
BreastScreen Victoria 
තො�ොරතුරු පත්රිිකාොව

පරීක්ෂාොවට තොපර

BreastScreen Victoria ගැුන
BreastScreen Victoria විසින් සෑෑම වසෑර දෙෙකකට ම වරක් 

අවුරුදු 50-74 ෙක්වා සුදුසුකම් ලබන කාන්තාාවන්ට පියයුරු 
පරීක්ෂාාවක් සිදු කිරීමට ආරාධනා කිරීම සිදු කරයි. Victoria 

තුළ පියයුරු පරීක්ෂාාවන් සිදු කිරීමට BreastScreen Victoria 

විසින් රජදෙ� හාා දෙපෞද්ගලික අංශදෙ� දෙසෑෞඛ් ය දෙ�වාවන් 

දෙකාන්තාාාත් පෙනමින් බඳවා දෙගන ඇතා. BreastScreen 

Victoria පියයුරු පිළිකා දෙවනුදෙවන් වන ජාතික පරීක්ෂාා 
වුඩසෑටහාන වන BreastScreen Australiaහි දෙකාටසෑකි. 

පියයුරු පරීක්ෂාොවක් යනු කුමක්ද?

පියයුරු පරීක්ෂාාවක් යනු පියයුදෙ� ගනු ලබන පින්තූරයකි. 

(දෙමය මුදෙමාග් රෑම් [mammogram] දෙලසෑ ෙ හාුඳින්දෙ�.) 

පියයුරු පරීක්ෂාාව මගින් ෙුකීමට දෙහාෝ �ප�ෂායට දෙනාෙුදෙනන 

තාරම් ඉතාා කුඩා පිළිකා දෙසෑායා ගතා හාුකිය. පියයුරු පිළිකා 
දෙ�ලාසෑනින් දෙසෑායා ගත් තාරමට ඒ සෑඳහාා සෑා�ථක ප් රතිඵල 

ලබා ගුනීමට ඇති සෑම්භාාවිතාාව වුඩි දෙ�. 

මතො� පියයුරුවල තොරෝගැ ලක්ෂාණ තො�ෝ තොවනස්කාම් ත්රිතො� නම්?

ගුටයක්, දෙ�ෙනාවක් දෙහාෝ තානපුඩුදෙවන් දියර ගුලීමක් 

වුනි අසෑාමාන් ය දෙවනසෑක් ඔදෙ� පියයුරුවල දුටුවදෙහාාත්, 

BreastScreen Victoriaහි �මුවීම් දිනයට කාලින් හාුකි 

ඉක්මනින් ඔදෙ� වෛවද් යවරයා හාමු වීම අවශ් යය. 

පියයුරු පරීක්ෂාොවන් ආරක්ෂාො සහි�ද?

ඔබ පියයුරු පරීක්ෂාාවක් සිදු කරන සෑෑම අව�ථාවක දී ම 

විකිරණ �වල්ප ප් රමාණයකට ඔදෙ� පියයුරු නිරාවරණය 

දෙ�. ප�දෙ�ෂාණ මගින් දෙපන්වා දෙෙන පරිදි පිළිකා දෙ�ලාසෑනින් 

දෙසෑායා ගුනීමට පියයුරු පරීක්ෂාාවන් මගින් සිදුවන වාසිය එහි 

ඇති යම් විකිරණ අවොනමකට වඩා වුඩිය. 

ඔතො� පියයුරුවල තොස්යොරූප ලබාො ගැුනීම
මීට දෙපර ලබා ගත් ඔදෙ� පියයුරුවල දෙ�යාරෑප දෙහාෝ 
මුදෙමෝග් රෑම් මගින් ඔදෙ� පරීක්ෂාාදෙ� නිරවද් යතාාව වුඩි කරයි. 

ඔදෙ� හාමුවීම දෙයාො ගන්නා අව�ථාදෙ� දී ඔදෙ� අවසෑාන 

මුදෙමෝග් රෑමය BreastScreen Victoriaවලින් පිටතා ලබා ගන්නා 
ලද්දෙද් ෙ යන්න අපි ඔදෙබන් විමසුදෙවමු. එදෙමන් ම දෙම්වා ඔදෙ� 

අනුමුතිය සෑහිතාව, විද් යුත් මා�ගවලින් ලබා ගුනීමට අපි 

විමසෑා ඇත්දෙතාමු. එදෙ� නුත්නම් ඔදෙ� පියයුරු දෙ�යාරෑප ඔදෙ� 

දෙ�වා හාමුවීමට රැදෙගන එන දෙලසෑ අප විසින් ඉල්ලා ඇතා. 

