
பதிவு மற்றும் சம்மதப் படிவம்

உங்களுடன் ததொடர்பு த்கொண்டு, BreastScreen Victoria  என்று எங்களை அளடயொைப்படுத்திகத்கொண்டு, தசய்தி ஒன்ளறை விடுப்பதற்்கொ்கக கீழே தரப்பட்டுளை 
விபரங்களை நொங்கள பயன்படுத்தககூடும்.  

முககியம் -தயவு தசய்து கீழேயுளை அறிவுறுத்தல்களை வொசியுங்கள
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 திருமதி     செல்வி      செல்வி     மாற்றவை பி்றந்த தி்கதி              

குடும்பப் சபயர் வ்கப்்பசி 

இட்ட சபயர் இல்்லம்

பி்றப்பின் ்பா்தான குடும்பப் சபயர் ்ைவ்ல

மின்னஞெல்

இல்்ல மு்கைரி 

அஞெல் மு்கைரி

்கர்ப்பிணியொ்க இருககும் தபண்்களுககு, அல்லது தொய்ப்பொல ஊட்டிகத்கொண்டிருககும் தபண்்களுககு BreastScreen Victoria மொர்ப்கப் புற்றுச் ழசொதளை்களை 
அளிப்பதிலள்ல. மொர்ப்கப் புற்றுச் ழசொதளைளய ழமற்த்கொளவதற்கு, தொய்ப்பொல ஊட்டுவளத நிறுத்தியதிலிருந்து மூன்று மொதங்கள வளரககும் நீங்கள ்கொத்திருக்க ழவண்டும் 
என்று நொங்கள சிபொர்சு தசய்கிழறைொம். 

5. நீங்கள ்கர்ப்பிணியொ்க இருககிறீர்்கைொ, அல்லது அப்படி இருக்கககூடுமொ?  ஆம்  இலள்ல

6. நீங்கள தொய்ப்பொல ஊட்டிகத்கொண்டிருககிறீர்்கைொ?  ஆம்  இலள்ல

7. நீங்கள தற்ழபொது ‘இயக்கநீர் மொற்று சிகிச்ளச’(Hormone Replacement Therapy (HRT))-ளய ழமற்த்கொண்டு வருகிறீர்்கைொ?  ஆம்  இலள்ல  
(இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 8-ககுச் செல்லுங்கள்) 

‘ஆம்’ என்்றால், உங்களுவ்டய ்கவ்டசி மார்ப்கப் புறறுச் ்ொ்தவனககுப் பி்றகு நீங்கள் HRT -வயப்  பாவிக்கத் துைஙகினீர்்களா?  ஆம்  இலள்ல

8. உங்களுளடய ்களடசி மொர்ப்கப் புற்றுச் ழசொதளையொைது BreastScreen Victoria திட்டத்திற்கு அப்பொற்பட்டு தசய்யப்பட்டதொ?  ஆம்  இலள்ல  
‘ஆம்’ என்்றால், ்ொ்தவன செயயப்பட்ட இ்டம் மறறும் தி்கதி  (இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 9-ககுச் செல்லுங்கள்)

 (மா்தம் மறறும் ைரு்டம்) ஆகியைறவ்றக குறிப்பிடுங்கள், ்்தாராய மதிப்பீடு ்பாதுமானது. 

 இ்டம்                தி்கதி

மருத்துைர்

மருந்த்கத்தின் சபயர்

வி்லாெம்

 அஞெல் குறியீடடி்லக்கம்

ச்தாவ்ல்பசி இ்லக்கம்

2. ஆஙகி்லம் தவிர்த்த ழவதறைொரு தமொழிளய நீங்கள உங்கள வீட்டில ழபசுகிறீர்்கைொ?  ஆம்  இலள்ல (இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 3-ககுச் செல்லுங்கள்) 

‘ஆம்’ என்்றால், நீங்கள் வீடடில் ்பசும் பிர்தான சமாழி என்ன? 

