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கருப்்பபை வாய் புற்றுநோ�ாய் என்பைது பபைரும்பைாலும் 
தவிர்்க்க்க்கூடிய புற்றுநோ�ாய்களில் ஒன்்றாகும். 
கருப்்பபை வாய் புற்றுநோ�ாயில் இருந்து 
உங்க்பளப் பைாதுகாப்பைதற்கான சி்றந்த வழி, 
ஒழுங்காக கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் 
பைைிநோசாத்பன்பயச் பசய்துபகாள்வநோத ஆகும். 

கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் 
தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பன 
என்்றால் என்ன?
உங்கள் கருப்்பபை வாயின் ஆநோைா்க்கியத்்பத 
கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பன 
சைிபைார்்க்கி்றது. இந்தப் பைைிநோசாத்பன, 'பைாப் ஸ்்மியர்' 
(pap smear) பைைிநோசாத்பன்பயப் நோபைான்்றதுதான், 
ஆனால் இது கு்றிப்பைாக ்மனித ச்படப்புத்துத் 
த ீநுண்்மம் (human papillomavirus - HPV) எனும் 
நோ�ாய்்க்கிரு்மி்பயச் நோசாதி்க்கி்றது.

HPV என்பைது, உங்கள் கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதியில் உள்ள 
உயிைணு்க்க்பள ்மாற்்ற்க்கூடிய ஒரு பபைாதுவான 
்பவைஸ் ஆகும். கருப்்பபை வாய்ப் புற்றுநோ�ாயின் 
்மிகப்பபைாதுவான காைணம் இதுவாகும். 

HPV-ஐ்க் பகாண்ட பபைரும்பைாலாநோனாரு்க்கு எந்தவித 
நோ�ாய்றிகு்றிகளும் இரு்க்காது, அதனால்தான் 
தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பன்பயச் பசய்துபகாள்வது 
்மிக மு்க்கிய்மாகும்.  

உங்கள் பைைிநோசாத்பனயில் HPV இருப்பைதாக்க் 
காட்டப்பைட்டால், அந்த HPV கருப்்பபை வாய்ப் 
புற்றுநோ�ாயாக ்மாறுவதற்கு வழ்ப்மயாக 10 அல்லது 
அதற்கும் நோ்மற்பைட்ட வருடங்கள் எடு்க்கும். ஒரு HPV 
நோ�ாய்த்பதாற்று, கருப்்பபை வாய்ப் புற்றுநோ�ாயாக 
்மாறுவது அைிதாகும்.

தொபேண் இனப்தொபேருக்்க அலைப்பேபின் வலைபேடம்

உங்களு்க்கு கருப்்பபை 
வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் 
பைைிநோசாத்பன ஒன்று நோத்பவயா?
பைின்வரு்மாறு இருப்பைின், உங்களு்க்கு கருப்்பபை 
வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பன ஒன்று நோத்பவ:

• ஒரு பபைண் அல்லது கருப்்பபை வாய் உள்ள ஒரு 
�பைைாக இருத்தல்

• 25 முதல் 74 வயதினைாக இருத்தல்

• பைாலினம் அல்லது பைாலின அ்படயாளத்்பதப் 
பபைாருட்பைடுத்தா்மல், எப்பபைாழுதாவது ்மற்ப்றாரு 
�பைருடன் பைாலியல் பதாடர்பு பகாண்டிருத்தல்.

�ஙீ்கள் HPV-்க்குத் தடுப்பூசி நோபைாட்டிருந்தாலும்கூட, 
பைைிநோசாத்பன ஒன்்ப்றச் பசய்துபகாள்வது 
மு்க்கிய்மாகும். HPV தடுப்பூசி தி்றன்்மி்க்கதாக 
இருந்தாலும்கூட, அ்பனத்து HPV 
நோ�ாய்பதாற்றுக்பளயும் அது தடுப்பைதில்்பல.

�ீங்கள் எவ்வளவு அடி்க்கடி 
கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் 
தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பனக்பளச் 
பசய்துபகாள்ள நோவண்டும்?
25-்க்கும் 74-்க்கும் இ்படப்பைட்ட வயதில், 
ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு மு்ப்ற �ீங்கள் ஒரு 
பைைிநோசாத்பன்பயச் பசய்துபகாள்ள நோவண்டும். 