පවුතො� ඉත්රි�ොසය
වඩාත් දෙහාාඳ සෑත්කාර සෑුපයීම සෑඳහාා කාන්තාාවන්දෙග් පියයුරු 
හාා ගු�දෙගල පිළිකා සෑම්බන්ධ පවුල් ඉතිහාාසෑය එක්රැ� 

කිරීම BreastScreen Victoria විසින් සිදු කරයි. පියයුරු පිළිකා 
ඇති වීමට ඇති පුද්ගලික අවොනම ඇගයීමට ලක් කිරිම 

සෑඳහාා දෙමම දෙතාාරතුරු භාාවිතා කරයි. ලියාපදිංචි වීදෙම් ආකෘති 

පතාාය සෑම්පූ�ණ කිරීමට දෙපර, ඔදෙ� පවුල් ඉතිහාාසෑය ගුන 

පවුදෙල් අය සෑමග කතාා කරන්න. වුඩිදුර දෙතාාරතුරු සෑඳහාා 
breastscreen.org.au/familyhistory දෙවතා යන්න. 

මට පියයුරු බාද්ධ කාර (implants) ත්රිතො� නම්?

පියයුරු බද්ධ කර ඇති දෙබාදෙහාෝ දෙෙදෙනකුට පියයුරු 
පරීක්ෂාාවන් සිදු කළ හාුකිය. කරුණාකර පියයුරු බද්ධ කර 

ඇති විට පියයුරු පරීක්ෂාා කිරීම (Breast screening with 

implants) දෙතාාරතුරු පතිාකාව බලන්න. දෙමම සෑබුඳියට යන්න 

නුත්නම් පරීක්ෂාා කිරීදෙම් සෑායනවල දී මුද් රිතා පතිාකාව ලබා 
ගන්න. 

තොස්වො �මුවීම සඳ�ො මම ඇඳතොගැන පුමිණිය 

යුත්තොත් තොමොනවොද?

කලිසෑමක් දෙහාෝ සෑායක් සෑමග පියයුරු පරීක්ෂාාදෙ� දී ගුලවිය 

හාුකි උඩුකය ඇඳුමක් අඳින්න. 

පරීක්ෂාොවට තොපර පරීක්ෂාොතො� දී පරීක්ෂාොතොවන් පසු වසර තොදකාකාට පසු 

පියයුරු පිළිකා පිළිබඳ ඔදෙ� පවුතො� 

ඉත්රි�ොසය ගුන හාා ගු�දෙගල 

පිළිකා සෑම්බන්ධදෙයන් ඔදෙ� 

පවුතො� �ො තොපෞද්ගැලිකා ඉත්රි�ොසය 

ගුන ඔදෙ� පවුදෙල් අය සෑමග 

කතාා කරන්න.

ඔදෙ� ලියොපදිංචි ආකාෘත්රි ප�ිය 

මා�ගගතාව දෙහාෝ කඩොසි ආකෘති 

පතාායක් දෙලසෑ සෑම්පූ�ණ කරන්න. 

උඩුකාය ඇඳුමක් සමගැ කාලිසමක් 

තො�ෝ සොයක් අඳින්න. 

ඔබට පියයුරු දෙරෝග ලක්ෂාණ 

ඇත්නම් පළමුව ඔදෙ� 

වෛවද් යවරයා හාමුවන්න. 

සිදුවන දෙද් අපදෙග් කාන්තාා කා�ය 

මණ්ඩලය විසින් පහාො දෙෙනු ඇතා. 

ආවරණ සෑහිතා තාුනක පුද්ගලිකව 

ඔදෙ� උඩුකය ඇඳුම ගළවන දෙලසෑ 

ඔදෙබන් ඉල්ලා සිටිනු ඇතා. ඔබට 

ගැවුමක් අවශ් ය නම් අපදෙගන් 

ඉල්ලා සිටින්න. 

