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உங்கள் புராஸ்டேட்டேப் பற்றி 
அ்றிந்துக்காள்ளுங்கள்       
ஆண்களுக்கான த்கவல்
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இந்தச் சறிற்்ட்டேப் பற்றி
இந்தச் சிற்றேடு ஆண்களுக்ககானது. ஆண்களின் குடும்பத்தவரும கூட இ்தன் 
்பயன்்பகாட்டக ்ககாணமுடியும.

ஒரு புரகாஸ்டட என்றேகால் என்ன, அது என்ன சசய்கின்றேது, ்ேலும 
புரகாஸ்டட சசயல்்பகாடடில் என்ன ்தவறு ஏற்படககூடும என்்ப்்த நகாங்கள் 
விளககு்கின்்றேகாம. 

்ேலும என்ன ேகாறறேங்களுக்ககா்கக ்கவனிததுக ச்ககாள்ள்வணடும என்்ப்்தயும 
உங்களுககு ஒரு புரகாஸ்டட ்பிரச்ச்ன இருப்ப்தகா்க நீங்கள் நி்னத்தகால் 
என்ன சசயய ்வணடும என்்ப்்தயும கூட நகாங்கள் விளககு்கின்்றேகாம.

புராஸ்டேட என்ால் எனன?
புரகாஸ்டட ஆண்களுககு ேடடு்ே உள்ளது. இது ச்பகாதுவகா்க அககு்ரகாட 
ச்ககாட்ட அளவு ேறறும வடிவில் இருக்கிறேது ேறறும உங்கள் வயது 
கூடககூட இது ச்பரி்தகா்க வளரும.

உங்களது புரகாஸ்டட உங்கள் உடலின் உட்பகு்தியில் உள்ளது. அது உங்கள் 
சிறுநீரப்்பககுக ்ீக்ேயும, நீங்கள் சிறுநீர ்கேிக்கின்றே குேகா்யச் சுறறேிலும 
அ்ேநதுள்ளது (சிறுநீர வடிகுேகாய). இது - விந்தணுக்க்ளச் சுேநது 
சசல்்கின்றே ்திரவேகான - விந்்த உருவகாககுவ்தறகு உ்தவு்கின்றேது.

உங்கள் புராஸ்டேடடில் எனன தவறு 
ஏறபடேக கூடும்?
ேி்கவும ச்பகாதுவகான புரகாஸ்டட ்பிரச்ச்ன்களகாவன:
• ஒரு ச்பரி்தகான புரகாஸ்டட
• புரகாஸ்டட அேறசி 
• புரகாஸ்டட ்்கன்சர.
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சிறுநீரப்்ப

வி்்தப்்ப

சிறுநீர 
வடிகுேகாய

ஆணுறுபபு

புரகாஸ்டட
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நான எனன மாற்ங்களுக்கா்கக 
்கவனிக்க ்வணடும்?
நீங்கள் சிறுநீர ்கேிககும்்பகாது ஏ்்தனும ேகாறறேங்க்ளக ்கவனித்தகால் அல்லது 
நீங்கள் ்ீகழக்கணட ்பிரச்சி்ன்க்ளக ச்ககாணடிருந்தகால் – இது உங்கள் 
புரகாஸ்டடடில் ஒரு ்பிரச்ச்ன உள்ளச்தன்்ப்்தக ்ககாடடும ஒரு அறேிகுறேியகா்க 
இருக்கக கூடும.

்கவனிக்க ்வணடிய ேகாறறேங்களில் அடஙகு்ப்வ:

  குறேிப்பகா்க இரவு ்நரத்தில், வேக்கத்்த விட அ்தி்கேகா்க அடிக்கடி சிறுநீர 
்கேித்தல்
 சிறுநீர ்கேிக்கத ச்தகாடஙகுவ்தறகுச் சிரேம
  சிறுநீர ்கேித்த்ல நி்றேவு சசயவ்தறகுக ்கஷடப்படு்தல் அல்லது நீணட 
்நரம எடுததுகச்ககாள்ளு்தல்
 நீங்கள் சிறுநீர ்கேிககும ்்பகாது ஒரு ்பலவனீேகான ஓடடம
  உங்கள் சிறுநீரப்்ப இன்னும சரியகா்கக ்ககாலியகா்கவில்்ல என்னும 
உணரவு

  சிறுநீர ்கேிக்க உடனடியகான ்்த்வ – சில ்நரங்களில் ்கேிப்ப்றேககுச் 
சசல்லும முன்ன்ர சிறுநீர ஒழுகு்தல்
  நீங்கள் நி்றேவுசசய்த ்பின்னரும சிறு சிறு துளி்களகா்க சிறுநீர 
சவளி்யறு்தல்.

