
BreastScreen Victoria  
புற்று சோ�ோதனை தகவல் ஏடு

சோ�ோதனைக்கு முன்பு

BreastScreen Victoria பற்்றறி

விக்டோரியோவவச் ்ேர்்ந்்த 50மு்தல் 74 வயதுவடய 
்தகு்தியுள்்ளவர்்கவ்ள, இரண்டு வருடங்்களுககு ஒரு முவை 
மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவைவய ்மற்்கோள்வ்தறகு BreastScreen 
Victoria அவைப்புவிடுக்கிைது. Victoria வில் மோர்்ப்கச் 
்ேோ்தவைவய வைங்குவ்தறகு, BreastScreen Victoria ஆைது 
்்போது மறறும் ்தைியோர் சு்கோ்தோர ்ேவவ வைங்குநர்்களுடன் 
ஒப்்ப்ந்்தம் ்ேய்துள்்ளது. BreastScreen Victoria என்்பது மோர்்ப்கப் 
புறறு்நோய்க்கோை ்்தேிய ்ேோ்தவைத் ்திட்டமோை BreastScreen 
Australia வின் ஒரு ்பகு்தியோகும்.

மோர்பகப் புற்றுச் சோ�ோதனை என்பது என்ை? 

மோர்்ப்கப் ்ேோ்தவை எைப்்படுவது மோர்்ப்கத்்தின்  
ஊடு்க்திர்ப்்படமோகும். (‘ம-ம-்கிரோம்’ என்றும் இது ்ேோல்்லப்்படு்கிைது). 
்போர்க்க, அல்்லது ்்தோட்டுப் ்போர்த்து உணர இய்லோ்த அ்ளவிறகு மி்கச் 
ேிைிய அ்ளவில் உள்்ள புறறு்கவ்ள மோர்்ப்கஊடு்க்திர் ்படங்்க்ளோல் 
்கண்டு்பிடிக்க இயலும். மோர்்ப்கப் புறைிவை எவ்வ்ளவு முன்ை்தோ்கக 
்கண்டு்பிடிக்கி்ைோ்மோ அ்ந்்த அ்ளவிறகு ்நர்மு்கமோை்்தோரு 
்ப்லவைப் ்்பறும் வோய்ப்பு இருககும். 

மோர்பகத்ததில் ஏதோவது மோற்்றங்கள் அல்்லது அ்றறிகு்றறிகள் 
இருந்தோல் என்ை ச�ய்வது?

்கட்டி, வலி அல்்லது மோர்்ப்கக ்கோம்்பிலிரு்ந்து ்கேிவு எ்தவையும் 
நீங்்கள் அவ்தோைித்்தோல், BreastScreen Victoria -வில் உங்்க்ளது 
�ந்ததிப்புசோவனைக்கு வருவதற்கு முன்போக கூடிய விவரவில் 
உங்்க்ளது மருத்துவவர நீங்்கள் ்போர்க்க்வண்டியது முக்கியம். 

மோர்பகப் புற்றுச் சோ�ோதனைகள் போதுகோப்போைனவயோ?

ஒவ்்வோரு முவையும் நீங்்கள் மோர்்ப்கப் புறறுச் ்ேோ்தவைவய 
்மற்்கோள்ளும்்்போது மி்கச் ேிறு அ்ளவி்லோை ்க்திர்வீச்ேத்்திறகு 
நீங்்கள் ஆ்ளோவீர்்கள். ்க்திர்வீச்ேத்்திைோல் ஏற்படும் எவ்்வோரு 
ஆ்பத்வ்தயும் விட முன்ை்தோ்க்வ புறறு்நோவயக ்கண்டு்பிடிக்க 
மோர்்ப்கப் புறறு ்ேோ்தவைவய ்மற்்கோள்வ்தோல் ்கிவடககும் 
்ப்லன்்கள் அ்தி்கம் என்று ஆய்வு்கள் ்கோண்்பிக்கின்ைை. 

