
 

நுரையீைல் புற்றுந ோய், நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் 

பைிந ோதரைகள் மற்றும் புரகப்பிடித்தல் குறித்த 

ஆநலோ ரை வருரக பற்றிய கூடுதல் 

தகவல்களுக்கு, போைர்வயிடவும்: 

 

NHS Lung Cancer Information (NHS நுரையீைல் 

புற்றுந ோய் தகவல்) 

www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/ 

 
NHS Smokefree (NHS ஸ்நமோக்ஃப்ைீ) 

www.nhs.uk/smokefree 

 
Cancer Research UK (புற்றுந ோய் ஆைோய் ச்ி UK) 

www.cruk.org/lunghealthchecks 

www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer 

www.cruk.org/smoking 

 
Roy Castle Lung Cancer Foundation 

(ைோய் நகஸில் நுரையீைல் 

புற்றுந ோய் அறக்கட்டரள) 

www.roycastle.org/information 

www.roycastle.org/help-and-support 

 
 
 

NHS இங்கிலாந்து நுழைவு 

மேற்ம ாள்: 000959 

இல ்கிடப்பட்ட நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் பைிம ாதழை ள் 
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நீங் ள் ததைிந்துத ாள்ள மேண்டியது எை்ை 
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நாங் ள் ஏை் நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் பைிம ாதழை ழள 

ேைங்குகிமறாே் 

ஆைம்ப  ிரலயில் பபரும்போலும் நுரையீைல் புற்றுந ோயிை் 

அரடயோளங்கள் அல்லது அறிகுறிகள் எதுவும் பதை்படுவதில்ரல. 

அதை் விரளவோக, சுமோை ்10 -இல் 7 புற்றுந ோய் ந ோயோளிகள் தற்நபோது 

குணப்படுத்த முடியோத அளவுக்குத் தோமதமோகநவ 

கண்டறியப்படுகிறோைக்ள் எை்பது வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் ஆகும். 

இல ்கிடப்பட்ட நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் பைிம ாதழை ள் 

பிை  ்ழை ழள ஆைே்பத்திமலமய (தபருே்பாலுே் ஏமதா தேறா  

உள்ளது எை்று நீங் ள்  ேைிப்பதற்கு முை்ைதா மே) 

 ண்டறியவுே், சிகி ழ்  எளிழேயாைதா வுே் அதி  தேற்றி 

தை ்கூடியதா வுே் இரு ்  ்கூடிய ஒரு  ட்டத்திமலமய 

 ண்டறியவுே் உதவுகிை்றை - இதை் விழளோ ப் பல உயிை ்ள் 

 ாப்பாற்றப்படுகிை்றை. 

பபரும்போலோை நுரையீைல் புற்றுந ோய்கள் நுரையீைல் ஸ்நகை் 

மூலம் ஆைம்ப  ிரலயில் கண்டுபிடிக்க முடியோத அளவுக்கு 

பமதுவோகநவ வளைக்ிை்றை. 

 

இல ்கிடப்பட்ட நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் பைிம ாதழை எை்றால் 

எை்ை? 

இலக்கிடப்பட்ட நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரை 

எை்பது இைண்டுக் கட்ட ப யல்முரற ஆகும், இதில் உங்கள் 

நுரையீைல்களிை் ஆநைோக்கியத்ரத  ோங்கள் 

மதிப்பிடுகிநறோம். 

உங்களுக்கு நுரையீைல் புற்றுந ோய் ஏற்படுவதற்கோை 

வோய்ப்புகரள மதிப்பிட ஓை ்உடல் ல வல்லு ருடை் ஒரு 

பதோரலநபசி அரைப்பில் அல்லது   ்திப்பில்  ீங்கள் 

பங்நகற்பீைக்ள். 