යන්තාාය මගින් ෙුඩි දෙලසෑ 

දෙතාරපීමක් සිදු වුව ෙ දෙ�ෙනාවක් 

ඇති දෙනාදෙ�. 

ඕනෑම අව�ථාවක පියයුරු 

පරීක්ෂාාව නවත්වන දෙලසෑ ඔබට 

ඉල්ලා සිටිය හාුකිය. 

සෑති 2-4 අතාර ඔදෙ� ප් රතිඵල 

ඔබට එවනු ඇතා.

වුඩිදුර පරීක්ෂාාවන් අවශ් ය නම් 

අපි ඔබ අමතාන්දෙනමු. 

තාව දුරටත් පරීක්ෂාාවලට කුඳවන 

දෙබාදෙහාෝ කාන්තාාවන්ට පියයුරු 

පිළිකා තොනොමු�.

දෙබාදෙහාෝ කාන්තාාවන්ට වසෑර 2කින් 

ආපසු පුමිණීමට ෙන්වනු ඇතා. 

පියයුරු පරීක්ෂාාවන් අතාර 

ඔබ කිසියම් දෙහාෝ තොරෝගැ 

ලක්ෂාණයක් දුටුව දෙහාාත් ඔදෙ� 

වෛවද් යවරයා හාමුවන්න. 

මීලඟ පිටුව බලන්න 

http://breastscreen.org.au/familyhistory
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf


පරීක්ෂාොව අ�රතුර දී

මොතො� �මු වීතොම් දී සිදු වන්තොන් කුමක්ද?

BreastScreen Victoria කා�ය මණ්ඩල සෑාමාජිකාවක විසින් 

ඔබ පිළිදෙගන සෑායනදෙ� දී කුමක් වන්දෙන් ෙ යන්න ගුන ඔබට 

පුහාුදිලි කර දෙෙනු ඇතා. කාන්තාා විකිරණදෙ�දිනියක විසින් 

ඔබව පරීක්ෂාා කිරීදෙම් කාමරයට දෙගන යෑම සිදු දෙ�. වෛශල් ය 

ගවුමක් ඇඳීමට ඔබ කුමති නම් කරුණාකර අපට ෙක්වන්න. 

ඔබ සූොනම් වූ පසු විකිරණදෙ�දිනිය විසින් එක් එක් පියයුදෙ� 

යටත් පිරිදෙසෑයින් පින්තුර දෙෙකක්වත් ලබා ගනු ඇතා.

මට විකිරණතො�දිනිය සමගැ කා�ො කාළ �ුකිද? 

ඔ�, විදෙශ්ෂාදෙයන් ම ඔබට ගුටලු ඇත්නම් ඔදෙ� 

විකිරණදෙ�දිනිය සෑමග කතාා කිරීම වුෙගත් දෙ�. ඔබට ඇති 

ගුටලුවලට ඔවුන් පිළිතුරු සෑපයනු ඇතා. 

එය තො�දනොකාොරීද?

පියයුරු පරීක්ෂාාවක දී අපහාසුතාාවක් ෙුනීම සෑාමාන් ය වන 

අතාර එය පවතින්දෙන් තාත්පර කිහිපයක් පමණි. එදෙ� වන්දෙන් 

පුහාුදිලි පින්තූරයක් ගුනීම සෑඳහාා ඔදෙ� පියයුරු පරීක්ෂාා 
කරන යන්දෙ�තාා තාල දෙෙක අතාරට තාදින් සිර කළ යුතු වන 

බුවිනි. ඔබ ට දෙ�ෙනාවක් ෙුදෙන් නම් ඔදෙ� විකිරණදෙ�දිනියට 

ෙන්වන්න. හාුකිතාාක් දුරට ඔබට පහාසු ආකාරදෙයන් එය 

සිදු කිරිමට ඔවුන් කටයුතු කරනු ඇතා. ඔතො� පියයුරු 
පරීක්ෂාොව නවත්වන තොලස ඕනූම අවස්ථාොවකා ඔබාට 

විකිරණතො�දිනියතොගැන් ඉ�ලො සිටිය �ුකිය. 

අප විසින් ඔතො� පියයුරු තො�රපීමට ලක් කිරීම අවශ් යද? 