உங்கைது மோர்பகக் கததிர்வீச்சுப் படங்கனைப் சபறுதல் 

உங்்களுவடய மு்ந்வ்தய மோர்்ப்கக ்க்திர்வீச்சுப் ்படங்்கவ்ள ஒப்்பிட்டுப் 

்போர்ப்்பது  இப்்்போவ்தய ்ேோ்தவை முடிவு்க்ளின் துல்லியத் 
்தன்வமயிவை அ்தி்கரிககும். உங்்களுவடய ே்ந்்திப்பு்வவ்ளக்கோை 
முன்்ப்திவிவை நஙீ்்கள் ்ேய்்த்்போது  உங்்களுவடய ்கவடேி 
மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படமோைது BreastScreen Victoria -்திட்டத்்திறகு 
அப்்போற்பட்டு ்வ்ளி்ய எடுக்கப்்பட்ட்தோ என்று உங்்கவ்ளக 
்்கட்்டோம். நீங்்கள் ேம்ம்தித்்தோல், இப் ்படங்்கவ்ள அவர்்க்ளிடமிரு்ந்து 
மின்ைியல் மூ்லமோ்க நோம் ்்பறறுக்்கோள்வ்தற்கோை வோய்ப்வ்பயும் 
வைங்கு்வோம். இல்வ்ல்யைில் உங்்களுவடய ே்ந்்திப்பு்வவ்ளககு 
நஙீ்்கள் வரும்்்போது  உங்்களுவடய மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படங்்கவ்ளக 
்்கோண்டுவருமோறு உங்்கவ்ளக ்்கட்டுக்்கோண்்டோம். 

குடும்ப வர்லோறு

்்பண்்களுககு இன்னும் ேிை்ந்்த ்கவைிப்வ்ப அ்ளிக்க 
இய்ல்வண்டும் என்்ப்தற்கோ்க, மோர்்ப்கப் புறறு அல்்லது ்கருப்வ்பப் 
புறறு (ovarian cancer) ஆ்கியவவ குைித்்த ்்பண்்க்ளது குடும்்ப 
வர்லோறைிவைப் ்பறைிய ்த்கவல்்கவ்ள BreastScreen Victoria 
்ே்கரிக்கிைது.. மோர்்ப்கப் புறறு உருவோவ்தற்கோை ஆ்பத்து 
ஒருவருககு எ்ந்்த அ்ளவிறகு இருக்கிைது என்்பவ்த ம்திப்்பிட 
BreastScreen Victoria இ்ந்்தத் ்த்கவல்்கவ்ளப் ்போவிக்கிைது. 
உங்்களுவடய ்ப்திவுப் ்படிவத்்திவை நிரப்புவ்தறகு முன்்போ்க, 
உங்்களுவடய குடும்்ப வர்லோறைிவைப் ்பறைி உங்்க்ளது 
குடும்்பத்்தோருடன் ்்பசுங்்கள். ்ம்ல்தி்கத் ்த்கவல்்களுககு 
breastscreen.org.au/familyhistory எனும் வவ்லத்்த்ளத்்திறகுச் 
்ேல்லுங்்கள். 

எைது மோர்பகத்ததில் பததியங்கள் (implants) இருந்தோல் 
என்ை ச�ய்வது?

மோர்்ப்தியம் ்்கோண்டுள்்ள ்்பரும்்போ்லோைவர்்கள் மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவை 
்ேய்யமுடியும். ்ப்திங்்கள் உடைோை மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவை (Breast 
screening with implants) என்ை ்தவ்லப்வ்பயுவடய உண்வமத்்தோவ்ள 
வோேியுங்்கள். இ்ந்்த வவ்லத்்த்ள இவணப்வ்பப் ்போருங்்கள், 
அல்்லது ்ேோ்தவை ேி்கிச்வேய்கத்்தில் அச்சுப்்பிர்தி்கவ்ளப் 
்்பறறுக்்கோள்ளுங்்கள். 

�ந்ததிப்புசோவனையின்சோபோது நோன் எப்படிப்பட்ட ஆனடகள் 
அணிந்து ச�ல்்ல சோவண்டும்?

்ேோ்தவைக்கோ்க உங்்களுவடய ்மல் ேட்வடவய மட்டும் ்கைறறும் 
வி்தத்்தில், ்போவோவட அல்்லது ்த்ளர்்கோல்ேட்வட மறறும் ஒரு 
்மல்ேட்வட ஆ்கியவறவை அணி்ந்து ்ேல்லுங்்கள்.