நுரையீைல் புற்றுந ோய் ஏற்படுவதற்கு அதிக வோய்ப்புள்ள 

ஒருவைோக  ீங்கள் அரடயோளம் கண்டறியப்பட்டோல், 

விரைவு ஸ்நகை் ஒை்ரற  ்ப ய்துபகோள்ள வருமோறு 

 ீங்கள் அரைக்கப்படுவீைக்ள். இ ்த ஸ்நகைில்  ோங்கள் 

மதிப்போய்வு ப ய்வதற்கோக உங்கள் நுரையீைலிை் 

விைிவோை படம் எடுக்கப்படும். ஏதோவது பிை  ்ரை 

இருப்பது கண்டறியப்பட்டோல்  ீங்கள் சிகி ர் க்கோக 

பைி ்துரைக்கப்படுவீைக்ள். 

 

நீங் ள் ஏை் அழை ் ப்பட்டுள்ளை்ீ ள் 

55 முதல் 74 வயதுக்குட்பட்ட புரகப்பிடிப்பவைக்ளுக்கு அல்லது 

புரகப்பிடிப்பரத வைக்கமோகக் பகோண்டிருப்பவைக்ளுக்கு நுரையீைல் 

புற்றுந ோய் வருவதற்கோை ஆபத்து அதிகமோக உள்ளது. உங்கள் 

நுரையீைல்கள்  ை்றோக  ்ப யல்படுகிை்றைவோ எை  ோங்கள் 

பைிந ோதிக்க விரும்புகிநறோம். ஒரு பிை  ்ரைரயக் கண்டறிவது 

அைிதோைதோக இரு ்தோலும் கூட, அவ்வோறு பிை  ்ரை இருக்கும் 

பட ்த்தில்  ோம் விரைவோக  ்ப யல்படட்ு அதற்கோை சிகி ர்  அளிக்க 

முடியும். நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரையில் பங்நகற்கலோமோ 

அல்லது நவண்டோமோ எை்பது உங்கள் முடிவுக்கு உட்பட்டதோகும். 

உள்ளட ் ங் ள் 

இலக்கிடப்பட்ட நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் 

பைிந ோதரைகரளப் பற்றி 

2 - 4 

இலக்கிடப்பட்ட நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் 

பைிந ோதரைகளிை்  ோத்தியமுள்ள இறுதிவிரளவுகள் 

5 - 6 

ஆைம்ப  ிரலயிநலநய கண்டறிவது ஏை் 

வித்தியோ த்ரத ஏற்படுத்துகிறது 

7 

நுரையீைல் ஸ்நகை்கள் பற்றி  ீங்கள் எை்ை 

பதைி ்துபகோள்ள நவண்டும் 

7 - 8 

நுரையீைல் புற்றுந ோய் மற்றும் அதை் 

அறிகுறிகரளப் பற்றி 

9 

உங்களுக்கு நுரையீைல் புற்றுந ோய் வருவதற்கோை 

வோய்ப்புகரள எப்படிக் குரறப்பது 
10 

1 

கூடுதல் ஆதைவு 

இ ்த  ்சிற்நறடர்டப் படிக்க உங்களுக்கு ஆதைவு 

நதரவப்பட்டோல் 01293 363732 எை்ற எண்ணில் 

எங்கரளத் பதோடைப்ுபகோள்ளவும், 

 ோங்கள் அரத எளிதோகப் படிக்கக்கூடிய 
வடிவங்களில், 

பிபைய்லி அல்லது பிற பமோழிகளில் உங்களுக்கு 

வைங்க முடியும். 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற 

எண்ரண அரைக்கவும் அல்லது 

www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk-ஐப் போைர்வயிடவும் 

இலக்கிடப்பட்ட நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரை எை்பது 

NHS ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரைகளில் இரு ்து நவறுபட்டதோகும். 

 ீங்கள்  மீபத்தில் NHS ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரை 

நமற்பகோண்டவைோக இரு ்தோலும் கூட,  ீங்கள் இலக்கிடப்பட்ட 

நுரையீைல்ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரையில் பங்நகற்பது பற்றி

2 

http://www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk/


3 

 
 

 
இல ்கிடப்பட்ட நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் பைிம ாதழையில் எை்ை 

நட ்கிறது? 

நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரையில் இைண்டு பகுதிகள் உள்ளை, 

ஆைோல் அரைவருக்குநம நுரையீைல் ஸ்நகை் எடுக்கப்படுவது 

நதரவப்படோது. இது உங்கள் ஆைம்ப மதிப்பீட்டிை் முடிவுகரளப் 

பபோறுத்தது. ப யல்முரற முழுவதும் உடல் ல வல்லு ைக்ளுடை் 

உரையோடுவதற்கும், ஏநதனும் நகள்விகள் நகட்பதற்கும் உங்களுக்கு 

 ிரறய ந ைம் கிரடக்கும். 

 

1) ஆைே்ப ேதிப்பீடு 

உங்கள் சுவோ ம், ஒடட்ுபமோத்த 

நுரையீைல் ஆநைோக்கியம், 

வோை்க்ரகமுரற மற்றும் குடும்பம் 

மற்றும் மருத்துவ வைலோறு 

ஆகியவற்ரறப் பற்றிக் 

கல ்துரையோட 

உடல் ல வல்லு ருடை் ஒரு பதோரலநபசி 

அரைப்பில் அல்லது   ்திப்பில்  ீங்கள் 

பங்நகற்பீைக்ள். 

இதில் மூை்று  ோத்தியமுள்ள இறுதிவிரளவுகள் உள்ளை: 

 

ஒரு நுழையீைல் ஸ்ம ை் த ய்துத ாள்ேதற் ாை ோய்ப்பு. 

இப்நபோது அல்லது எதிைக்ோலத்தில் உங்களுக்கு நுரையீைல் புற்றுந ோய் 

ஏற்படுவதற்கோை அதிக வோய்ப்பு இரு ்தோல் உங்கள் நுரையீைல்கள் 

முரறயோக  ்ப யல்படுகிை்றைவோ எைப் போைக்்க உங்களுக்கு ஒரு 

நுரையீைல் ஸ்நகை் ப ய்யப்படும். ஸ்நகை் உங்களுக்கு  ் ைியோைதோக 

இருக்குமோ எை்பரதத ்நதைவ்ுப ய்ய உடல் ல வல்லு ை ்உங்களுக்கு 

உதவுவோை.் 

 

பிை  ்ழை ள் எதுவுே்  ண்டறியப்படவில்ழல. 

உடல் ல வல்லு ை ்நமற்பகோண்டு ஆைோய்வதற்கு எதுவும் இல்ரல 

எை்பரதக் கண்டறியலோம்.  ீங்கள் நுரையீைல் ஸ்நகை் ப ய்துபகோள்ள 

நவண்டியதில்ரல. 

 

உங் ள் GP- ்குப் பைிந்துழை ் ப்படுதல். 

சுவோசிப்பதில் அல்லது நுரையீைல்களில் உங்களுக்குப் பிை  ்ரைகள் 

இருப்பது கண்டறியப்படட்ோலும், உங்களுக்கு ஸ்நகை் 

நதரவப்படோவிட்டோல், உடல் ல வல்லு ை ்உங்களுரடய GP அல்லது 

நவபறோரு வல்லு ருக்கு உங்கரளப் பைி ்துரைக்கலோம். 

 

நமற்கூறிய மூை்று  ிகை்வுகளிலும் உங்களுரடய GP-க்கு  ோங்கள் 

தகவல் பதைிவித்துவிடுநவோம். 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2) நுழையீைல் ஸ்ம ை் 

உங்கள் நுரையீைல்களிை் விரைவு ஸ்நகை் ஒை்ரற  ்ப ய்துபகோள்ளுமோறு 

 ீங்கள் அரைக்கப்படுவீைக்ள். இது ஒரு சிறப்பு CT (கம்ப்யூட்டட் 

நடோநமோகிைோபி) ஸ்நகை் ஆகும், இதில் உங்கள் நுரையீைல்கரள விைிவோகப் 

படபமடுக்க மிகக் குரற ்த அளவிலோை கதிைவ்ீ ச்ும் ஒரு கணிைியும் 

பயை்படுத்தப்படுகிை்றது. 

 

நுழையீைல் ஸ்ம ை் த ய்யப்படுே்மபாது எை்ை நட ்கிறது? 