ඔ�, එදෙ� කිරීම අවශ් යවන අතාර ඒ සෑඳහාා වුෙගත් දෙ�තු 

පවතියි. දෙතාරපීමට ලක්කිරීදෙමන් පියයුරු නිශ්චලව තාබන 

අතාර අපට පුහාුදිලි දෙ�යාරෑපයක් මුදෙමෝග් රෑමදෙ� සෑටහාන් 

කළ හාුකි වන දෙ� පියයුරු පටක විහිො දෙවන්කර තාබයි. 

පරීක්ෂාොවට පසු

මතො� ප් රත්රිඵල ලුතොබාන්තොන් කාවදොද?

විදෙශ්ෂා පුහුණුව ලත් දෙසෑෞඛ් ය වෘත්තිකයන් දෙෙදෙෙදෙනකු විසින් 

ඔදෙ� මුදෙමෝග් රෑමය පරීක්ෂාාවට ලක් කරනු ලුදෙ�. සෑති 2-4 

අතාර ඔදෙ� ප් රතිඵල ඔබට එවනු ඇතා. ඔබ විසින් ඔදෙ� 

වෛවද් යවරයාදෙග් වි�තාර ෙන්වා ඇත්නම්, ඔදෙ� ප් රතිඵල 

ඔවුන්ට ෙ ලබා දීම සිදු දෙ�. 

වුඩිදුර පරීක්ෂාණ සිදු කිරීම සඳ�ො මො නුව� 

කාුඳවුවතො�ොත් කුමක් සිදු තො�ද?

සෑමහාර අව�ථාවල වුඩිදුර පරීක්ෂාණ සිදු කිරීම සෑඳහාා 
BreastScreen දෙවතා පුමිදෙණන දෙලසෑ කාන්තාාවන්දෙගන් 

ඉල්ලා සිටීම සිදු දෙ�. එයින් අෙහා� වන්දෙන් පියයුරු පිළිකා 
ඇති බව දෙනාවන අතාර සෑමහාර අව�ථාවල දී තාහාවුරු 
කර ගුනීම සෑඳහාා වුඩිදුර පරීක්ෂාණ අවශ් යය. පළමුවරට 

මුදෙමෝග් රෑමයක් සිදු කරන කාන්තාාවන්ට දෙමය බහුලව 

සිදුවනු චුකිය හාුකිය. සෑාමාන් යදෙයන් දෙමය සිදු වන්දෙන් 

සෑංසෑන්ෙනය කර බුලීමට දෙවනත් මුදෙමෝග් රෑමයක් දෙනාමුති 

දෙහායිනි. වුඩිදුර පරීක්ෂාණ සෑඳහාා කුඳවනු ලබන දෙබාදෙහාෝ 
කාන්තාාවන්ට පියයුරු පිළිකා නුතා. 

පියයුරු පිළිකාො පරීක්ෂාොතොවන් සූම පිළිකාොවක් ම තොසොයො 
ගැුනීමට �ුකිද? 

පියයුරු පිළිකා දෙ�ලාසෑනින් දෙසෑායාගුනීමට ඇති වඩාත් ම 

ඵලොයී පරීක්ෂාාව පියයුරු පරීක්ෂාාවයි. එදෙ� වුවත් එය 

100% නිවුරදි දෙනාදෙ�. පියයුරු පිළිකා තිබුණත්, මුදෙමෝගෑෑම් 
පරීක්ෂාාව මගින් එය සෑාමානය දෙ� දෙපන්විය හාුකි වීදෙම් 
සුලු සෑම්භාාවිතාාවක් දෙ�.

අවුරුදු තොදකාකාට පසු

මතො� මීලඟ මුතොමෝ� රෑමයට කාොලය පුමිණි විට සිදු 

වන්තොන් කුමක්ද?

පියයුරු පිළිකා දෙ�ලාසෑනින් දෙසෑායා ගුනීමට ඇති දෙහාාඳම 

මා�ගය අවුරුදු දෙෙකකට වරක් පියයුරු පරීක්ෂාාව සිදු 

කිරිමයි. ඔදෙ� මීලඟ පියයුරු පරීක්ෂාාවට කාලය පුමිණි විට 

BreastScreen Victoria විසින් ඔබට සිහිකුඳවීමක් එවනු 

ඇතා. වයසෑ අවුරුදු 40ගණන්වල පසුවන හාා අවුරුදු 74ට 

වුඩි කාන්තාාවන්ට සිහිකුඳවීමක් එවනු දෙනාලුදෙ�. එදෙහාත් 

අවුරුදු දෙෙකකට වරක් ඔබට අප සෑමග දෙ�වා හාමුවීමක් ලබා 
ගුනීමට හාුකිය. 