கு்றேவகான ச்பகாது ேகாறறேங்களில் அடஙகு்ப்வ:

 சிறுநீர ்கேிககும்்பகாது வலி
 விநது சவளி்யறும்்பகாது வலி
 சிறுநீர அல்லது விநதுவில் இரத்தம
  வி்றேபபுத ்தன்்ே்யப ச்பறு்தலில் அல்லது ்தக்க்வத்தலில் ்பிரச்ச்ன்கள்.

சிறுநீர ்கேிககும ்்பகா்தகான ்பிரச்சி்ன்கள் வய்தகான ஆண்களிடம சகா்தகாரணேகா்க 
இருககும ேறறும இ்வ எப்்பகாதும புரகாஸ்டட ்பிரச்சி்னயின் 
அறேிகுறேியல்ல. ்நகாயதச்தகாறறு, நீரிேிவு, அல்லது சில ேருநது்கள் ்்பகான்றே 
்வறு உடல்நலப ்பிரச்சி்ன்களகாலும இ்வ உணடகா்கக கூடும. 

இஙகு நகாம கூறும ேகாறறேங்க்ள நீங்கள் ்கவனித்தகால், உங்கள் 
ேருததுவர அல்லது சசவிலியரிடம கூறு்க. நீங்கள் எேது சிறேபபுச் 
சசவிலியர்க்ள (Specialist Nurses) 0800 074 8383-இல் அ்ேதது, ஒரு 
சேகாேிச்பயரப்பகாளருடன் ்்பசச் சசகால்லியும ்்கட்கமுடியும. அவறறேிற்ககா்கக 
்கி்டக்கபச்பறும சி்கிச்்ச்கள் அல்லது நீங்க்ள சிறுநீரப ்பிரச்சி்ன்க்ளச் 
சேகாளிததுகச்ககாள்ளும வேிமு்றே்கள் உள்ளன.

   நீங்கள் ச்ககாணடுள்ள ்பிரச்சி்ன்க்ளக குறேியடீு சசயது இந்தச் 
சிற்றேட்ட உங்கள் ேருததுவர அல்லது சசவிலியரிடம எடுததுச் சசல்ல 
இது உ்தவுவ்்த நீங்கள் ்ககாணலகாம.
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ஒரு கபரிதான புராஸ்டேட 
என்ால் எனன?
உங்களுககு வய்தகாகும்்பகாது புரகாஸ்டட ஆனது அ்தன் அள்வ விடப 
ச்பரி்தகா்கின்றேது. இது ச்பரி்தகாக்கப்படட புரகாஸ்டட என அ்ேக்கப்படு்கிறேது 
ேறறும 50 வயதுககு ்ேற்படட ஆண்களிடம இது ேி்கச் சகா்தகாரணேகா்க 
இருப்பது. இ்த்ன, ஆ்பத்தறறே புரகாஸ்டடடிக ச்பரி்தகாக்கல் [benign prostatic 
enlargement (BPE)] அல்லது ஆ்பத்தறறே புரகாஸ்டடடிக ்ைப்பர்பிளகாசியகா 
[benign prostatic hyperplasia (BPH)] என உங்கள் ேருததுவர கூறுவ்்தக 
்்கட்கலகாம. இது ்்கன்சர அல்ல ேறறும இது நீங்கள் புரகாஸ்டட ்்கன்சர 
ச்பறுவ்தற்ககான ஆ்பத்்த ேிகு்திப்படுத்தகாது.

