தைிைோர மருத்துவருடன் 
பரிச�ோதனைக்்கோை சததினை 
முன்பதிவு த�யதுத்கோள்ளுமோறு 
பரிநதுன�க்்கிசறோம். இது உங்கள் 
பரிச�ோதனைக்்கோை வருன்கக்கு 
ஏறபோடு த�யை உதவிைோ்க இருக்கும்.**

குன்வான அபாயம்

ஆச�ோக்்கிைமோை 
வோழக்ன்கமுனறனைத் ததோடரநது 
்கனடப்பிடியுங்கள். �ீங்கள் இ�ணடு 
ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற, அலலது 
மோறு�ினல்களில (எ.்கோ. வைது, உடல 
எனட அலலது இ�த்த அழுத்த 
வ�லோறு) மோறறங்கள் இருக்கும் 
சபோததலலோம் �ீரிழிவு அபோைக் 
்கணிப்படீ்னட மீணடும் த�யதுத்கோள்ள 
சவணடும்.

்ான HbA1c பரிச�ாதனனககுத் தயாராவது எப்படி?

்ீரிழறிவு ச்ாய் அபாயக ்ணிப்பபீடு (DRA)

�ில மருத்துவப் பி�ச்�னை்கள் அளவடீ்னடப் போதிக்்கலோம் என்பதோல, 
பரிச�ோதனைக்குமுன் உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை �ோடுங்கள்.

�ில மருத்துவப் பி�ச்�னை்கள் அளவடீ்னடப் போதிக்்கலோம் என்பதோல, 
பரிச�ோதனைக்கு முன்போ்க உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை �ோடுங்கள். �ீரிழிவு 
ச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீு என்பது உங்களுக்கு �ீரிழிவு ச�ோய ஏறபடும் அபோைம் 
இருக்்கிறதோ என்று ்கணிப்படீு த�யவதறகு �ீங்கள் பைன்படுத்தக்கூடிை ஓர எளிை 
ச்கள்விப்பட்டிைலோகும். ததோடக்்கத்திசலசை ்கணடறிநது தபோருத்தமோை 
�டவடிக்ன்க்கள் எடுப்பதன்வழி, �ீங்கள் �ீரிழிவு ச�ோய மறறும் அதறகுத் 
ததோடரபுனடை �ிக்்கல்கள் ஏறபடுவனதத் தடுக்்கலோம் அலலது தோமதப்படுத்தலோம். 

letsbeatdiabetes.sg/DRA இனணைத்தளத்தில �ீரிழிவு ச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீ்னடச் 
த�யதுத்கோள்ளுங்கள். 

* இநத �ிதி உதவி, ”வோழ�ோளுக்்கோை பரிச�ோதனை” (Screen for Life) உதவித்   
  ததோகுப்னபப் தபறுவதறகு �ிஙபோஸ் பைன்படுத்தி தஹலத்ஹப்-இல னமதஹலத்  
  ச�னவக்குள் புகுபதிவு த�யதிருக்கும் �ிங்கப்பூ�ர்களுக்கு மட்டுசம தபோருநதும்.   
  இதறகுத் தகுதிதபறுவது, சு்கோதோ� சமம்போட்டு வோரிைத்தின் “வோழ�ோளுக்்கோை   
  பரிச�ோதனை” திட்டத்தின் தகுதி விதி்களுக்கு உட்பட்டதோகும். 
** மறக்்கோமல உங்கள் மருநத்கத்னத முன்கூட்டிசை அனழத்து பரிச�ோதனைக்குத் சததி  
  குறித்து, பரிச�ோதனைக்கு முநதிை அறிவுறுத்தல்கள் ஏசதனும் இருக்்கிறதோ எைக்  
  ச்கட்டறிநதிடுங்கள்.

குறிப்பு: �ீரிழிவு ச�ோய அபோைக் ்கணிப்படீு, உங்களுக்கு வோழ�ோள் முழுவதும் �ீரிழிவு 
ச�ோய ஏறபடுவதற்கோை அபோைத்னத முன்கூட்டிசை ்கணிக்்கோது. ்கணிப்படீு த�யைப்படும் 
ச��த்தில மட்டுசம உங்களுக்கு �ீரிழிவு ச�ோய ஏறபடும் அபோைம் இருக்்கிறதோ இலனலைோ 
என்பனத ்கணிப்படீ்டின் முடிவு்கள் ்கோட்டும். 



உயர் இரத்த அழுத்தம் 
(னைப்பர்ச்டன்ஷன)
பரிச�ோதனை 

உயர் இரத்தக 
ச்ாழுப்பு 

உயர் இரத்த அழுத்தம் (னைப்பர்ச்டன்ஷன) எனபது எனன?
உைர இ�த்த அழுத்தம் அலலது னஹப்பரதடன்்ஷன் என்பது உடலின் இ�த்த ஓட்டம் 
வழக்்கத்னதக் ்கோட்டிலும் அதி்க அழுத்தத்தில இருப்பனதக் குறிக்்கிறது. இ�த்த 
அழுத்தம் இ�ணடு எண்கனளக் த்கோணடு விவரிக்்கப்படு்கிறது, உதோ�ணமோ்க.