3. நீங்கள பூர்வ பேஙகுடி (ஆதபொரிஜினி) அல்லது ழடொரிஸ் நீர்ச்சந்தித் தீவ்கத்தவர் மரபிைரொ?  ஆம்  இலள்ல (இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 4-ககுச் செல்லுங்கள்) 

‘ஆம்’ என்்றால், நீங்கள்    பூர்ை பழஙகுடி (ஆசபாரிஜினி)யா?    ்்டாரிஸ் நீர்ச்ெநதித் தீை்கத்்தைரா?    பூர்ை பழஙகுடி  மறறும் ்்டாரிஸ் நீர்ச்ெநதித் தீை்கத்்தைரா?

4. உங்களுளடய மொர்ப்கப் புற்றுச் ழசொதளை முடிவு்கள உங்களுககு அனுப்பப்படும். உங்களுளடய மருத்துவர்/்கள அல்லது மொர்ப்க சிறைப்பு மருத்துவருககும் ஒரு பிரதி 
அனுப்பப்படழவண்டும் என்று நீங்கள விரும்பிைொல, அவர்்கைது விபரங்களைக கீழே தொருங்கள. 
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1. பிறைந்த நொடு

ழநொயறிவுச் ழசொதளைக்கொை சந்திப்புழவளைககு வரும்ழபொது இந்தப் படிவத்தின் பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட பிரதி ஒன்றிளைக 

த்கொண்டுவொருங்கள. சபரிய எழுத்துக்கள் அல்்லது ×  ஐப் பாவியுங்கள் மறறும் வ்கசயாப்பமிடுங்கள். ்தயவுசெயது ஏற்கன்ை 

நிரப்பப்படடுள்ள ்த்கைல்்கவள ்ொதித்துப் பார்த்து ்்தவைக்்கறப புதிய ்த்கைல்்கவளச் ்ெருங்கள். 

உ்தாரணத்திறகு:  ஆம்     இலள்ல

மருத்துைர்

மருந்த்கத்தின் சபயர்

வி்லாெம்

 அஞெல் குறியீடடி்லக்கம்

ச்தாவ்ல்பசி இ்லக்கம்

Tamil | ்தமிழ்



குடும்ப அங்கத்்தைர் புறறு்�ாய ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட்பாது புறறு்�ாய எஙகு இருப்ப்தா்கக குடும்பத்தின் கிவளைழி 
	 இருந்த ையது	 ்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
(உ்தாரணத்திறகு: ்தாய ைழி) (உறுதியாயத் ச்தரியவில்வ்லசயனில்,  ஒரு இரு ச்தரியாது  ்தாய ைழியில் ்த்கப்பன் ைழியில் 
 ்்தாராயமாயச் சொல்லுங்கள்) மார்ப்கத்தில்	 மார்ப்கங்களிலும்	
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9. உங்களுளடய குடும்ப உறுப்பிைர்்களில (இரத்த உறைவு்கள) எவருக்கொவது மொர்ப்கப் புற்று இருப்பதொ்க எப்ழபொதொவது ்கண்டறியப்பட்டுளைதொ   
இைறவ்ற மட்டும் உள்ள்டககுங்கள்: தொய், த்கப்பன், சழ்கொதரி, சழ்கொதரன், ம்கள, ம்கன், அத்ளத, மொமன், சித்தப்பொ, தபரியப்பொ, அளர-சழ்கொதரி, அளர-சழ்கொதரன், 
பொட்டியொர், பொட்டைொர், உடன் பிறைந்ழதொரின் ம்கள அல்லது உடன் பிறைந்ழதொரின் ம்கன்.