ஸ்நகை் எடுப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்திக்பகோள்ள  ீங்கள் எதுவும் ப ய்ய 

நவண்டியதில்ரல. 

 

ஸ்நகை் ப ய்யப்படும்நபோது, வைக்கமோக  ீங்கள் CT ஸ்நகைை ்

வழியோக பமதுவோக  கைக்ிை்ற ஒரு படுக்ரகயிை் மீது 

மல்லோ ்த  ிரலயில்  மதளமோக படுக்கரவக்கப்படுவீைக்ள். 

ஸ்நகைை ்ஒரு வரளய வடிவில் இருக்கும்,  ீங்கள் அதை் 

வழியோகக் கட ்து ப ல்லும்நபோது அது உங்கள் உடலிை் ஒரு 

சிறிய பகுதிரய  ்சுற்றி சுைல்கிறது. 

சிறப்புப் பயிற்சி பபற்ற ஊழியைக்ள் (கதிைியக்க வல்லு ைக்ள் 

எை அரைக்கப்படுகிறோைக்ள்) CT அரறயில் ஒரு திரைக்குப் 

பிை்ைோல் இரு ்துபகோண்டு ஸ்நகைரை 

கடட்ுப்படுத்துகிறோைக்ள். ஸ்நகை் எடுக்கப்படும்நபோது  ீங்கள் 

அவைக்ரளப் போைக்்கவும், அவைக்ளுடை் நப வும் முடியும். 

ஸ்நகை் எடுக்கப்படும்நபோது,  ீங்கள்  கைோமல் படுத்திருக்க 

நவண்டும், நமலும் 10 விைோடிகளுக்கு எளிரமயோை சுவோ  

அறிவுறுத்தல்கரளப் பிை்பற்ற நவண்டும். படங்கள் மங்கலோக 

இல்லோமல் இருப்பரத இது உறுதிப்படுத்துகிறது. 

இ ்த ஸ்நகை் வலியில்லோதது மற்றும் ஸ்நகை் ப ய்வதற்கு 

முை்ைரும் ப ய்த 

பிை்ைரும்  ீங்கள் இயல்போக  ் ோப்பிடவும், குடிக்கவும், 

வோகைம் ஓட்டவும் முடியும். 

 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற எண்ரண 

அரைக்கவும் அல்லது www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk-ஐப் 

போைர்வயிடவும் 
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நுழையீைல் ஸ்ம ை் -  ாத்தியமுள்ள முடிவு ள் 

 ோை்கு வோைங்களுக்குள் எங்களிடமிரு ்து உங்கள் முடிவுகரளப் 

பபறுவீைக்ள்.  ோை்கு  ோத்தியமுள்ள முடிவுகள் உள்ளை: 

 

பிை  ்ழை ள் எதுவுே்  ண்டறியப்படவில்ழல 

அதோவது ஸ்நகைில் நுரையீைல் புற்றுந ோய் அல்லது பிற பிை  ்ரைகள் 

இருப்பதற்கோை எ ்த அறிகுறிகரளயும்  ோங்கள் கோணவில்ரல. 

முடிவுகரள உங்களுக்கு எழுத்துப்பூைவ்மோக  ோங்கள் 

அனுப்பிரவப்நபோம், நமலும் இைண்டு வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் ஒரு 

முரற ஸ்நகை் ப ய்ய வருமோறு உங்கரளக் நகடட்ுக்பகோள்நவோம். 

ஆைோலும், அடுத்தடுத்த ஸ்நகை்களுக்கு இரடநய உங்களுக்கு 

நுரையீைல் புற்றுந ோய் வருவதற்கோை  ோத்தியக்கூறு உள்ளது அல்லது 

ஸ்நகைில் அது கண்டுபிடிக்கப்படோமல் இரு ்திருக்கலோம். உங்கள் 

அடுத்த ஸ்நகனுக்கு முை்ைை ்உங்களிடம் வைக்கத்திற்கு மோறோை 

எரதயோவது  ீங்கள் கவைித்தோல், உங்கள் மருத்துவைிடம் ப ோல்லவும். 