உங்கள் இ�த்த அழுத்த அளவடீு்கள் ததோடரநது அதி்கமோ்க 
இருநதோல உங்களுக்கு உைர இ�த்த அழுத்தம் 
இருக்்கலோம். அதோவது, உங்கள் இதைச் சுருக்்க இ�த்த 
அழுத்தம் 140mmHg அலலது அதறகு சமல உள்ளது, 
அலலது உங்கள் இதை விரிதல இ�த்த அழுத்தம் 90mmHg 
அலலது அதறகு சமல உள்ளது என்று அரத்தமோகும் 
(mmHG என்பது போத��த்தின் மிலலிமீட்டர்களோகும், இது 
அழுத்தத்தின் அளவடீோகும்).

்ான உயர் இரத்த அழுத்தத்தறிறகு எவவாறு பரிச�ாதனன 
ச�ய்துச்ாள்வது?
�ீங்கள் இ�ணடு ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற உைர இ�த்த அழுத்தத்திற்கோை பரிச�ோதனை 
த�யதுத்கோள்ளுமோறு பரிநதுன�க்்கப்படு்கிறது. �ீங்கள் ஏசதனும் மருத்துவப் 
பி�ச்�னைக்்கோ்க உங்கள் மருத்துவன�ச் �நதிக்கும் சபோது, அவர குனறநதது ஒருமுனற 
உங்கள் இ�த்த அழுத்த அளவடீு்கனளப் பதிவுத�யை இைலும்.

உங்களுக்கு வைது 
அதி்கரிக்ன்கைில, உைர இ�த்த 
அழுத்தம் ஏறபடுத்துவதற்கோை 
அபோைம் அதி்கரிக்்கிறது

பரிச�ோதனை 

18 முதல் 39 வயது 
வனர

40 முதல் 49 வயது 
வனர

50 வயது ேறறும் 
அதறகுசேல்

உயர் இரத்தக ச்ாழுப்பு எனபது எனன?
இது இ�த்தத்தில வழக்்கத்னதக் ்கோட்டிலும் அதி்க அளவு இ�த்தக் த்கோழுப்பு 
இருப்பனதக் குறிக்்கிறது. டின�்கிளி�ன�டு்கள் சபோன்ற பிற த்கோழுப்புப் 
தபோருட்்களுடன் ச�ரத்து இனவ கூட்டோ்க இ�த்தக் த்கோழுமிைங்கள் (லிப்பிட்ஸ்) 
என்று அறிைப்படு்கின்றை. இ�ணடு வன்கைோை இ�த்தக் த்கோழுப்பு்கள் உள்ளை:

்ான உயர் இரத்தக ச்ாழுப்பு அ்ளனவக ்ண்்ட்றிய எவவாறு 
பரிச�ாதனன ச�ய்துச்ாள்்ள�ாம்?

்ான இரத்தக ச்ாழுப்புப் பரிச�ாதனனககு எவவாறு தயாராவது?

�ீங்கள் மூன்று ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற (�ின�வழிசை) இ�த்தக் த்கோழுப்புச் 
ச�ோதனை மூலம் உைர இ�த்தக் த்கோழுப்புக்்கோை பரிச�ோதனைனைச் த�யதுத்கோள்ள 
சவணடுதமன்று பரிநதுன�க்்கப்படு்கிறது. உங்களின் �மூ்க சு்கோதோ� உதவித் திட்ட 
மருத்துவர இச்ச�ோதனைனை உங்களுக்குச் த�யை இைலும். மறக்்கோமல உங்கள் 
மருநத்கத்னத முன்கூட்டிசை அனழத்து பரிச�ோதனைக்குத் சததி குறித்து, 
பரிச�ோதனைக்கு முநதிை அறிவுறுத்தல்கள் ஏசதனும் இருக்்கிறதோ எைக் 
ச்கட்டறிநதிடுங்கள்.

பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்வதறகு முன்போ்க உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆசலோ�னை 
தபறுங்கள்.

இது தபோதுவோ்க ‘�லல’ இ�த்தக்த்கோழுப்பு என்று அறிைப்படு்கிறது. 
இது இ�த்தத்தில இருநது அதி்கப்படிைோை இ�த்தக்த்கோழுப்னப அ்கறறி, 
உங்களுக்கு இதை ச�ோய்கள் ஏறபடும் அபோைத்னதக் குனறக்்கிறது.

இது தபரும்போலும் ‘த்கட்ட’ இ�த்தக்த்கோழுப்பு என்றனழக்்கப்படு்கிறது. 
இது உங்கள் இ�த்தக் குழோய்கனள அனடக்்கக்கூடிை இ�த்தக்த்கோழுப்பு 
உனறக்்கட்டி்கனள உருவோக்குவதறகு தமதுவோ்கத் தி�ளலோம்.