சோ�ோதனைக்கு 
முன்போக

சோ�ோதனையின் 
சோபோது

சோ�ோதனைக்குப் 
பின்பு

இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு

மோர்்ப்கப் புறறு அல்்லது ்கருப்வ்ப 
புறறு ஆ்கியவவ குைித்்த  குடும்ப 
வர்லோற்்றறினைப் ்பறைி உங்்கள் 
குடும்்பத்்தோருடன் ்்பசுங்்கள்.

இவணய வைியோ்க அல்்லது 
்கோ்கி்தப் ்படிவம் மூ்லமோ்க 
உங்்களுவடய ‘பததிவுப் 
படிவ’(registration form)த்்திவைப் 
பூர்த்்தி ்ேய்யுங்்கள்.

கோல்�ட்னட அல்்லது 
போவோனடசோயோடு சோமல்�ட்னட 
ஒன்வை அணி்ந்து்ேல்லுங்்கள். 

மோர்்ப்க அைிகுைி்கள் ஏதும் 
இரு்ந்்தோல் உங்்க்ளது மருத்துவவர 
முதலில் ்போருங்்கள்.

என்ை ்ேய்யப்்படும் என்்பவ்தப் 
்பறைி எமது ்்பண் ஊைியர்்கள் 
வி்ளக்கிச் ்ேோல்வர். 

்தைியோை்்தோரு இடத்்தில் 
உங்்களுவடய ்மல்ேட்வடவய 
நகீகுமோறு நஙீ்்கள் 
்்கட்்கப்்படுவீர்்கள். அங்கதி ஒன்று 
்வண்டுமோைோல், எம்மிடம் 
்்களுங்்கள்.

்பயன்்படுத்்தப்்படும் ேோ்தைம் 
இறுக்கமோ்க அழுத்்திப் ்பிடிககும், 
ஆைோல் இது வலி ஏற்படுத்்தோமல் 
இருக்க்வண்டும். 

எவ்்வோரு ேமயத்்திலும் 
மோர்்ப்கப் புறறுச் ்ேோ்தவைவய 

2-4 வோரங்்க்ளில் உங்்களுவடய 
்ேோ்தவை முடிவு்கள் உங்்களுககு 
அனுப்்பப்்படும். 

்ம்ல்தி்கமோை ்ேோ்தவை்கள் 
்்தவவப்்பட்டோல் உங்்களுடன் 
்்தோடர்பு்்கோள்்வோம். 

்ம்ல்தி்க ்ேோ்தவை்களுககு 
மணீ்டும் அவைக்கப்்படும் 
்்பரும்்போ்லோை 
வோடிகவ்கயோ்ளர்்களுககு மோர்்ப்கப் 
புறறு்நோய் இருப்பததில்ன்ல.

்்பரும்்போ்லோை 
வோடிகவ்கயோ்ளர்்கள் 2 வருட 
்கோ்லத்்திறகுள் மணீ்டும் வரும்்படி 
்்கட்டுக்்கோள்்ளப்்படு்கிைோர்்கள்.

ஒரு முவை மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவை 
்ேய்யப்்பட்டு, அடுத்துவரும் 
்ேோ்தவைககு முன்ைர் ஏ்்தனும் 
அ்றறிகு்றறிகனைக் ்கவைித்்தரீ்்கள் 
எைில் உங்்கள் மருத்துவவரப் 
்போருங்்கள். 

அடுத்்த பக்்கத்்ததினைப் பார்க்்கவும் 

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


சோ�ோதனையின் சோபோது

எைது �ந்ததிப்பின்சோபோது என்ை நடக்கும்?

BreastScreen Victoria வின் ஊைியர் ஒருவர் உங்்கவ்ள 
வர்வற்போர், அவர் ேி்கிச்வேய்கத்்தில் என்ை நவட்்பறு்கிைது 
என்்பவ்த வி்ளககுவோர். ்்பண் ்க்திரியக்க நிபுணர் ஒருவர் 
உங்்கவ்ளச் ்ேோ்தவை அவைககு அவைத்துச் ்ேல்வோர். 
நஙீ்்கள் ந்ீள அங்்கி ஒன்வை அணிய விரும்பு்கிைரீ்்க்்ளைில் 
எங்்க்ளிடம் ்்களுங்்கள். நஙீ்்கள் ்தயோரோைதும், ்க்திரியக்க 
நிபுணர், ஒவ்்வோரு மோர்்ப்கத்்திைதும் குவை்ந்்த்பட்ேம் இரண்டு 
்படங்்கவ்ளயோவது எடுப்்போர்.