පියයුරු පරීක්ෂාොව අ�රතුරු මො දුන සිටිය යුතු තොවනත් 

තොද්ව� තොමොනවොද?

ඔබ වසෑර දෙෙකකට වරක් පියයුරු පරීක්ෂාාවන් සිදු කළ ෙ 

පියයුරු පිළිකා ඔ්නෑම දෙ�ලාවක ව�ධනය විය හාුකි බුවින්, 

පියයුරු ගුන ෙුනුවත්ව සිටීම වුෙගත්ය. ඔදෙ� පියයුරුවල 

සෑාමාන් ය දෙපනුම හාා �ප�ෂාණය පිළිබඳ අවධානදෙයන් යුතුව 

සිටින දෙලසෑ හාා ගුටයක්,  දෙ�ෙනාවක් දෙහාෝ තානපුඩුදෙවන් දියර 

ගුනීමක් වුනි අසෑාමාන් ය දෙවනසෑක් දුටුවදෙහාාත් වහාා ම 

ඔදෙ� වෛවද් යවයරා හාමුවන දෙ� අපි නි�දෙද්ශ කරන්දෙනමු.

ඔතො� තොපෞද්ගැලිකාත්වය

ඔබ සෑපයන දෙතාාරතුරු හාා ඔදෙ� පරීක්ෂාාදෙ� ප් රතිඵල 

BreastScreen Victoria විසින් පියයුරු පිළිකා දෙසෑායා 
ගුනීමටත්, ඔදෙ� මීලඟ පියයුරු පරීක්ෂාාවට සිහිකුඳවීම 

වුනි කටයුතු සිදු කිරීමටත් භාාවිතා දෙ�. ඔදෙ� දෙතාාරතුරුවලට 

ප් රදෙ�ශය ඇත්දෙත් අවසෑර ලත් පුද්ගලයන්ට පමණි. ඔබ 

හාඳුනා ගුනීමට හාුකි දෙතාාරතුරු අපි භාාවිතා කරන්දෙන් ඔදෙ� 

අනුමුතිය සෑහිතාව හාා එදෙ� කිරිමට අප නීතිදෙයන් බුදී සිටින 

අව�ථාවල දී පමණි. ප�දෙ�ෂාණ සෑඳහාා ඔදෙ� දෙතාාරතූරුවලට 

ප් රදෙ�ශ විය හාුක්දෙක් ආචාරධ�මීය අනුමුතිය සෑහිතාවය. 

breastscreen.org.au/privacy දෙවතා යන්න. 

අප සම්බාන්ධ කාර ගැුනීමට: info@breastscreen.org.au 

දෙවතා ඊදෙම්ල් පණිවුඩයක් දෙයාමු කරන්න නුත්නම් 13 20 50 

අමතාන්න. 

දෙ�ලාවක් දෙවන් කර ගුනීමට breastscreen.org.au දෙවතා යන්න 
නුත්නම් 13 20 50 අමතාන්න

ඔදෙ� ශ් රවණ දෙහාෝ කථන 
අපහාසුතාා ඇත්නම්  
TTY 13 36 77

භාාෂාණ පරිව�තාක සෑහාාය ලබා ගුනීමට 13 14 50 අමතාන්න

පරිව�තිතා දෙතාාරතුරු සෑඳහාා: breastscreen.org.au/translations

වුඩිදුර දෙතාාරතුරු සෑඳහාා දෙහාෝ ඔදෙ� වි�තාර දෙවන� කර ගුනීමට 

breastscreen.org.au දෙවතා යන්න නුත්නම් 13 20 50 අමතාන්න. 

Victorian Government දෙවතින් 
ලුදෙබන සෑහාාය BreastScreen 
Victoria විසින් කෘතාඥතාාපූ�වකව 
පිළිගනු ලුදෙ�. 
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