உயர் அ்டர்த்தறிக ச்ாழுப்புப்புரத (HDL) இரத்தக ச்ாழுப்பு

குன் அ்டர்த்தறிக ச்ாழுப்புப்புரத (LDL) இரத்தக ச்ாழுப்பு

அதி்களவு ‘த்கட்ட’ த்கோழுப்பு உங்களின் 
இ�த்தக் குழோய்கனள அனடத்து, இ�த்த 
ஓட்டத்னதக் குனறத்து, இதை ச�ோயும் 
பக்்கவோதமும் ஏறபடக்கூடிை ஆபத்னத 
உைரத்தக்கூடும்.

18 முதல் 39 வயது 
வனர

40 முதல் 49 வயது 
வனர

50 வயது ேறறும் 
அதறகுசேல்



சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் 
புறறுச்ாய்

சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் புறறுச்ாய் எனபது எனன?

சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் புறறுச்ாயின அன்டயா்ளங்ள் ேறறும் 
அ்றிகு்றி்ள் யானவ?

தபருஙகுடல மலக்குடல புறறுச�ோய என்பது த�ரிமோை மணடலத்தின் ்கனட�ிப் 
பகுதிைோை தபருஙகுடல (மலக்குடல உள்ளிட்ட குடல) புறறுச�ோைோகும். இது குடல 
புறறுச�ோய எைவும் அறிைப்படு்கிறது. தபரும்போலோை தபருஙகுடல மலக்குடல 
புறறுச�ோய்கள் �ிறிைதோ்கவும், தபருஙகுடல சுவறறில இனணக்்கப்பட்ட புறறு-அலலோத 
வளரச்�ி்களோ்கவும் ததோடஙகு்கின்றை. 

“போலிப்ஸ்” என்றனழக்்கப்படும் இத்தன்கை வளரச்�ி்கள் ்கோலப்சபோக்்கில புறறோ்க 
மோறலோம். அவறனற முன்கூட்டிசை ்கணடறிநது அ்கறறிவிட்டோல, தபருஙகுடல 
மலக்குடல புறறுச�ோனைத் தடுத்திடலோம்.

இநத அறிகுறி்களில எனதசைனும் �ீங்கள் அனுபவித்தோல, பரிச�ோதனைக்குச் 
த�லவதறகுப் பதிலோ்க உங்கள் தைிைோர மருத்துவரிடம் உதவி தபறுங்கள்.

�ிங்கப்பூ�ர்களினடசை ஆ்க 
அதி்கமோ்கக் ்கோணப்படும் 
புறறுச�ோய, தபருஙகுடல 
புறறுச�ோய.

• வலி அலலது உப்பு�ம் சபோன்ற �ீங்கோத வைிறறு உபோனத
• மலத்தில இ�த்தம்
• வைிறறுப்சபோக்கு அலலது மலச்�ிக்்கல (மலம் ்கழிக்்க இைலோனம) உள்பட, மலம்  
 ்கழிக்கும் முனற்களில �ீடித்த மோறறங்கள்

பரிச�ோதனை 

50 வயது ேறறும் 
அதறகுசேல்

 
 

  
 

ே� ச்ாசயதறிர்ப்பு இர�ாயனப் பரிச�ாதனன என்ால் எனன?

்ான சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் புறறுச்ாய்ககு எவவாறு பரிச�ாதனன 
ச�ய்துச்ாள்வது? 

எனககு சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் புறறுச்ாய் ஏறபடும் அபாயத்னதக 
குன்ப்பது எப்படி?

உங்கள் FIT பரிச�ோதனை ததோகுப்னப ஒரு CHAS தபோது மருத்த்கத்தில 
தபறறுக்த்கோள்ளுங்கள். பரிச�ோதனைனை எவவோறு த�யவது என்பது பறறிை 
அறிவுறுத்தல்கள் அதில இருக்கும். FIT பரிச�ோதனை ததோகுப்பு்கனள �ிங்கப்பூர 
புறறுச�ோய �ங்கத்திலும் அதன் வி�ிசைோ்கப் பங்கோளர்களிடமும் தபறறுக்த்கோள்ளலோம். 
சமலும் விவ�ங்களுக்கு, singaporecancersociety.org.sg என்ற இனணைத்தளத்னதப் 
போரனவைிடுங்கள் அலலது 1800 727 3333 என்ற எணனண அனழயுங்கள்.

மது அருநதுவனதக் குனறத்துக் த்கோள்ளுதல, புன்கப்பிடிக்கும் பழக்்கத்னத 
விட்தடோழித்தல, உடறபைிற�ி த�யதல, ஆச�ோக்்கிைமோை உடல எனடனைப் சபணுதல, 
வழக்்கமோ்க FIT பரிச�ோதனை்கனளச் த�யதுத்கோள்ளுதல ஆ்கிைனவ உங்களுக்குப் 
தபருஙகுடல மலக்குடல புறறுச�ோய ஏறபடும் அபோைத்னதக் குனறக்்க உதவலோம்.