புரகாஸ்டட ச்பரி்தகா்க வளர்்கயில், அது நீங்கள் சிறுநீர ்கேிககும குேகா்ய 
அழுத்தி, சிறுநீர ஓடடத்தின் ்வ்கத்்தக கு்றேக்க்வகா அல்லது நிறுத்த்வகா 
முடியும. இ்தனகால் ஏற்படககூடிய்வ:

 நீங்கள் சிறுநீர ்கேிககும ்்பகாது ஒரு ்பலவனீேகான ஓடடம
  உங்கள் சிறுநீரப்்ப இன்னும சரியகா்கக ்ககாலியகா்கவில்்ல என்னும உணரவு
  சிறுநீர ்கேிக்கத ச்தகாடஙகுவ்தறகுச் சிரேம
  நீங்கள் நி் றேவு சசய்த ்பின்னரும சிறு சிறு துளி்களகா்க சிறுநீர சவளி்யறு்தல்
  குறேிப்பகா்க இரவு ்நரத்தில், வேக்கத்்த விட அ்தி்கேகா்க அடிக்கடி சிறுநீர 
்கேித்தல்
  சிறுநீர ்கேிக்க்வணடிய ்திடீரத ்்த்வ – சில ்நரங்களில் ்கேிப்ப்றேககுச் 
சசல்லும முன்ன்ர சிறுநீர ஒழுகு்தல்.

ஒரு இயல்்பகான புரகாஸ்டட   ஒரு ச்பரி்தகான புரகாஸ்டட

An enlarged prostate gland

குறு்கிய 
சிறுநீர 
வடிகுேகாய

சிறுநீரப்்ப

புரகாஸ்டடசிறுநீர 
வடிகுேகாய

சிறுநீரப்்ப

உயிரணுக்களின்  
எணணிக்்கயில் கூடு்தல் 
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இந்த அறேிகுறேி்கள் அ்னததும உங்களுககு இல்லகாேல் இருக்கலகாே, 
ேறறும ச்பரி்தகான பு்ரகாஸ்டட உள்ள சில ஆண்களுககு அறேிகுறேி்கள் ஏதும 
இல்லகாே்ல இருககும. இந்த அறேிகுறேி்கள், குளிரப ்பருவம, ேனக்கவ்ல, ்பிறே 
உடல்நலப ்பிரச்சி்ன்கள், உங்கள் வகாழக்்க மு்றே ேறறும சில ேருநது்கள் 
்்பகான்றே ்பிறேவறறேகாலும ஏற்படக கூடும.

நீங்கள் அருநதுவது, ேருநது்கள், அல்லது அறு்வ சி்கிச்்ச ்்பகான்றேவறறேில் 
சசயயும ேகாறறேங்களகால், ச்பரி்தகான பு்ரகாஸ்டட ்ககாரணேகா்க ஏற்படும 
அறேிகுறேி்களுககுச் சி்கிச்்சயளிக்க வேி்கள் உள்ளன.

புராஸ்டேட அழறசறி என்ால் 
எனன?
புரகாஸ்டட அேறசி என்்பது புரகாஸ்டடடில் ஏற்படும ஒரு ச்தகாறறு அல்லது 
அேறசி (வகீ்கம) ஆகும. இது ்்கன்சர அல்ல ேறறும இது நீங்கள் புரகாஸ்டட 
்்கன்சர ச்பறுவ்தற்ககான ஆ்பத்்த ேிகு்திப்படுத்தகாது. இது எந்த வய்திலும 
ஆண்க்ளப ்பகா்திக்கக கூடும, ஆனகால் இது 36 மு்தல் 50 வய்திற்கி்டயிலகான 
ஆண்களிடம ேி்கவும ச்பகாதுவகா்கக ்ககாணப்படு்கின்றேது. 

சிறுநீரப்்ப

புரகாஸ்டடடில் 
ச்தகாறறு 
அல்லது  
வகீ்கே

வி்்தப்்ப

ஆணுறுபபு
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அறேிகுறேி்கள் ஆணுககு ஆண ்வறு்படும ேறறும இ்தில் அடஙகு்ப்வ:

  உங்கள் வி்ர்கள், உங்கள் வி்ர்களுககு இ்டப்படட ்பகு்தி ேறறும 
்பின்புறே வேி, அல்லது உங்கள் ஆணுறுப்பின் நுனி ஆ்கியவறறேில் வலி