நோன் கததிரியக்க நதிபுணருடன் சோப�்லோமோ? 

ஆம், குைிப்்போ்க உங்்களுககு ஏ்்தனும் ்கவவ்ல்கள் இருப்்பின், 
உங்்கள் ்க்திரியக்க நிபுணருடன் உவரயோடுவது முக்கியமோை்தோகும். 
குைிப்்போ்க உங்்களுககு ஏ்்தனும் ்கவவ்ல்கள் இரு்ந்்தோல், அவர்்கள் 
எ்ந்்த்வோரு ்்கள்விககும் ம்கிழ்ச்ேியுடன் ்ப்தி்ல்ளிப்்போர்்கள்.

அது வலினய ஏற்படுத்துமோ?

மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவையின் ்்போது அ்ேௌ்கரியம் ஏற்படுவது 
இயல்்போை்்த. ஆைோல் அது ேி்ல ்நோடி்கள் மட்டு்ம நீடிககும். 
ஏ்ைைில், ்ேோ்தவை இய்ந்்திரத்்தின் இரு ்தட்டு்களுககு இவட்ய 
உங்்க்ளது மோர்்ப்கங்்கள் உறு்தியோ்க அழுத்்தப்்பட ்வண்டும். இ்தன் 
மூ்லம் ்்த்ளிவோை ்பட்மோன்வை எடுக்க முடியும். உங்்களுககு 
ஏ்்தனும் வலி ஏற்பட்டோல் ்க்திரியக்க நிபுணரிடம் கூறுங்்கள். 
மோர்்ப்கச் ்ேோ்தவை இயன்ை்ளவு ்ே்ள்கரியமோ்க இருப்்பவ்த 
உறு்தி்ேய்வ்தறகு அவர் உங்்களுடன் ்பணியோறறுவோர். 
எச்�ந்தர்ப்பத்ததிலும் மோர்பகச் சோ�ோதனைனய நதிறுத்துமோறு 
கததிரியக்க நதிபுணரிடம் நீங்கள் கூ்ற முடியும்.

உங்களுனடய மோர்பகங்கனை அழுத்த சோவண்டிய சோதனவ 
எமக்கு இருக்குமோ? 

ஆம், ஆைோல் மி்க முக்கியமோை ்கோரணங்்களுக்கோ்க மட்டு்ம. 
அழுத்்திப் ்பிடிப்்ப்தோல் மோர்்ப்கங்்கள் நிவ்லயோ்க இருககும், மறறும் 
இது மோர்்ப்கத் ்திசுக்கவ்ளத் ்தைிப்்படுத்்திக ்கோட்டும், ஆ்க்வ எம்மோல் 
்்த்ளிவோை மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படத்வ்தப்்்பை இயலும்.

சோ�ோதனைக்குப் பி்றகு

சோ�ோதனை முடிவுகள் எப்சோபோது கதினடக்கும்?

ேிைப்புப் ்பயிறேி ்்பறை இன்னும் இரண்டு சுயோ்தீை சு்கோ்தோரத் 
்்தோைி்லர்்க்ளோல் உங்்களுவடய மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படம் 
்பரி்ேோ்திக்கப்்படும். 2 - 4 வோரங்்களுககுள்்ளோ்க உங்்க்ளது 
்ேோ்தவை முடிவு்கள் உங்்களுககு அனுப்்பப்்படும். உங்்களுவடய 
மருத்துவருவடய வி்பரங்்கவ்ள நீங்்கள் ்்கோடுத்்திரு்ந்்தோல், 
அவருககும் உங்்களுவடய ்ேோ்தவை முடிவு்கள் அனுப்்பப்்படும். 

சோம்லததிகசோ�ோதனைகளுக்கு நோன் மீண்டும் அனைக்கப்பட்டோல் 
என்ை ச�ய்வது?