ஐந்து வருடத்திற்கு ஒருமு்ப்ற பைைிநோசாத்பன்பயச் 
பசய்துபகாள்வது ்மிகவும் பைாதுகாப்பைானதாகும். 
ஏபனன்்றால், இைண்டு வருடத்திற்கு ஒரு மு்ப்ற 
நோசாதி்க்கும் பை்பழய மு்ப்றயானது (பைாப் ஸ்்மியர்), 
கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதியிலுள்ள உயிைணு்க்களில் 
ஏற்பைடும் ்மாற்்றத்்பத ்மட்டுநோ்ம பைைிநோசாதித்தது. 
புதிய கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் 
பைைிநோசாத்பன, கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதியிலுள்ள 
உயிைணு்க்களில் ்மாற்்றங்க்பள ஏற்பைடுத்தும் 
HPV-ஐப் பைைிநோசாதி்க்கி்றது. இது ்மாற்்றங்க்பள 
முன்னதாகநோவ கண்ட்றிய உதவுகி்றது.

கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் 
தி்பையிடல் பைைிநோசாத்பன 
ஒன்்ப்ற �ீங்கள் எங்நோக 
பசய்துபகாள்ள முடியும்?
கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் 
பைைிநோசாத்பனகள், ்மருத்துவைின் ்மருத்துவ 
�ி்பலயங்கள், சுகாதாை ்ப்மயங்கள் ்மற்றும் 
குடும்பை்க் கட்டுப்பைாடு ்மருத்துவ்ம்பனகளில் 
கி்பட்க்கின்்றன.

்கருப்லபே வொய்ப்பேகு�ித் �ிலையபிடல் 
பேைி்பசொ�லன
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ஆகஸ்ட் 2022 அன்று புதுப்்பபிக்கப்்பட்்டது

இந்்த விவரத்்ததாள், ்தகவல் ்தருவ்தற்கும் கல்வி 
புகற்றுவ்தற்குமென வடிவமெக்கப்்பட்டுள்்ளது. இது, 
குறிப்்பிட்்ட ெருத்துவ ஆலோ�தாசமனமைத் ்தருவ்தற்லோகதா 
அல்�து உங்கள் ெருத்துவர் மகதாடுக்கும் அறிவுமரக்குப் 
்ப்தி�தாகப் ்பைன்்படுத்்தலோவதா அல்�.

ம்பண்க்ளின் ஆலோரதாக்கிைத்்திற்கதான Jean Hailes,  
ஆஸ்்திலோரலிை அரசின் ஆ்தரமவ நன்றியு்டன் 
ஏற்றுக்மகதாள்கிறது.
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ம்பண்க்ளின் ஆலோரதாக்கிைம் குறித்து, 
்பரந்்த ெற்றும் அமனத்ம்தயும் 
உள்்ள்டக்கிை ஒரு அணுகுமுமறமை 
Jean Hailes லோெற்மகதாள்கிறது. 
அமனத்துப் ம்பண்கள், சிறுெிகள் 
ெற்றும் ்பல்லோவறு ்பதாலினங்கம்ளக் 
மகதாண்்ட ெக்கம்ளயும் குறிக்க, 
'ம்பண்கள்' ெற்றும் 'சிறுெிகள்' 
என்ற மசதாற்கள் இந்்த ஆ்ததாரவ்ளம் 
முழுவதும் ்பைன்்படுத்்தப்்படுகின்றன.

உங்கள் பைைிநோசாத்பனயில் HPV 
கண்ட்றியப்பைடவில்்பல என்்றால், அடுத்த 
பைைிநோசாத்பன்க்காக அடுத்த ஐந்து 
வருடங்களு்க்கு்க் காத்திரு்க்கவும்.  
உங்கள் பைைிநோசாத்பனயில் HPV கண்ட்றியப்பைட்டால், 
அடுத்து �ஙீ்கள் என்ன பசய்யநோவண்டும் 
என்பை்பதப் பைற்்றி உங்கள் சுகாதாை வழங்கு�ர் 
உங்களிடம் நோபைசுவார். உங்கள் பைைிநோசாத்பன 
முடிவுகள் 'நோதசிய புற்றுநோ�ாய் பைைிநோசாத்பனப் 
பைதிவு' (National Cancer Screening Register - NCSR) -்க்குச் 
பசல்லும். இந்தச் நோச்பவயானது, அடுத்து �ஙீ்கள் 
எப்பபைாழுது பைைிநோசாத்பன்பயச் பசய்துபகாள்ள 
நோவண்டும் என்்ற �ி்பனவூட்டல்க்பளயும் 
உங்களு்க்கு அனுப்பும். 

    எப்பபைாழுது உங்கள் ்மருத்துவ்பைப் 
பைார்ப்பைது

அசாதாைண்மாக நோயானியில் இைத்த்க் கசிவு, 
வலி அல்லது பவள்்பளப்பைடுதல் ஆகிய்பவ 
உங்களு்க்கு இருந்தால், சுய நோசகைிப்பு 
என்பைது பைைிந்து்பை்க்கப்பைடவில்்பல. 
உங்களு்க்கு இந்த அ்றிகு்றிகளில் ஏநோதனும் 
இருந்தால், உங்கள் ்மருத்துவர் அல்லது 
சுகாதாை வழங்கு�ைிடம் நோபைசுங்கள்.
�ீங்கள் ஏற்கனநோவ பபை்றாவிட்டால், HPV 
தடுப்பூசி கு்றித்து உங்கள் ்மருத்துவ்பை்க் 
நோகட்கவும்.