  உங்கள் வயிறறேின் ்ீகழப்பகு்தி, இடுபபு அல்லது முது்கில் வலி 
  சிறுநீர ்கேிப்ப்தில் சிரேம ேறறும சிறுநீரப்்ப சரியகா்கக ்ககாலியகா்ககா்தது 
்்பகான்றே உணரவு
  குறேிப்பகா்க இரவு ்நரத்தில் ேி்க அடிக்கடி அல்லது உட்ன சிறுநீர ்கேிக்க 
்வணடிய ்்த்வ இருத்தல்
  சிறுநீர ்கேிககும ்்பகாது அல்லது ்கேித்த ்பின்னர வலி அல்லது கூரிய 
உணரவு

 ்்ககால்ஃப ்பநது ்்பகான்றே ஒன்றேின் ேீது நீங்கள் உட்ககாரந்திருககும உணரவு 
 புணரச்சியில் ஆரவம இன்்ே (கு்றேவகான ்ககாே உணரச்சி)
  வி்றேபபுத ்தன்்ே்யப ச்பறு்தலில் அல்லது ்தக்க்வத்தலில் சிரேம, 
சவளி்யறறேத்தின் ்்பகாதும ்பின்னரும வலி அல்லது எரிச்சல் ேறறும 
முன்ன்ர சவளி்யறு்தல் – இ்வ சகா்தகாரணேகா்க இல்லகாவிடினும.

்கடு்ேயகான புரகாஸ்டட அேறசி, உடல்சவப்ப நி்லயில் உயரவு ேறறும 
உடல் வியரத்த்ல ஏற்படுததும ேறறும நீங்கள் ேருததுவ ே்னககுச் 
சசல்லவும ்நரலகாம.

ஓயவு, அ்தி்க நீர ்பருகு்தல் ேறறும ேருநது்க்ள உடச்ககாள்ளல் உட்பட 
்பலவேி்கள் புரகாஸ்டட அேறசி்ய ்ேலகாண்ே சசயயவும அல்லது 
சி்கிச்்சயளிக்கவும உ்தவும.

http://prostatecanceruk.org
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புராஸ்டேட ்்கனசர் என்ால் 
எனன?
புரகாஸ்டடடில் ஒரு ்கடடி வளரத ச்தகாடஙகு்கின்றே ்்பகாது இது ஏற்படு்கின்றேது.

புரகாஸ்டட ்்கன்சர அடிக்கடி சேதுவகா்க வளர்கிறேது, ்ேலும அது எப்்பகாதும 
எந்தப ்பிரச்ச்ன்க்ளயும வி்ளவிக்ககாேல் இருக்கலகாம. ஆனகால் சில 
புரகாஸ்டட ்்கன்சர ேி்க வி்ரவகா்க வளர்கிறேது. இது ச்பரும்பகாலும 
்பிரச்சி்ன்க்ள உருவகாககும ேறறும அது ்பரவுவ்்தத ்தடுக்க சி்கிச்்சயும 
்்த்வப்படும. 

புரகாஸ்டட ்்கன்சருககுப ்பல்்வறு சி்கிச்்ச்கள் உள்ளன. சில சி்கிச்்ச்கள் 
்்கன்ச்ர முழு்ேயகா்க நீககுவ்்த ்நகாக்கேகா்கக ச்ககாணடுள்ளன. ்்கன்ச்ர 
முழு்ேயகா்க நீக்க முடியவில்்ல எனில், அ்்த நீங்கள் ்கடடுப்பகாடடில் 
்வத்திருக்கச் சி்கிச்்ச்கள் உள்ளன. 

சிறுநீரப்்ப

புரகாஸ்டட
்்கன்சரசிறுநீர 

வடிகுேகாய
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புராஸ்டேட ்்கனசர் ஏ்தனும் 
அ்றிகு்றி்கள் க்காணடுள்்ளதா?

ஆனகால், சில ஆண்கள் சிறுநீர ்கேிக்கச் சிரேப்படுவர. நீங்கள் சிறுநீர ்கேிககும 
மு்றேயில் ேகாறறேங்க்ளக ்கவனித்தகால் (்பக்கம 4 ்ககாண்க), ச்பரி்தகாக்கப்படட 
புரகாஸ்டட அல்லது ்வறு உடல்நலப ்பிரச்சி்னயின் அறேிகுறேியகா்க இருககும.
ஆனகாலும அ்வ ்பறறேி உங்கள் ேருததுவரிடம கூறுவது ஒரு நல்ல 
்யகாச்னயகாகும. 