குறிப்பு: உங்களுக்குப் தபருஙகுடல மலக்குடல புறறுச�ோய ஏறபடுவதற்கோை அபோைக் 
்கோ�ணி்கள் ஏசதனும் இருநதோல (எ.்கோ. குடும்பத்திைருக்கு ச�ோய) அலலது உங்கள் 
மலத்தில இ�த்தம் இருநதோல, FIT பரிச�ோதனைனை சமறத்கோள்ள சவணடோம். 
இந�ினலைில உங்கள் மருத்துவரின் ஆசலோ�னைனை �ோடுங்கள்.

• மலத்தில மி்கச்�ிறிை அளவில (்கணணுக்குத் ததரிைோத 
அளவில) இருக்கும் இ�த்தத்தின் மூலம் தபருஙகுடல 
புறறுச�ோனைக் ்கணடுபிடிக்கும்.

• வடீ்டில இருநதபடிசை சவ்கமோ்கவும், சுலபமோ்கவும் 
த�யை முடியும். பரிச�ோதனைக்கு முன் உங்களின் 
உணனவ மோறற சவணடிை அவ�ிைமிலனல.

இது ஓர் எ்ளிய 
பரிச�ாதனன

துலலிைமோை முடினவப் தபற, �ீங்கள் 
�ிறிை அளவு்களில இ�ணடு மல 
மோதிரிக்கூறு்கனள இ�ணடு 
�ோட்்களுக்குச் ச�்கரிக்்க சவணடும்.

்ான சபருஙகு்டல் ே�ககு்டல் புறறுச்ானய முனகூடடிசய 
்ண்்ட்றிவது எப்படி?

ஆணடுக்கு ஒருமுனற வடீ்டில மலம் �ோரநத பரிச�ோதனைனைச் (FIT) 
த�யதுத்கோள்ளுங்கள்.  

மோறோ்க, �ீங்கள் 5 - 10 ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற ச்கோலசைோஸ்ச்கோப்பி (தபருஙகுடல 
அ்கச�ோக்்கல) பரிச�ோதனைனைச் த�யதுத்கோள்ளலோம். குடிமக்்கள் அனைவருக்கும் 
மறு�ீ�னமக்்கப்பட்ட மருத்துவமனை்களில �ிதி உதவி்கள் ்கினடக்்கின்றை.



்ருககுழாய்வாய்ப் புறறுச்ாய் எனபது எனன?

ைூேன பாபிச�ாோனவரஸ் (HPV) கு்றித்த எல்�ா த்வல்்ள்

்ருககுழாய்வாய்ப் புறறுச்ாயின அன்டயா்ளங்ளும் 
அ்றிகு்றி்ளும் யானவ?

இது ்கருக்குழோைின் அடிப்பகுதிைில, அதோவது ்கருக்குழோய வோயப்பகுதிைில ஏறபடும் 
புறறுச�ோைோகும். இது தபரும்போலும் போலிைல உறவு சபோன்ற �ருமத்துடன் �ருமத் 
ததோடரபின் வோைிலோ்கப் ப�வக்கூடிை, �ீடித்து �ினலக்கும் மைித போப்பிசலோமோ 
னவ�ஸ் (HPV) ததோறறோல ஏறபடு்கிறது.

HPV என்பது ஒரு தபோதுவோை ச�ோயக்்கிருமி. அனைவருசம வோழ�ோளில ஏசதனும் 
ச��த்தில இனதப் தபறலோம். இது தபரும்போலும் தீங்கறறது என்றோலும், உங்கள் 
்கருக்குழோய வோயப்பகுதிைில இது ததோறனற ஏறபடுத்தலோம். தபரும்போலோை 
�மைங்களில உங்கள் உடல தோைோ்கசவ இதனை அ்கறறிவிடும். ஆைோல, இநதக் 
்கிருமிைின் 100க்கும் சமலோை வன்க்களில 13 வன்க்கள் �ீணட்கோலத் ததோறறு்கனள 
ஏறபடுத்தலோம் என்பனதக் ்கவைத்தில த்கோள்வது முக்்கிைம். இநதத் ததோறறு்கள் 
்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய ஏறபடுவதறகு வழிவகுக்்கலோம்.

்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோைின் சதா்டக்க ்ட்டங்்ளில் எந்த 
அன்டயா்ளங்ளும் இருக்ாது. 

்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய என்பது 
தபரும்போலும் தடுக்்கப்படக்கூடிை 
புறறுச�ோய்களில ஒன்றோகும். இது 
ததோடக்்கக் ்கட்டத்தில ்கணடறிைப்பட்டோல 
சுமோர 90% குணப்படுத்தக்கூடிைதோகும்.

பரிச�ோதனை 

25 முதல் 39 வயது 
வனர

40 முதல் 49 வயது 
வனர

50 வயது ேறறும் 
அதறகுசேல்

போப் பரிச�ோதனைைின்சபோது, 
மருத்துவர அலலது தோதி 
தபணணுறுப்பில தமன்னமைோ்க 
ஒரு ்கருவினை உள் 
த�லுத்துவோர.