 

இைண்டாேது ஸ்ம ை் மதழேப்படுகிறது 

இது பபோதுவோக ஸ்நகைில் கண்டறிவதற்குக் கடிைமோை ஏநதோ ஒை்று 

இருப்பரதக் குறிக்கிறது. அது அந கமோக தீங்கற்ற ஒை்றோக 

இருக்கலோம், ஆைோல் அது மிகவும் தீவிைமோைதோக இருக்கலோம் 

எை்பதோல் அரதப் பைிந ோதிப்பதற்கோக சுமோை ்மூை்று மோதங்களில் 

மற்பறோரு ஸ்நகை் ப ய்துபகோள்ள வருமோறு உங்கரளக் 

நகடட்ுக்பகோள்நவோம். 

 

கூடுதல் பைிம ாதழை ள் மதழேப்படுகிை்றை 

இது, ஸ்நகைில்  ோங்கள் ஏநதோ ஒை்ரறக் கண்டுபிடித்திருக்கிநறோம் 

எை்பரதயும் உங்களுக்குக் கூடுதல் பைிந ோதரைகள் 

நதரவப்படுகிை்றை எை்பரதயும் குறிக்கிறது, இது பயோப்ஸிரய 

உள்ளடக்கியதோக இருக்கலோம்.  ோங்கள் உங்கரள அரைப்நபோம் 

மற்றும் மருத்துவமரைக்கும் எழுதுநவோம், இதை்மூலம் நமற்பகோண்டு 

ஆய்வு ப ய்ய உங்கரள 

ஒரு மருத்துவை ்போைக்்க முடியும். 

 

மேதறாரு பிை  ்ழை  ண்டறியப்பட்டுள்ளது 

இது, நுரையீைல் புற்றுந ோய்க்கோை அறிகுறி எதுவும் இல்ரல 

எை்பரதயும், ஆைோல் ஸ்நகைில் சிகி ர்  அல்லது மருத்துவ 

ஆநலோ ரை நதரவப்படுகிை்ற நவறு பிை  ்ரைக்கோை அறிகுறிகள் 

இருக்கலோம் எை்பரதயும் குறிக்கிறது.  ோங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் 

GP-க்கும் எழுதுநவோம், நமலும்  ீங்கள்  ைியோை வல்லு ைிடம் 

பைி ்துரைக்கப்படுவரத உறுதிப ய்நவோம். 

 

 
 

 
 
 
 

54 
ஒரு ஸ்நகை் ப ய்யப்படும் 

 
 
 

8 
கண்டறிவதற்கு  ்

சிைமமோக இருக்கிை்ற  

அறிகுறிகரள நமற்பகோண்டு 

ஆய்வு ப ய்ய இைண்டோவது 

ஸ்நகை் நதரவப்படும் 

 

3 
கூடுதல் பைிந ோதரைகள் 

மற்றும் ஸ்நகை்கள் 

நதரவப்படும் 

 
 

2 
நுரையீைல் புற்றுந ோய் 

இருப்பது 

கண்டறியப்படும் 

 
 

  ்நதகிக்கப்படும் புற்றுந ோய்க்கோக 500 -இல் 1-க்கும் குரறவோை 

 பருக்கு அறுரவ  ்சிகி ர்  ப ய்யப்படும், ஆைோல் புற்றுந ோய் 

எதுவும் இல்ரல எை்று பிை்ைை ்அவைக்ளுக்கு  ்ப ோல்லப்படும். 
6 

 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற எண்ரண 

அரைக்கவும் அல்லது www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk-ஐப் 

போைர்வயிடவும் 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற எண்ரண 

அரைக்கவும் அல்லது www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk -ஐப் போைர்வயிடவும் 

 

ததாட ்  ேதிப்பீடு த ய்யப்பட்டுள்ள 

ஒே்தோரு 100 மபரு ்குே் 
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ஆைே்ப நிழலயிமலமய  ண்டறிேது ஏை் வித்தியா த்ழத 

ஏற்படுத்துகிறது 
 

நுரையீைலிை் ஒரு சிறு பகுதியில் 

பிை  ்ரை இரு ்து அது 

ஆைம்பத்திநலநய கண்டறியப்பட்டோல், 

போதிக்கப்பட்ட அ ்தப் பகுதியிை் மீது 

மடட்ுநம கவைம் ப லுத்தி சிகி ர்  

அளிக்க முடியும். தோமதமோகக் 

கண்டறியப்படட்ோல் பிை  ்ரை 

நுரையீைலிை் மற்ற பகுதிகளுக்கும் 

பைவியிருக்கலோம் மற்றும் அரதக் 

குணப்படுத்த உடல் மிகவும் 

கடுரமயோைதோக ஆக்கியிருக்கலோம். 