  ஆம்  இலள்ல  ததரியொது ‘ஆம்’ என்்றால், பின்ைரும் அடட்டைவணவயப் பூர்த்தி செயயுங்கள்:

11. ்கடந்த ்கொ்லத்தில, உங்களுககு எப்ழபொதொவது ்கருகத்கொடிப் புற்று இருந்திருககிறைதொ?  ஆம்  இலள்ல  

12. ்கடந்த ்கொ்லத்தில, உங்களுககு எப்ழபொதொவது மொர்ப்கப் புற்று அல்லது DCIS (பரவொத மொர்ப்க நொைப் புற்று (முன் புற்று)) இருந்திருககிறைதொ?       ஆம்  இலள்ல 
(இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 13-ககுச் செல்லுங்கள்) ‘ஆம்’ என்்றால், உங்களுவ்டய மார்ப்கத்திறகுப் பின் ைரும் சிகிச்வெ அளிக்கப்பட்ட்தா?  
எந்த மார்ப்கம் / மார்ப்கங்கள்?  ை்லப்பக்கம்  இ்டப்பக்கம்

    மார்ப்கம் நீக்கா அறுவை சிகிச்வெ (்கடடிவய அ்கற்றல்)

  மார்ப்க அ்கற்றம் உங்களுககுப் புறறு இருப்பது எந்த ஆண்டு ்கண்்டறியப்பட்டது?

  இ்தர சிகிச்வெ என்ன என்று குறிப்பிடுங்கள்

13. இதற்கு முன்பு எந்த மொர்ப்கத்தி்லொவது உங்களுககு அறுளவ சிகிச்ளச தசய்யப்பட்டிருககிறைதொ  

(மொர்ப்கப் பதியங்கள நீங்க்லொ்க)?  ஆம்  இலள்ல  வ்லப்பக்கம்  இடப்பக்கம்  ‘ஆம்’ என்்றால், 

  ்க்டந்த இரண்டு ஆண்டு்களில்  இரண்டு ஆண்டு்களுககு ்மறபட்ட ்கா்லத்திறகு முன்பா்க  

 இரண்டு ஆண்டு்களுககு ்மறபட்ட ்கா்லம் என்்றால், ்்தாராயமா்க எந்த ஆண்டு?

10. உங்களுளடய இரத்த உறைவு்களில யொருக்கொவது ்கருகத்கொடிப் புற்று இருப்பது எப்ழபொதொவது ்கண்டறியப்பட்டிருககிறைதொ?

  ஆம்  இலள்ல  ததரியொது

 இைறவ்ற மட்டும் உள்ள்டககுங்கள்: தொய், சழ்கொதரி, ம்கள,  
அத்ளத, அளர-சழ்கொதரி, பொட்டியொர், உடன் பிறைந்ழதொரின் ம்கள. 

 ‘ஆம்’ என்்றால், பின்ைரும் அடட்டைவணவயப் பூர்த்தி செயயுங்கள்:

  BreastScreen என்பது மொர்ப்க அறிகுறி்கள எதுவும் இல்லொத தபண்்களுக்கொை திட்டமொகும்.
  உங்களுககு அறிகுறி்கள ஏதுமிருந்தொல, BreastScreen ழசொதளைககு வரும் முன்பொ்க உங்களுளடய மருத்துவளரப் பொருங்கள. 

14. நீங்கள ததொட்டுப் பொர்த்து உணரககூடிய மொர்ப்கக ்கட்டி(்கள) ஏதும் இப்ழபொது உங்களுககு இருககிறைதொ?  ஆம்  இலள்ல   
(இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 15-ககுச் செல்லுங்கள்)

 ‘ஆம்’ என்்றால், எந்த மார்ப்கத்தில் ்கடடி இருககி்றது?  ை்லப்பக்கம்  இ்டப்பக்கம் 

 இந்தக ்கடடி 12 மா்தங்களுககும் ்ம்லா்க இருககி்ற்தா?  ஆம்  இல்வ்ல 

 இந்தக ்கடடிவய மருத்துைர் பரி்ொதித்திருககி்றாரா?  ஆம்  இல்வ்ல 

15. இரத்தம் ழதொய்ந்த, அல்லது நீர் ்க்லந்த மொர்ப்கக ்கொம்புக ்கசிவு உங்களுககு இப்ழபொது இருககிறைதொ?     ஆம்  இலள்ல   
(இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 16-ககுச் செல்லுங்கள்)