்கரப்பப்னப வோைிலிருநது 
தமன்னமைோை தூரின்கைின் 
மூலம் உைி�ணுக்்கள் 
எடுக்்கப்படும். அனவ 
பரிச�ோதனைக்்கோ்க 
ஆ�ோயச்�ிக்கூடத்திறகு 
அனுப்பினவக்்கப்படும். 

்ருககுழாய்வாய்ப் 
புறறுச்ாய்

்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய தமதுவோ்க வளரும். இது உருவோவதறகு 15 ஆணடு்கள் 
வன� ஆ்கலோம் - ஆைோல இது போதிக்்கப்பட்ட ஒவதவோருவரிலும் சவறுபட்டிருக்கும். 
அதன் ்கோ�ணமோ்கசவ, ஏசதனும் போலிைல உறவில ஈடுபடத் ததோடஙகுவதறகு 
முன்போ்கக் ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோனைத் தடுக்்க HPV தடுப்பூ�ி சபோட்டுக்த்கோள்வது 
மி்கவும் முக்்கிைமோகும்.

்ருககுழாய்வாய் பரிச�ாதனனயின சபாது எனன ்்டககும்?

�ீங்கள் 25 முதல் 29 வைதிறகுட்பட்டவர எைில, உங்கள் உைி�ணுக்்களில 
இைலபுமீறிை மோறறங்கள் இருக்்கிறதோ என்பனதக் ்கணடறிை சபப் பரிச�ோதனை 
த�யைப்படும். இநத வைதில, உங்களோல HPV ததோறறு்கனள மி்கவும் சவ்கமோ்க 
அழிக்்க இைலும். அதைோல HPV பரிச�ோதனை சதனவப்படோது.

�ீங்கள் 30 ேறறும் அதறகு சேறபட்ட வயதறினர் எனில், அதி்க ஆபத்தோை வன்க 
்கிருமி்கனளக் ்கணடறிவதறகு உங்கள் உைி�ணுக்்கள் HPV பரிச�ோதனைக்கு அனுப்பி 
னவக்்கப்படும். உங்களுக்கு ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய உருவோகும் அபோைத்னதக் 
்கணடறிவதறகு HPV பரிச�ோதனை அதி்க ஆறறல வோயநததோகும்.

உங்கள் பரிச�ோதனைக்குப் பிறகு �ோன்கு வோ�ங்களுக்குள் உங்கள் முடிவு்கள் 
தைோ�ோ்கிவிடும். சமறத்கோணடு ்கவைிப்பு அவ�ிைமோ என்பது பறறி உங்கள் மருத்துவர 
ஆசலோ�னை அளிப்போர.



எனது முடிவு்்ளின அர்த்தம் எனன?

இயல்பான சபப் பரிச�ாதனன முடிவு

இயல்புேீ்றிய சபப் பரிச�ாதனன முடிவு

அதறி் அபாயமுள்்ள HPV ்றிருேறி 
வன்்ள் உண்டு

அதறி் அபாயமுள்்ள பி் HPV ்றிருேறி 
வன்்ள் உண்டு

அதறி் அபாயமுள்்ள HPV ்றிருேறி 
வன்்ள் இல்ன�

உங்களின் ்கருக்குழோயவோய உைி�ணுக்்கள் இைலபு 
�ினலைில உள்ளை. மூன்று ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற 
்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய பரிச�ோதனைனைத் 
ததோடரநது த�யதுத்கோள்ளுங்கள். 

உங்களுக்கு ச�ோயத்ததோறறு மறறும்/அலலது இைலபுமீறிை 
்கருக்குழோயவோய உைி�ணுக்்கள் இருக்்கலோம். இது 
உங்களுக்குக் ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய உள்ளது என்று 
அரத்தமோ்கோது. உங்கள் மருத்துவர முடிவு்கனளப் பரி�ீலித்து, 
அதறச்கறப உங்கள் �ி்கிச்ன� குறித்து உங்களுக்கு 
அசலோ�னை கூறுவோர.

உங்களுக்குக் ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய ஏறபடுவதற்கோன் 
அபோைம் குனறவு. ஐநது ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற 
்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய பரிச�ோதனைனைத் ததோடரநது 
த�யதுத்கோள்ளுங்கள்.

�ீங்கள் மருத்துவமனைைில உள்ள தபண ச�ோய 
மருத்துவரிடம் பரிநதுன�க்்கப்படுவரீ்கள். இது உங்களுக்குக் 
்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய உள்ளது என்று அரத்தமோ்கோது 
- ஆைோல உங்கள் அபோைம் அதி்களவில உள்ளது. அதன் 
பிறகு, தபண ச�ோய மருத்துவர ஏசதனும் �ி்கிச்ன� சதனவைோ 
என்பது பறறி ஆசலோ�னை அளிப்போர.

உங்கள் உடல ச�ோயக்்கிருமினை அழித்துவிட்டதோ என்பனதக் 
்கணடறிை, ஓர ஆணடுக்குப் பிறகு மறதறோரு HPV 
பரிச�ோதனைக்்கோ்கத் திரும்ப வருமோறு உங்கள் மருத்துவர 
உங்களிடம் ச்கட்டுக்த்கோள்வோர.