நோ்மலும் தகவல்களு்க்கு, இங்நோக பசல்லவும்: 

jeanhailes.org.au/health-a-z/health-checks/
cervical-screening-test

கருப்்பபை வாய்ப்பைகுதித் தி்பையிடல் 
பைைிநோசாத்பன எப்பைடி பசய்யப்பைடுகி்றது?

உங்்கள் சு்கொ�ொை வழங்குநர் ைொ�ிைி 
(sample) ஒன்லறை எடுத்�ல்
உங்கள் சுகாதாை வழங்கு�ர் 
பைைிநோசாத்பன்பயச் பசய்தால், உங்கள் 
இடுப்பைிற்கு்க் கீநோழ உள்ள துணிக்பள்க் 
கழற்்றிவிட்டு, உங்கள் முட்டிக்பள 
(முழங்கால்க்பள) வில்க்கியவாறு �ீங்கள் 
்மல்லாந்து பைடு்க்க நோவண்டும். உங்க்பள 
�ீங்கநோள மூடி்க்பகாள்ள உங்களு்க்கு ஒரு 
துண்டு வழங்கப்பைடும். 
ஒரு 'உடற்கூற்று உட்காட்டி'்பய (speculum) 
(வாத்து அலகு நோபைான்்ற வடிவு்படய 
சாதனத்்பத) ப்மன்்ப்மயாக உங்கள் 
நோயானி்க்குள் நு்பழத்து, உங்கள் கருப்்பபை 
வாயில் இருந்து உயிைணு்க்களின் ்மாதிைி 
ஒன்்ப்ற எடு்க்க ஒரு சி்றிய பைிை்பை அவர் 
உபைநோயாகிப்பைார். இது விசித்திை்மான 
உணர்்பவ ஏற்பைடுத்த்க்கூடும், ஆனால் 
வலி்க்காது. �ீங்கள் விரும்பைினால், ஒரு  
பபைண் சுகாதாை வழங்கு�ர் நோவண்டும்  
என்று �ீங்கள் நோகட்கலாம். 

உங்்கள் ைொ�ிைிலய நீங்்க்பே எடுத்�ல்  
(சுய ்பச்கைிப்பு)
உங்கள் ்மாதிைி்பய �ீங்கநோள எடுப்பை்பத 
�ீங்கள் நோதர்ந்பதடுத்தால், அ்பத �ீங்கள் 
உங்கள் சுகாதாை ்ப்மயத்தில்தான் பசய்ய 
நோவண்டும். எப்பைடி இந்தப் பைைிநோசாத்பன்பயச் 
பசய்வது என்பை்பத உங்கள் சுகாதாை 
வழங்கு�ர் விள்க்குவார். �ீங்கள் 
அ்பதத் தனியாகச் பசய்யலாம் அல்லது 
உதவிபசய்யு்மாறு அவ்பை்க் நோகட்கலாம். 
சுய நோசகைிப்பைின்நோபைாது, உங்கள் 
நோயானி்க்குள் ஒரு பைஞ்சுத் து்படப்பைா்பன 
நு்பழ்க்க நோவண்டியிரு்க்கும். 10 முதல் 30 
ப�ாடிகளு்க்கு அந்த பைஞ்சுத் து்படப்பைா்பன 
ப்மதுவாக வட்ட்மாகச் சுற்்றநோவண்டும். இது 
அபசௌகைிய்மாக இரு்க்கலாம், ஆனால் 
வலி்க்க்க்கூடாது. பைஞ்சுத் து்படப்பைா்பன 
உங்கள் நோயானியில் இருந்து பவளிநோய 
எடுத்து, பகாடு்க்கப்பைட்ட உ்ப்றயில் திரும்பை 
்பவ்க்க நோவண்டும்.
உங்கள் ்மாதிைி்பய ஒரு சுகாதாை வழங்கு�ர் 
எடுப்பை்பதப் நோபைாலநோவ, சுய்மாகச் நோசகைிப்பைதும் 
பைாதுகாப்பைானது ்மற்றும் துல்லிய்மானது.

உங்கள் பைைிநோசாத்பன்க்குப் பைி்றகு 
என்ன �ட்க்கும்?
உங்கள் ்மாதிைி நோசகைி்க்கப்பைட்டவுடன், 
பைைிநோசாத்பன்க்காக அது ஒரு ஆய்வகத்திற்கு 
அனுப்பைப்பைடும். 
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