 
 

நுழையீைல் ஸ்ம ை் ள் பற்றி நீங் ள் எை்ை 

ததைிந்துத ாள்ள மேண்டுே் 

ஆைே்ப நிழலயில் நுழையீைல் புற்றுமநாய் ் ாை சிகி ழ்  

அளிப்பது தபருே்பாலுே் அதி ே் தேற்றி தபறுகிறது - 

 

நுரையீைல் ஸ்நகை் மூலம் உங்களுக்கு ஆைம்ப  ிரலயிநலநய 

கண்டறியப்படுவதற்கோை வோய்ப்பு மூை்று மடங்கு அதிகம் 

உள்ளது. 

 

சிறிய மற்றும் பதோடக்க  ிரல நுரையீைல் புற்றுந ோரயப் 

பபரும்போலும் அறுரவ  ் சிகி ர்  மூலம் அகற்றிவிட முடியும் 

அல்லது கதிைியக்க  ்சிகி ர்  மூலம் சிகி ர் யளிக்க முடியும். 

CT ஸ்நகை்கரளப் பயை்படுத்தி நுரையீைல் புற்றுந ோரயக் 

கண்டறிவது,  ீங்கள் புற்றுந ோயோல் இறப்பதற்கோை ஆபத்ரத 

சுமோை ் 25% குரறப்பதோக ஆைோய் ச்ிகள் மூலம் 

பதைியவ ்துள்ளது. 

 

குழறந்த மடாஸ் CT ஸ்ம ை் ஆைது, உங் ழள சிறிய 

அளவிலாை  திைவ்ீ ச்ு ்கு தேளிப்படுத்தலாே் - 
 

இது இயற்ரக  ்சூைலில் இரு ்து வரும் ஒரு வருடக் 

கதிைவ்ீ ச்ுக்கு  ் மமோகும். 

கதிைவ்ீ  ்ோைது உயிைணு ந தத்ரத ஏற்படுத்தலோம், இது பல 

ஆண்டுகள் அல்லது பல த ோப்தங்களுக்குப் பிறகு 

புற்றுந ோயோக மோறலோம். கூடுதல் CT ஸ்நகை் நதரவப்பட்டோல் 

இது உங்கரள அதிகக் கதிைவ்ீ ச்ுக்கு பவளிப்படுதத்லோம். 

 

 
 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற எண்ரண 

அரைக்கவும் அல்லது www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk-ஐப் 

போைர்வயிடவும் 

 
 

நுழையீைல் புற்றுமநாழய ஆைே்ப நிழலயிமலமய  ண்டறிேதை் 

நை்ழே ளுடை் 

ஒப்பிடுே்மபாது, புற்றுமநாழய ஏற்படுத்துே் இந்த CT 

ஸ்ம ை் ளிை் ஒட்டுதோத்த ஆபத்து மி வுே் குழறோகுே். 
 

மி   ்சிறிய எண்ணி ்ழ யிலாை நபை ்ளு ்கு இந்த 

ஸ்ம ை் எல்லா மநைங் ளிலுே் ஏற் ைமே இரு ்கிை்ற 

புற்றுமநாழய ்  ண்டறிேதில்ழல - 

இது தவறோை எதிைம்ரற எைப்படுகிை்றது. எதிைக்ோலத்திலும் கூட 

உங்களுக்கு நுரையீைல் புற்றுந ோய் ஏற்படலோம். உங்களுக்கு ஏதோவது 

ஒரு ந ைத்தில் அறிகுறிகள் பதை்படத் பதோடங்கிைோல், தயவுப ய்து 

உங்கள் மருத்துவரைப் போைக்்கவும். 