25 முதல் 
29 வயதறினர்

30 வயதுககு 
சேல்

எனது ்ருககுழாய்வாய்ப் பரிச�ாதனனக்ா் ்ான 
எஙகு ச�ல்��ாம்?

்ான ்ருககுழாய்வாய்ப் பரிச�ாதனனககு எவவாறு தயாராவது?

்ான ்ருககுழாய்வாய்ப் புறறுச்ாயில் இருந்து எனனனப் பாது்ாத்துக 
ச்ாள்வது எப்படி?

்கருக்குழோயவோய புறறுச�ோயப் பரிச�ோதனை எலலோ பலதுனற மருநத்கங்கள், �ோஸ் 
தைிைோர மருத்துவமனை்கள் மறறும் ப்ீஷோைில உள்ள �ிங்கப்பூர புறறுச�ோயச் �ங்க 
(SCS) மருநத்கத்திலும் சமறத்கோள்ளப்படு்கிறது.

HPV தடுப்பூ�ி்கள், வழக்்கமோை ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோய பரிச�ோதனை 
ஆ்கிைவறறுடன், �ீங்கள் ்கருக்குழோயவோயப் புறறுச�ோைில இருநது உங்கனளப் 
போது்கோத்துக் த்கோள்ளலோம். சமலும் விவ�ங்கனள healthhub.sg/cervical-screening 
இனணைத்தளத்தில அறிநதுத்கோள்ளுங்கள்.

•  உங்கள் மோதவிடோய ததோடங்கிை சததிைிலிருநது இ�ணடு வோ�ங்களுக்குப் பிறகு  
 பரிச�ோதனைக்்கோை சததிக்கு முன்பதிவு த�யயுங்கள்
•  பரிச�ோதனைக்கு 48 மணிச��த்திறகு முன்போ்கப் போலிைல உறவில    
 ஈடுபடுவனதத் தவிரத்திடுங்கள், விநதணு அழிப்பன�்கள், தபணணுறுப்புக்   
 ்களிம்பு்கள், ம�த்கணதணய்கள், தபணணுறுப்பு மருநது்கள் அலலது    
அனடப்போன்்கனளப் பைன்படுத்துவனதத் தவிரத்திடுங்கள்.

•  HPV தடுப்பூ�ி சபோட்டுக் த்கோள்ளுங்கள் (9 முதல 26 வைதுனடை தபண்களுக்கு).   
 இநதத் தடுப்பூ�ி, அதி்க அபோைமுள்ள HPV ்கிருமி வன்க்களிலிருநது 70% முதல   
90% வன� உங்கனளப் போது்கோக்கும். சமலும் விவ�ங்கனள 
 healthhub.sg/HPV-immunisation இனணைத்தளத்தில அறிநதுத்கோள்ளுங்கள்.
•  HPV தடுப்பூ�ி சபோட்டோலும்கூட, �ீங்கள் 25 முதல 29 வைதிறகுட்பட்டவ�ோ்க   
 இருநதோல, மூன்று ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற சபப் பரிச�ோதனை    
 த�யதுத்கோள்வதும், �ீங்கள் 30 மறறும் அதறகு சமறபட்ட வைதிை�ோ்க    
இருநதோல, ஐநது ஆணடு்களுக்கு ஒருமுனற HPV பரிச�ோதனை     
த�யதுத்கோள்வதும் முக்்கிைமோகும்.



ோர்ப்ப் புறறுச்ாய்

50 வயது ேறறும் 
அதறகு சேல்

�ிங்கப்பூரில தபண்களினடசை 
ஆ்க அதி்கமோ்கக் ்கோணப்படும் 
புறறுச�ோய, மோரப்கப் 
புறறுச�ோய

மோரப்கப் புறறுச�ோய என்பது மோரப்க உைி�ணுக்்கள் மறறும் திசுக்்களின் 
புறறுச�ோைோகும். வைது அதி்கரிக்ன்கைில, அலலது உங்கள் குடும்பத்தில மோரப்கப் 
புறறுச�ோைோளி்கள் இருநதோல இது ஏறபடுவதற்கோை வோயப்பும் அதி்கரிக்்கிறது.

சேசோ்றிராம் பரிச�ாதனன எனபது எனன?
• மோரப்கத் திசுக்்களில வழக்்கத்திறகு மோறோை மோறறங்கள் 

இருக்்கிறதோ என்பனதக் ்கணடறிவதறகு மோரப்க எக்ஸ்ச� 
த�யைப்படு்கிறது 

• இநதப் பரிச�ோதனைைின்சபோது, ஒரு தபண ்கதிரப்படப் 
பதிவோளர இ�ணடு தட்னடைோை தட்டு்களுக்கு இனடசை 
உங்கள் மோரப்கத்னத னவத்து ஒரு �ில த�ோடி்களுக்கு 
அழுத்துவோர. அப்சபோது எக்ஸ்ச� எடுக்்கப்படும்.

• ஒரு ச��த்தில ஒரு மோரப்கத்தில பரிச�ோதனை 
த�யைப்படும்.