உடலின் ்வறு ்பகு்தி்களுககுப ்பரவும புரகாஸ்டட ்்கன்சர (முன்்னறேிய 
புரகாஸ்டட ்்கன்சர) ்ீகழக்கணட அறேிகுறேி்க்ள உருவகாக்கலகாம:

 முதுகு, இடுபபு, அல்லது இடுபச்பலும்பில் வலி 
  வி்றேபபுத ்தன்்ே்யப ச்பறு்தலில் அல்லது ்தக்க்வத்தலில் 
்பிரச்ச்ன்கள் 

 சிறுநீர அல்லது விநதுவில் இரத்தம
 ்ககாரணம ஏதுேின்றேி உடல் எ்ட இேத்தல். 

இந்த அறேிகுறேி்கள் ச்பகாதுவகா்கப புரகாஸ்டட ்்கன்சர அல்லகா்த ்பிறேவறறேகால் 
ஏற்படும. இருப்பினும உங்கள் ேருததுவரிடம ்்பசி, இவறறேிற்ககான ்ககாரணம 
என்ன என அவர அறேிநது உங்களுககுச் சரியகான சி்கிச்்ச்யக ்கி்டக்கப 
சசயவது நல்லது.

புரகாஸ்டட ்்கன்சரின் துவக்கத்தில் ச்பரும்பகாலகான ஆன்்களுககு எந்த 
அறேிகுறேி்களும இருப்ப்தில்்ல.

http://prostatecanceruk.org
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நான புராஸ்டேட ்்கனசரின 
அபாயததறில் உள்்்ளனா?
்பிரிடடனில், எடடு ஆண்களில் ஒருவர புரகாஸ்டட ்்கன்சரகால் 
்பகா்திக்கப்படு்கின்றேகார.

நீங்கள் ்பின்வரும நி்ல்களில் இருந்தகால் ச்பரும்பகாலும புரகாஸ்டட 
்்கன்சரகால் ்பகா்திக்கப்படும வகாயபபு ேிகு்தியகா்க உள்ளது: 

என்னகால் புரகாஸ்டட ்்கன்ச்ர வரகாேல் ்தடுக்க முடியுேகா?
புரகாஸ்டட ்்கன்சர வரகாேல் ்தடுப்பது எப்படி என்்ப்்த அறேிந்தவர 
யகாருேில்்ல, ஆனகால் ஒரு ஆ்ரகாக்கியேகான எ்ட்யக ச்ககாணடிருப்பது 
முக்கியேகான்தகா்க இருக்கலகாம. அ்தி்க எ்ட ச்ககாணடிருத்தல் அல்லது 
குணடகா்க இருத்தல், ஆ்கிய்வ, புரகாஸ்டடடிறகு சவளி்ய ்பரவுவ்தற்ககான 
அ்தி்க வகாயப்்பக ச்ககாணடுள்ள ்்கன்சரகால் நீங்கள் ்பகா்திக்கப்படுவ்தற்ககான 
வகாயப்்ப அ்தி்கரிக்கின்றேது.

உங்கள் வயது 50 
அல்்லது ்மறபடடு 
இருந்தால் – 
வய்தகா்க ஆ்க 
உங்கள் அ்பகாயம 
அ்தி்கரிக்கிறேது.

உங்கள் தந்்த 
அல்்லது ச்்காதரர் 
புராஸ்டேட ்்கனசரால் 
பாதறிக்கப்படடிருததல்  
– உங்கள் ்தந்்த 
அல்லது ச்்ககா்தரர 
புரகாஸ்டட ்்கன்சரகால் 
்பகா்திக்கப்படடிருந்தகால் 
நீங்களும 
்பகா்திக்கப்படுவ்தற்ககான வகாயபபு 
இரணட்ர ேடஙகு அ்தி்கம 
உள்ளது.

உங்கள் தாய் 
அல்்லது ச்்காதரி 
மார்ப்கக ்்கனசரால் 
பாதறிக்கப்படடிருததல்.
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அடுதது நான எனன கசய்ய 
்வணடும்?
இந்தச் சிற்றேடடில் நகாம விவகா்தித்த ேகாறறேங்களில் எ்்த்யனும நீங்கள் 
்கவனித்தகால் அல்லது நீங்கள் புரகாஸ்டட ்்கன்சரின் உங்கள் அ்பகாயத்்தக 
குறேிதது ்கவ்ல ச்ககாணடிருந்தகால், உங்கள் ேருததுவ்ரச் சந்திக்கவும. 
நீங்கள் எேது சிறேபபுச் சசவிலியர்க்ள (Specialist Nurses) 0800 074 8383-இல் 
அ்ேதது, ஒரு சேகாேிச்பயரப்பகாளருடன் ்்பசச் சசகால்லியும ்்கட்கமுடியும.