ேி்ல ்நரங்்க்ளில் வோடிகவ்கயோ்ளர்்கள் ்ம்ல்தி்க ்ேோ்தவை்களுககு 
BreastScreen ககு வருமோறு ்்கட்டுக்்கோள்்ளப்்படுவோர்்கள். இது 
மோர்்ப்கப் புறறு்நோய் இருப்்ப்தோ்க அர்த்்தப்்படுத்துவ்தில்வ்ல, 
ஆைோல் ேி்ல ேமயங்்க்ளில் உறு்தி ்ேய்யும் ்்போருட்டு ்ம்ல்தி்க 
்ேோ்தவை்கள் ்்தவவப்்படு்கின்ைை. மு்தன்முவையோ்க மோர்்ப்க 
ஊடு்க்திர்ப்்படச் ்ேோ்தவை ்ேய்யும் வோடிகவ்கயோ்ளர்்களுககு இது 
அடிக்கடி நி்கழ்்கிைது. இது ்்போதுவோ்க, ஒப்்பிடுவ்தறகு ்வறு எ்ந்்த 
மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படமும் இல்்லோ்த்தோல் ஏற்படு்கிைது.  ்ம்ல்தி்க 
்ேோ்தவை்களுக்கோ்கத் ்திரும்்ப அவைக்கப்்படும் ்்பரும்்போ்லோை 
வோடிகவ்கயோ்ளர்்களுககு மோர்்ப்கப் புறறு்நோய் இருப்்ப்தில்வ்ல.

மோர்பகப் புற்று சோ�ோதனை அனைத்துப் புற்றுகனையும் 
கண்டுபிடித்துவிடுமோ? 

புறறு்நோவய முன்ை்தோ்க்வக ்கண்டு்பிடிக்க மோர்்ப்க 
ஊடு்க்திர்ப்்படங்்கள் மி்கச் ேிை்ந்்த வைியோகும், இரு்ந்்தோலும்,  இவவ 
100 ே்தவீ்தம் துல்லியமோைவவயல்்ல. மோர்்ப்கப் புறறு ஒன்று 
இருககும்்்போது கூட மோர்்ப்க ஊடு்க்திர்ப்்படம் ேோ்தோரணமோை்தோ்கத் 
்்தோன்ைககூடிய ேிறு வோய்ப்பு உள்்ளது 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு

எைது இரண்டோவது மோர்பகப் புற்றுச் சோ�ோதனைக்கோை சோநரம் 
வரும்சோபோது என்ை நடக்கும்? 

இரண்டு ஆண்டு்களுககு ஒருமுவை மோர்்ப்கப் புறறுச் ்ேோ்தவைவய 
்மற்்கோள்வது மோர்்ப்கப் புறைிவை ஆரம்்பத்்தி்்ல்ய 
்கண்டு்பிடிப்்ப்தற்கோை ேிை்ந்்த வைியோகும். உங்்களுவடய அடுத்்த 
மோர்்ப்கப் புறறுச் ்ேோ்தவைக்கோை ்நரம் வரும்்்போது நிவைவூட்டுக 
்கடி்தம் ஒன்வை BreastScreen Victoria உங்்களுககு அனுப்பும். 40-
்க்ளி்லோை வய்திலுள்்ள, மறறும் 74-இறகும் அப்்போற்பட்ட வயதுவடய 
்்பண்்கள் நிவைவூட்டுக ்கடி்தங்்கவ்ளப் ்்பை மோட்டோர்்கள், ஆைோல் 
இரண்டு ஆண்டு்களுககு ஒரு முவை எம்முடன் ே்ந்்திப்பு்வவ்ள்கவ்ள 
ஏற்படுத்்திக்்கோள்்ள இவர்்க்ளோல் இயலும். 

மோர்பகப் புற்று சோ�ோதனைகளுக்கு இனடப்பட்ட கோ்லத்ததில் 
நோன் என்ை ச�ய்ய சோவண்டும்?