• இநதப் பரிச�ோதனைைின்சபோது உங்களுக்குச் �ிறிது 
அத�ௌ்கரிைம் ஏறபடலோம். உங்களுக்கு வலி இருநதோல, 
்கதிரப்ப்படப் பதிவோளரிடம் ததரிவிக்்க மறவோதீர்கள் - 
பரிச�ோதனைைின்சபோது பதறறமனடைோமல �ிதோைமோ்கச் 
சுவோ�ிக்்க முைற�ி த�யயுங்கள்.

வழக்்கமோை ்கோல இனடதவளிைில தமதமோ்கி�ோம் பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்வது, 
ஏசதனும் ்கட்டி்கனள உண�த் ததோடஙகுவதறகு முன்போ்க மோரப்கப் புறறுச�ோனைக் 
்கணடறிவதற்கோை மி்கவும் �ம்ப்கமோை வழிைோகும்.

்ான சேசோ்றிராம் பரிச�ாதனனககுத் தயாராவது எப்படி?

ோர்ப்ப் புறறுச்ாய் எனபது எனன?

பரிச�ோதனை 

உங்களுக்கு சமற்கணட ச�ோய அனடைோளங்கள் மறறும் அறிகுறி்கள் ஏசதனும் 
இருநதோல, பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளும் வன� ்கோத்திருக்்க சவணடோம். உடைடிைோ்க 
உங்கள் மருத்துவன�க் ்கோண சததி குறித்து ஆசலோ�னை �ோடுங்கள்.

ோர்ப்ப் புறறுச்ாயின சபாதுவான அ்றிகு்றி்ள் எனன?

ோர்ப்த்தறில் வ�றியில்�ாத 
்டடி 

ோர்ப்த்தறில் வகீ்ோன அல்�து 
தடித்த சதால் 

ோர்ப்க்ாம்னபச 
சுற்றிலும் ்ீங்ாத 

ச�ா்றி

�றி்றிய உள்பக் 
அேறிழவுள்்ள 

அல்�து சுருங்றிய 
சதால்

உள்வாங்றிய 
ோர்ப்க்ாம்பு 

ோர்ப்க்ாம்பில் 
இரத்தம் அல்�து 

வழக்த்தறிறகு ோ்ான 
்�றிவு

பரிச�ாதனனககு 
முனனர்

பரிச�ாதனன 
ச�ய்யப்படும் ்ாள்

•  உங்களின் மோதவிடோய மோரப்கத் ததோடுவலினையும் 
திசு உணரதிறனையும் அதி்கரிக்்கலோம்

•  தமதமோ்கி�ோம் பரிச�ோதனைைின்சபோது அத�ௌ்கரிைம் 
ஏறபடுவனதத் தவிரத்திட, உங்கள் மோதவிடோைின் 
முதல �ோளுக்குக் குனறநதபட்�ம் ஒரு வோ�த்திறகுப் 
பிறகு பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ள ஏறபோடு 
த�யயுங்கள்

•  உங்கள் இடுப்புக்கு சமசல உள்ள உனட்கனள �ீங்கள் 
்கழறற சவணடிைிருப்பதோல சமலோனடயும் 
்ீகழோனடயும் த்கோணட உனடனை அணிைவும்

•  வோ�னை தி�விைம், �ோறறஙத்கோலலி, பவுடர அலலது 
்களிம்பு எதனையும் உங்களுனடை அக்குள்்களில 
அலலது மோரப்கங்களில பைன்படுத்தக் கூடோது. 
ஏதைன்றோல, இனவ படத்தின் ததளிவினைப் 
போதிக்்கலோம்

வோழ�ோளுக்்கோை பரிச�ோதனை திட்டத்தின்்ீகழ ைோத�லலோம் தமதமோ்கி�ோம் 
பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளலோம்?

• ்கடநத 6 மோதங்களுக்குத் தோயப்போல த்கோடுக்்கோதவர்கள் 
• �ிலி்கோன் மோரப்கப் பதிப்பு்கள் அலலது 
உட்த�லுத்தப்பட்டவறனற2 னவத்திருக்்கோதவர்கள்

• முநதிை பக்்கத்திலுள்ள படத்தில ்கோணபிக்்கப்பட்ட ச�ோய 
அறிகுறி்களில எதுவும் இலலோதவர்கள்

50 மறறும் அதறகு 
சமறபட்ட வைதுனடை 

தபண்கள்

1 �ீங்கள் 40 முதல 49 வைதிைர எைில, மோரப்கப் புறறுச�ோயக்்கோை பரிச�ோதனைனைச் 
த�யதுத்கோள்ளலோம். ஆைினும், இதன் �ன்னம்கள் மறறும் ்கட்டுப்போடு்கள் குறித்து உங்கள் மருத்துவரிடம் 
சபசுங்கள். �ீங்கள் �ன்கு விவ�மறிநத பிறச்க பரிச�ோதனைக்குச் த�லவது பறறி தீரமோைிப்பது முக்்கிைம். 
பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளுமோறு உங்கள் மருத்துவர பரிநதுன�த்தோல, �ீங்கள் அனத ஆணடுசதோறும் 
த�யை சவணடும்.