சிறுநீரப ்பிரச்ச்ன்கள் ச்பரும்பகாலும ்்கன்சர அல்லகா்த ்வறு ஏ்்தகா 
்ககாரணத்தகால் ஏற்படு்கின்றேன, ்ேலும அவறறேிறகு உ்தவககூடிய சி்கிச்்ச்கள் 
உள்ளன. ஆனகால் ஏ்்தனும அறேிகுறேி்க்ளப ்பறறேி உங்கள் ேருததுவரிடம 
்்பசுவது முக்கியம.

நகான் புரகாஸ்டட ்பறறேிய ஒரு ச்தகா்லக்ககாடசி 
நி்கழச்சி்ய ்பகாரத்த ்பின்னர, நகான் எனது 
ேருததுவ்ரப ்பகாரத்்தன் ேறறும நகான் 

அ்பகாயததுககு ஆளகா்வன் என நி்னத்்தன்.
ஒரு ்தனிப்படட அனு்பவம 

எனககு ஒரு மருததுவர் இல்்்ல 
எனில் எனன கசய்வது?
உங்கள் குடும்பத்தினரிடம அல்லது உங்களுககு அரு்கில் வசிககும 
நண்பர்களிடம அவர்கள் சந்திக்கச் சசல்லும ேருததுவ்ரப ்பறறேி ்்கட்க 
முடியும. அல்லது ்பின்வரும இ்ணய்தளங்களில் நீங்கள் உங்களுககு அரு்கில் 
உள்ள ேருததுவ்ரக ்ககாண முடியும:

• www.nhs.uk இங்கிலகாந்தில்
• www.nhsinform.scot ஸ்ககாடலகாந்தில்
• www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language ்வல்்ில்
• www.hscni.net வடககு அயரலகாந்தில்.

http://prostatecanceruk.org
https://www.nhs.uk/
https://www.nhsinform.scot/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language/
http://online.hscni.net/
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உங்கள் மருததுவ்ரச் 
கசனறு சந்தறிப்ப்தக கு்றிதது 
்கவ்்லய்டேந்துள்்ளளீர்்க்ளா?
சில ஆண்கள் ்சகா்த்ன்கள் ச்பறுவது குறேிதது ்கவ்ல அல்லது சங்கடம 
அ்டயலகாம. ஆனகால் அ்வ ேருததுவ்ரச் சசன்று சந்திப்ப்்தத ்தடுக்க 
அனுே்திக்க ்வணடகாம.

சி்கிச்்ச அளிக்கப்பட ்வணடிய ஒரு ்பிரச்ச்ன்ய நீங்கள் 
ச்ககாணடுள்ளரீ்களகா என்்ப்்தப ்பறறேிய சிறேந்த ்கருத்்த, ்சகா்த்ன்கள் உங்கள் 
ேருததுவருககு வேஙகு்கின்றேன என்்ப்்த நி்னவிறச்ககாள்ளவும. நீங்கள் 
ஒரு சந்திப்பிறகு ஏற்பகாடு சசயயும்்பகாது, ஒரு ஆண ேருததுவ்ரக ்ககாண 
்வணடும என்று ்்கடடுகச்ககாள்ள முடியும.

எனது மருததுவர் எனன 
பரி்சாத்ன்க்்ள ்மறக்காள்ளுவார்?
நீங்கள் ஏ்்தனும அறேிகுறேி்க்ளக ச்ககாணடுள்ளரீ்களகா என்று உங்கள் ேருததுவர 
்்கட்பகார, ்ேலும அவர உங்களுககு ஒரு புரகாஸ்டட ்பிரச்ச்ன உள்ள்தகா 
என்்ப்்தக ்கணடறேிய ஒரு சில ்பரி்சகா்த்ன்க்ளச் சசயயலகாம.