 

சிலரு ்கு, நுழையீைல் புற்றுமநாய் இல்லாவிட்டாலுே் கூட 

ஸ்ம ைில் ஏதாேது ததைியேருகிை்றது - 

இது தவறோை ந ைம்ரற முடிவு எைப்படுகிை்றது. அவ்வோறோை 

 ிரலரமகளில், உங்களுக்குப் புற்றுந ோய் இல்ரல எை்பரத 

உறுதிப்படுத்த  ீங்கள் கூடுதலோை பைிந ோதரைகரள  ்

ப ய்துபகோள்ள நவண்டியிருக்கும். 

 

ஒருேரு ்கு ஒருமபாதுே் தீங்கு விழளவி ் ாத நுழையீைல் 

புற்றுமநாய் ள் ஸ்ம ை் மூலே் ததைியேைலாே் - 

புற்றுந ோய் உயிருக்கு ஆபத்ரத விரளவிக்குமோ எை்பரத 

மருத்துவைக்ளோல் எல்லோ ந ைங்களிலும் ப ோல்ல முடியோது, அதை் 

விரளவோக, சிலை ்தங்களுக்குத் நதரவப்படோத சிகி ர் ரயப் 

பபறுவோைக்ள். 
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நுழையீைல் புற்றுமநாய் எை்றால் எை்ை? 
 

நுரையீைல் புற்றுந ோய் எை்பது புற்றுந ோயிை் மிகப் பபோதுவோை 

வரககளில் ஒை்றோகும். 

 

அ ோதோைண உயிைணுக்கள் கடட்ுப்போடற்ற முரறயில் பிைி ்து 

நுரையீைலில் கட்டிரய உருவோக்கும்நபோது இது ஏற்படுகிறது. 

 

பபோதுவோக நுரையீைல் புற்றுந ோயிை் ஆைம்ப  ிரலகளில் 

அரடயோளங்கள் அல்லது அறிகுறிகள் எதுவும் கோணப்படுவதில்ரல. 

 

புற்றுந ோரயத் பதோடக்கத்திநலநய கண்டறிவதை் மூலம் அதற்கோை 

சிகி ர்  பவற்றிகைமோக அரமவதற்கோை வோய்ப்பு அதிகம். 

 

பபரும்போலோை நுரையீைல் புற்றுந ோய்கள் குரற ்த அளவிலோை CT 

ஸ்நகை் மூலம் ஆைம்ப  ிரலயிநலநய கண்டுபிடிக்கப்படும் 

அளவுக்கு பமதுவோகநவ வளைக்ிை்றை. 

 

நுழையீைல் புற்றுமநாழய ஆைே்பத்திமலமய  ண்டறிய 

உதவுேதற் ா மே இல ்கிடப்பட்ட நுழையீைல் ஆமைா ்கியப் 

பைிம ாதழைழய நாங் ள் அழேத்திரு ்கிமறாே். 

 

நுழையீைல் புற்றுமநாயிை் அறிகுறி ள் யாழே? 

நுரையீைல் புற்றுந ோய் அடுத்தடுத்த ஸ்நகை்களுக்கு இரடயில் 

உருவோகலோம் மற்றும் சில ந ைங்களில் ஸ்நகை்களில் நுரையீைல் 

புற்றுந ோய் இருப்பது பதைியோமலும் நபோகலோம். உங்களிடம் ஏதோவது 

அ ோதோைணமோக இருப்பதோக அறி ்தோல் அரதக் கவைிக்க 

நவண்டியது முக்கியமோைதோகும், குறிப்போக: 

 
 

 பதோடை ்ச்ியோை இருமல் அல்லது உங்கள்  ோதோைண இருமலில் 

மோற்றம்  

 இருமும்நபோது இைத்தம் வருதல் 

 மூ ச்ுத் திணறல் இருப்பது 

 விவைிக்க முடியோத ந ோைவ்ு அல்லது எரட இைப்பு 

 சுவோசிக்கும்நபோது அல்லது இருமும்நபோது வலி அல்லது 

நவதரை  

 பசியுணைவ்ு இைப்பு 

 

இேற்றில் ஒை்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறிகுறி ள் இருப்பழத 

நீங் ள்  ேைித்தால், முடிந்தேழை விழைவில் உங் ள் GP-ஐப் 

பாை ்் வுே். ேற்தறாரு ஸ்ம னு ் ா  ்  ாத்திரு ்  மேண்டாே். 