 ‘ஆம்’ என்்றால், மார்ப்கக ்காம்புக ்கசிைானது இரத்்தம் ்்தாயந்த்தாய இருககி்ற்தா  
அல்்லது ச்தளிைா்க / நீர் ்க்லந்த்தா்க இருககி்ற்தா?  இரத்்தம் ்்தாயந்த்தா்க  ச்தளிைா்க / நீர் ்க்லந்த்தா்க

 எந்த மார்ப்கக ்காம்பில் ்கசிவு இருககி்றது?  ை்லப்பக்கம்  இ்டப்பக்கம் 

 மார்ப்கக ்காம்புக ்கசிவு 12 மா்தங்களுககும் ்ம்லா்க இருககி்ற்தா?  ஆம்  இல்வ்ல 

 இந்த மார்ப்கக ்காம்புக ்கசிவிவன மருத்துைர் பரி்ொதித்திருககி்றாரா?  ஆம்  இல்வ்ல 

16. உங்களுககு ழவதறைந்த மொர்ப்க அறிகுறி்கைொவது இப்ழபொது இருககின்றைைவொ?  ஆம்  இலள்ல  வ்லப்பக்கம்  இடப்பக்கம்   

(இல்வ்ல என்்றால், ்்கள்வி 17-ககுச் செல்லுங்கள்) 

 ‘ஆம்’ என்்றால், என்ன என்று குறிப்பிடடுச் சொல்லுங்கள்

17. BreastScreen Victoria த்கவல ஏட்டில தசொல்லப்பட்டுளைவொறு, ஒப்பிட்டுப் பொர்த்தல மற்றும் உங்களுளடய ்கவனிப்பு ஆகிய ழநொக்கங்களுக்கொ்க உங்களுளடய 
மொர்ப்கத்தின் படங்களையும், இத்ழதொடு சம்பந்தப்பட்ட ழ்கொப்பு்களையும்  
BreastScreen Victoria  ழசளவயிைர் தபறுவதற்கு அல்லது பகிர்ந்துத்கொளவதற்கு நீங்கள சம்மதிககிறீர்்கைொ?   ஆம்  இலள்ல
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கீ்ழ வ்கசயாப்பமிடுை்தன் மூ்லம் BreastScreen Victoria ்த்கைல் ஏடடிவன �ான் ைாசித்துப் பார்த்துவிட்்டன் மறறும் அவ்த விளஙகிகச்காண்்்டன் என்பவ்த �ான் ஏறறுக ச்காள்கி்்றன். 
இப் படிைத்தில் ்தரப்படடுள்ள ்த்கைல்்கள் ெரியானவை என்று ஏறறுகச்காள்கி்்றன். BreastScreen (மார்ப்கப் புறறுச் ்ொ்தவன) திட்டத்தில் பங்்கற்க �ான் ெம்மதிககி்்றன். 
என்னால் இ்தப் பறறிக ்்கள்வி்கள் ்்கட்க இயலும் மறறும் மார்ப்கக ்கதிர்வீச்சுப்ப்ட ்ொ்தவனவய எந்த ்�ரத்திலும் நிறுத்திகச்காள்ள இயலும் என்பவ்த �ான் அறி்ைன்.

வ்கசயாப்பம்    தி்கதி    

சபயர்
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ழ்களவி்கள 10 மற்றும் 11 ்கருகத்கொடிப் புற்று (ovarian cancer) ழநொளயப் பற்றியளவ; அடிவயிற்றுப் புற்று, ்கருவொய்ப் புற்று அல்லது ்கர்ப்பப் ளபப் புற்று ஆகியவற்ளறைப் 
பற்றியளவ அல்ல. 

குடும்ப அங்கத்்தைர்  ்தாய ைழியில் ்த்கப்பன் ைழியில்
    

    