சறிறுநளீர்ப் பரி்சாத்ன
உங்கள் ்பிரச்ச்ன்க்ள வி்ளவித்திருக்கக கூடிய ஏ்்தனும ஒரு ச்தகாறறு 
்பறறேிப ்பரி்சகா்திப்ப்தறகு உங்கள் ேருததுவர உங்களின் சிறுநீர ேகா்திரி்யக 
்்கட்கலகாம.

இரததப் பரி்சாத்ன 
உங்கள் இரத்தத்தில் உள்ள PSA இன் (புரகாஸ்டட ஸச்பசிஃ்பிக ஆன்டிசென்) 
[Prostate specific antigen – PSA] அள்வக ்கணடறேிவ்தறகு உங்கள் 
ேருததுவர ஒரு இரத்தப ்பரி்சகா்த்ன்யச் சசயயககூடும. PSA என்்பது 
புரகாஸ்டடடில் ஆக்கப்படடுள்ளது. உங்கள் PSA அளவு அ்தி்கம இருந்தகால், 
உங்கள் புரகாஸ்டடில் ்பிரச்சி்ன இருக்கலகாம. 

நீங்கள் 50 வயதுககு ்ேற்படடு இருப்பின், PSA க்ககான இரத்தப ்பரி்சகா்த்ன 
சசயது ச்ககாள்ளும உரி்ே உணடு, ்ேலும இ்தன் நன்்ே ்ீத்ே்கள் ்பறறேி 
உங்கள் ேருததுவர அல்லது சசவிலியரிடம ்்பசியிருக்க ்வணடும.
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உடேறபரி்சாத்ன
்பின் ்தகா்ர மூலேகா்க உங்கள் புரகாஸ்டட்ட உணரும்படி உங்கள் ேருததுவர 
்்கடடுகச்ககாள்ளலகாம. இது ஒரு டிெிடடல் சரகடல் ்பரி்சகா்த்ன (DRE) 
[digital rectal examination – DRE] என்று அ்ேக்கப்படு்கின்றேது. சில ஆண்கள் 
இ்்த சங்கடேகா்க உணரலகாம, ஆனகால் இது வலிேிகுந்த்தகா்க இருப்ப்தில்்ல. 
உங்கள் ேருததுவர உங்கள் வயிறறுப ்பகு்தி ேறறும ஆணுறுப்்பயும கூடச் 
்சகா்திக்கலகாம.

்மலும் த்கவல்்க்்ள நான 
எங்்க அ்றிந்துக்காள்்ள முடியும்?
எேது சிறேபபுச் சசவிலியர்கள் (Specialist Nurses) ச்தகா்ல்்பசி வகாயிலகா்க, 
ஒரு சேகாேிச்பயரப்பகாளர மூலம உங்கள் சேகாேியி்ல்ய ்்பச உங்களுககு 
உ்தவ முடியும. எண 0800 074 8383-இல் அ்ேதது, நீங்கள் ்பயன்்படுத்த 
்வணடிய சேகாேி ்பறறேி ஆங்கிலத்தில் கூறேவும.

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர அல்லது நண்பர ஒருவ்ர எம்ே அ்ேககுேகாறு 
நீங்கள் ்்கட்க முடியும ேறறும உங்களுக்ககா்க அவர்கள் உ்ரயகாட்லத 
துவக்க முடியும. ஒரு சேகாேிச்பயரப்பகாளருடன் உங்க்ள இ்ணக்க ஒரு சில 
நிேிடங்க்ள ஆகும.

உங்களுககுத ்்த்வயகான எல்லகா வினகாக்க்ளயும நீங்கள் ்்கட்கவும, 
அல்லது – இஙகுள்ள எேது சிறேபபுச் சசவிலியர்களுடன் ்்பசவும. கூடடகாளி்கள், 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் ேறறும நண்பர்களுடனும நகாங்கள் ்்பச முடியும. 