2 உங்களின் பதிப்பு்கள் பறறி உங்களுக்கு உறுதிைோ்கத் ததரிைவிலனல எைில, �ீங்கள் பரிச�ோதனை 
�ினலைங்களிடம் விவ�ம் ச்கட்டறிவது �லலது.

மது அருநதுவனதக் குனறத்துக் த்கோள்ளுதல, புன்கப்பிடிக்கும் பழக்்கத்னத 
விட்தடோழித்தல, ஆச�ோக்்கிைமோை உடல எனடனைப் சபணுதல, ததோடரநது 
உடறபைிற�ி த�யதல, ததோடரநது மோரப்கத்னதச் சுைபரிச�ோதனை த�யதல மறறும் 
ததோடரநது தமதமோ்கி�ோம் பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளுதல ஆ்கிைனவ உங்கள் 
அபோைத்னதக் குனறக்்கலோம்.

எனககு ோர்ப்ப் புறறுச்ாய் ஏறபடும் அபாயத்னதக குன்ப்பது எப்படி?



வாழ்ாளுக்ான பரிச�ாதனன 
(Screen for Life)
ேறினனஞ�ல்: ScreenForLife@hpb.gov.sg

HPB சைல்த் ன�ன
சதான�சப�றி: 1800 223 1313
இனணயத்த்ளம்: www.hpb.gov.sg

CHAS GP ேருந்த்ங்ள்
SFL பரிச�ோதனை ச�னவ்கனள வழஙகும் உங்களுக்கு அரு்கில உள்ள CHAS GP 
மருநத்கங்கள் பறறிை சமல விவ�ங்களுக்கு www.chas.sg/clinic_locator.aspx 
இனணைத்தளத்னதப் போரக்்கவும்.

பயனுள்்ள சதா்டர்பு விவரங்ள்

ப�துன் ேருந்த்ங்ள்
பின்வரும் பலதுனற மருநத்கங்களில முன்பதிவு, மோறறம் அலலது �த்து த�யை 
6275 6443  / 6355 3000  என்ற எணனண அனழக்்கவும்.

பின்வரும் பலதுனற மருநத்கங்களில முன்பதிவு, மோறறம் அலலது �த்து த�யை 
6536 6000  / 6643 6969   என்ற எணனண அனழக்்கவும்.

ேத்தறிய வட்டாரம்
சதோ போசைோ பலதுனற மருநத்கம் ்றிழககு

ச்கலோங பலதுனற மருநத்கம்

ேத்தறிய வட்டாரம்
புக்்கிட் சம�ோ பலதுனற மருநத்கம்

வ்டககு
அங சமோ ்கிசைோ பலதுனற மருநத்கம்
ஹவ்கோங பலதுனற மருநத்கம்
உட்லணட்ஸ் பலதுனற மருநத்கம்
ை்ீஷூன் பலதுனற மருநத்கம்

சேறகு
புக்்கிட் போத்சதோக் பலதுனற மருநத்கம்
சுவோ சூ ்கோங பலதுனற மருநத்கம்
்கிளதமன்டி பலதுனற மருநத்கம்
ஜூச�ோங பலதுனற மருநத்கம்
பைைிைர பலதுனற மருநத்கம்

வ்டககு
தபோஙச்கோல பலதுனற மருநத்கம்
த�ங்கோங பலதுனற மருநத்கம்

கிழக்கு
படீ�ோக் பலதுறை மருந்தகம்
மரீன் படேட் பலதுறை மருந்தகம்
போசிர் ரிஸ் பலதுறை மருந்தகம்
த்தம்பனிஸ் பலதுறை மருந்தகம்

சதறகு
ஊட்�ம் பலதுனற மருநத்கம்
குைனீ்ஸ்டவுன் பலதுனற மருநத்கம்

ச�னவ்கள் மறறும் ததோடரபு எண்கள் குறித்த புதுப்பிக்்கப்பட்ட த்கவல்களுக்கு, screenforlife.sg 
என்ற இனணைத்தளத்னதப் போரனவைிடுங்கள்.

ப்டவி்ளக்ம்
மோரப்க தமதமோ்கி�ோம் ச�னவ்கள் ்கினடக்கும்
்கரப்னபப்னப போப் பரிச�ோதனை ச�னவ்கள் ்கினடக்கும்
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த�லலுபடிைோ்கக்கூடிை �ீலம் அலலது ஆ�ஞ்சு CHAS அட்னட னவத்திருக்்கக்கூடிை 
அனைவரும் �ிங்கப்பூர புறறுச�ோய �ங்கத்தில இலவ�மோ்க சமசமோ்கி�ோம் 
பரிச�ோதனை த�யதுத்கோள்ளலோம்.  சதான�சப�றி: 1800 727 3333

பபீ்ஷானில் உள்்ள �றிங்ப்பூர் புறறுச்ாய் �ங்ம் (SCS) ேருந்த்ம்