 

 

எை ்கு நுழையீைல் புற்றுமநாய் ேருேதற் ாை ஆபத்ழத நாை் எப்படி 

குழறத்து ்த ாள்ள முடியுே்? 
 

பல வருடங்களோக புரகப்பிடித்துக் பகோண்டிருப்பவைக்ள் மற்றும் 

புரகப்பிடிப்பரத  ிறுதத் பல முரற முயற்சிதத்ு அரத பவற்றிகைமோக 

 ிறுதத்ியவைக்ள். 

 

 ீங்கள் புரகப்பிடிப்பவைோக இரு ்து அரத  ிறுத்த விரும்பிைோல், 

 ட்போை, இைகசியமோை, இலவ  மற்றும் புரகப்பிடிப்பரத 

 ிறுத்துவதற்கோை உள்ளூை ்ந ரவகள்  ீங்கள் 

பதோடைப்ுபகோள்வதற்கோகக் கோத்திருக்கிை்றை. 

 

 ீங்கள் இ ்த  ்ந ரவகரளத் பதோடைப்ுபகோள்ள உங்கள் 

இலக்கிடப்பட்ட நுரையீைல் ஆநைோக்கியப் பைிந ோதரைரய 

நமற்பகோள்ளும் ப விலியைோல் உதவ முடியும். 

 

 ீங்கள் புரகப்பிடிப்பரத  ிறுத்த உதவுவதற்கு  ிரறய ஆதைவு 

கிரடக்கிை்றது. எங்கள் உள்ளூை ் ல்வோை்வுக் குழுக்கள், அறுரவ  ்

சிகி ர்  GP-கள் மற்றும் மரு ்தகங்களிடம் இரு ்து பயிற்சி பபற்ற 

ஆநலோ கைக்ளிடமிரு ்து ந ைடியோகநவோ அல்லது பதோரலநபசி 

வோயிலோகநவோ பபோருத்தமோை ஆநலோ ரைரய  ீங்கள் பபற முடியும். 

 ீங்கள் தைியோக முயற்சிப்பரதக் கோட்டிலும், ஓை ்ஆநலோ கைிடமிரு ்து 

 ிபுணத்துவ ஆதைரவப் பபற்றோல்  ீங்கள் பவற்றிகைமோக அரத 

 ிறுத்துவதற்கு மூை்று மடங்கு அதிக வோய்ப்புள்ளது. நமற்கு  ப க்ஸ் 

பகுதி முழுவதும் புரகப்பிடிப்பரத  ிறுத்துவதற்கோை 

ந ரவகள் உள்ளை. 

 

உங்களுக்கு அருகோரமயில் உள்ள இடங்கரளக் கண்டறிய கீநை 

உள்ள இரணப்ரபக் கிளிக் ப ய்து உங்கள் அஞ் ல் குறியீடர்ட 

உள்ளிடவும். 

www.westsussexwellbeing.org.uk/topics/smoking/services-for- west-sussex 
 

அல்லது உங்கரள  ்சுய பைி ்துரை ப ய்துபகோள்ள அல்லது நவபறோருவை ்

 ோைப்ோகப் பைி ்துரை  

ப ய்ய உங்கள் உள்ளூை ் ல்வோை்வு ரமயத்ரத  

www.westsussexwellbeing.org.uk/contact-us-இல் நதை ்்பதடுப்பதை் மூலம்  

இரணயவழிப் பைி ்துரைப் படிவத்ரத  ிைப்பவும். 

 
 

 
 
 
 

கூடுதல் தகவலுக்கும் ஆதைவுக்கும் 01293 363732 எை்ற எண்ரண 

அரைக்கவும் அல்லது www.sussexlunghealthcheck.nhs.uk-ஐப் 

போைர்வயிடவும் 
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