இரண்டு ஆண்டு்களுககு ஒரு முவை நீங்்கள் மோர்்ப்கப் புறறுச் 
்ேோ்தவை்கவ்ளச் ்ேய்து்்கோண்டோலும், ‘மோர்்ப்க ந்ல அவ்தோைம்’ 
உங்்களுககு இருக்க்வண்டும், ஏ்ைைில், மோர்்ப்கப் புறைோைது 
எ்ந்்த ்நரத்்திலும் உருவோ்கககூடும். உங்்களுவடய மோர்்ப்கங்்கள் 
ேோ்தோரணமோ்க எப்்படித் ்்தோன்றும், மறறும் அவறவைத் ்்தோட்டுப் 
்போர்ககும்்்போது எப்்படிப்்பட்ட உணர்வு இருககும் என்்பவ்த நீங்்கள் 
்்தரி்ந்து்்கோள்்ள ்வண்டும் என்றும் மறறும் ்கட்டி்கள், வலி அல்்லது 
மோர்்ப்கக ்கோம்புக ்கேிவு ்்போன்ை எவ்்வோரு அேோ்தோரணமோை 
மோறைங்்கவ்ள அவ்தோைித்்தோல் நீங்்கள் உடைடியோ்க உங்்களுவடய 
மருத்துவவரப் ்போர்க்க ்வண்டு்மைவும் நோங்்கள் ேி்போர்சு 
்ேய்்கி்ைோம்.

உங்களுனடய அந்தரங்கத்தன்னம 

மோர்்ப்கப் புறறு இருக்கிை்தோ என்று ்ேோ்திக்கவும், அடுத்்த 
்ேோ்தவை எப்்்போது என்ை நிவைவூட்டல் உள்்ளடங்்க ்பின் - ்்தோடர் 
அைிவுவர வைங்்கவும் நீங்்கள் ்்கோடுககும் ்த்கவல்்கள் மறறும் 
உங்்களுவடய ்ேோ்தவை முடிவு்கவ்ள BreastScreen Victoria 
்பயன்்படுத்தும். அ்தி்கோரம்ளிக்கப்்பட்டுள்்ள ந்பர்்க்ளோல் மட்டு்ம 
உங்்கவ்ளப் ்பறைிய ்த்கவல்்கவ்ள அணு்க இயலும். உங்்களுவடய 
ேம்ம்தத்்்தோடு, அல்்லது ேட்டத்்திைோல் ்வண்டப்்படும்்்போது மட்டு்ம 
உங்்கவ்ள அவடயோ்ளம் ்கோட்டககூடிய ்த்கவல்்கவ்ள நோங்்கள் 
்பயன்்படுத்து்வோம் அல்்லது ்வ்ளிப்்படுத்து்வோம். நன்்ைைி 
அங்்கீ்கோரத்்்தோடு மட்டு்ம ஆய்வுக ்கோரணங்்களுக்கோ்க உங்்கவ்ளப் 
்பறைிய ்த்கவல்்களுக்கோை அணு்கல் அ்ளிக்கப்்படும். breastscreen.
org.au/privacy எனும் வவ்லத் ்த்லத்்திறகுச் ்ேல்லுங்்கள். 

எம்முடன் சதோடர்பு சகோள்ளுங்கள்: மின்ைஞ்ேல்: 
info@breastscreen.org.au அல்்லது 13 20 50-ஐ அவையுங்்கள்.

breastscreen.org.au எனும் வவ்லத்்த்ளம் வோயி்லோ்க 
முன்்ப்திவு ்ேய்யுங்்கள் அல்்லது 13 20 50-ஐ அவையுங்்கள்.

்்கட்டல் அல்்லது ்்பச்சுச் 
ேிரமங்்கள் உங்்களுககு 
இரு்ந்்தோல், TTY 13 36 77

்மோைி்்பயர்த்துவரப்்போ்ளர் உ்தவிககு 13 14 50-ஐ அவையுங்்கள்

்மோைி்்பயர்க்கப்்பட்ட ்த்கவல்்கள்: breastscreen.org.au/translations

்ம்ல்தி்கத் ்த்கவல்்களுககு, அல்்லது உங்்கவ்ளப் ்பறைிய வி்பரங்்க்ளில் மோறைம் ஏற்படுத்துவ்தறகு 
breastscreen.org.au எனும் வவ்லத்்த்ளத்்திறகுச் ்ேல்லுங்்கள், அல்்லது 13 20 50-ஐ அவையுங்்கள்

விக்டோரிய அரேோங்்கத்்தின் 
ஆ்தரவு்தவிவய BreastScreen Victoria 
நன்ைி்யோடு ஏறறுக்்கோள்்கிைது. 
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