புரகாஸ்டட ்பிரச்சி்ன்கள், சி்கிச்்ச்கள் ேறறும புரகாஸ்டட ்்கன்சருடன் 
வகாழ்வகார ்பறறேிய ்ேலும ்த்கவல்்களுக்ககான இ்ணபபு்கள் ஆ்கியவற்றேயும 
நீங்கள் ்தேிேில் எேது வ்லத்தளத்தில் ்ககாண முடியும  
prostatecanceruk.org/other-languages

ஒரு தனிப்படடேவரின ்க்த
்தனது 59 வய்தில் புரகாஸ்டட ்்கன்சர இருப்ப்தகா்கக ்கணடறேியப்படட ஏல்லி: 

“DRE ்பரி்சகா்த்னககுள்ளகாகும ்்பகாது நகான் என்னகால் 
்தகாங்கிகச்ககாள்ளககூடிய அசசௌ்கரியத்்தச் சில சநகாடி்கள் உணரந்்தன். 
நகான் ்்தகாேர்களுககு எப்்பகாதும கூறேிகச்ககாள்வது இது்வ – ஆம, இது 
அசசௌ்கரயேகானது்தகான், ்ேலும இது சிறேபபு வகாயந்தது அல்ல, ஆனகால் 
இது ஒரு சில சநகாடி்கள் உங்கள் வகாழக்்க்யக ்ககாக்கப ்்பகா்கிறேது எனில் 
இ்தனுடன் ஒதது்ேயுங்கள். சங்கடத்தில் ேரிக்க ்வணடகாம.”

http://prostatecanceruk.org
https://prostatecanceruk.org/prostate-information/further-help/other-languages
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எங்க்்ளப் பற்றி 
Prostate Cancer UK ஒரு சகா்தகாரண விருப்பத்்தக ச்ககாணடுள்ளது: 
புரகாஸ்டட ்்கன்சரகால் ஆண்கள் இறேப்ப்்த – ்தடுபபு, ்நகாயறேி்தல், சி்கிச்்ச 
ேறறும ஆ்தரவு ஆ்கியவறறேின் ்ேம்படுத்தல்்க்ள ஊககுவித்தலகால் 
நிறுததுவது.

Prostate Cancer UK இல் புரகாஸ்டட ்நகாய்க்ளப ்பறறேிய இன்்றேய 
்்த்தி வ்ரயிலகான, நடுநி்லயகான ேறறும துல்லியேகான உண்ே்க்ள 
வேஙகுவ்தறகு நகாங்கள் ேிகுந்த ்கவனம எடுததுகச்ககாள்்கின்்றேகாம. நீங்கள் 
ச்பறறுள்ள ேருததுவ ஆ்லகாச்னயுடன் இ்வ ்சரக்கப்படடு முடிவு்க்ள 
எடுப்ப்தறகு உங்களுககு உ்தவும என்று நகாங்கள் நமபு்கின்்றேகாம. எங்களது 
்ச்வ்கள் உங்கள் ேருததுவரகால் வேங்கப்படட ஆ்லகாச்ன்க்ளப ்ப்திலீடு 
சசயயும ்நகாக்கம ச்ககாணட்வ அல்ல.
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கு்றிப்பு்கள்

http://prostatecanceruk.org
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சிறேபபுச் சசவிலியர்கள்
0800 074 8383*
prostatecanceruk.org

Prostate Cancer UK என்்பது இங்கிலகாநது ேறறும ்வல்ஸ (1005541) 
ேறறும ஸ்ககாடலகாந்தில் (SC039332) ்ப்திவுசசயயப்படட ஒரு 
அறேக்கடட்ள ஆகும. ்ப்திவுசசயயப்படட நிறுவன எண 02653887.

© Prostate Cancer UK ்ே 2018

ேீள்்பகார்வ சசயயப்பட ்வணடியது ்ே 2021

்திங்கள் மு்தல் சவள்ளி வ்ர ்ககா்ல 9 ேணி மு்தல் ேகா்ல 6 ேணி 
வ்ரயிலும, பு்தன் ்கிே்ே்களில் ்ககா்ல 10 ேணி மு்தல் இரவு 8 
ேணி வ்ரயிலும எங்கள் சிறேபபுச் சசவிலியர்க்ள அ்ேக்கலகாம.

*  அ்ேபபு்கள் ்பயிறசி ்நகாக்கங்களுக்ககா்க ேடடு்ே 
்ப்திவுசசயயப்படு்கின்றேன. 
அ்ேப்பகாளர்கள் ேறறும Prostate Cancer UK.

  ஃ்்பஸபுக்கில் எங்க்ள ்லக சசயயுங்கள்: Prostate Cancer UK
  டவிடடரில் எங்க்ளப ்பின்ச்தகாடருங்கள்: @ProstateUK 
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