ெீ ங் கள் 9 முதல் 60 வயதுக்கு இசடப் பட்ட நபண்ணோக இருெ்தோல் ,
ெீ ங் கள் கர்ப்பமோக இருக்க வோய் ப் பு இருப் பதோல் , உங் களது
கர்ப்பெிசலசய ெோங் கள் அறிவது அவசியம் .
எக்ஸ்-சர அல் லது மின் துகளி கதிர்வீச்சு, கருவிலுள் ள குழெ்சதக்கு
ஆபத்தோனது.
கருவிலுள் ள குழெ்சத கதிர்வீச்சின் தோக்கத்திற் கு உள் ளோகும் சபோது,
பிறவிக் குசறபோடுகள் , புற் றுசெோய் கள் , குறிப் பிட்ட சிலவசக
செோய் கள் ஏற் படக்கூடிய ஆபத்து அதிகரிக்கலோம் . இெ்த ஆபத்து,
பரிசசோதசனயின் வசகசயயும் கதிர்வீச்சின் தோக்கத்சதக்
குசறப் பதற் கு எடுக்கப் பட்ட முயற் சிகசளயும் நபோறுத்து
மோறுபடும் .
மின் துகளி கதிர்வீச்சசப் பயன் படுத்தும் பரிசசோதசனகள் :
• எக்ஸ்-சர அல் லது சரடிசயோகிரோஃப் (எ.கோ. நெஞ் சு எக்ஸ்-சர,
வயிறு எக்ஸ்-சர, எலும் புகள் எக்ஸ்-சர)
• CT ஊடுகதிர் படநமடுப் பு (எ.கோ. மூசள CT, வயிறு/இடுப் புக்கூடு
CT, யூசரோகிரோம் CT, ஏஞ் சிசயோகிரோம் CT)
• ஃபுசளோசரோஸ்சகோப் பி (சபரியம் மீல் , சபரியம் ஸ்வோசலோ,
நகோலங் கிசயோகிரோம் )
• நமசமோகிரோஃபி அல் லது நமசமோகிரோம்
• அணுசக்தி மருத்துவ ஊடுகதிர் படநமடுப் பு (எ.கோ. PET CT,
எலும் பு ஊடுகதிர் படநமடுப் பு)

சம் பவங் கள் நடப் பதுண்டு
கர்ப்பமோக இல் சல என ெிசனத்த செோயோளிகள் ,
பரிசசோதசனக்குப் பிறகு கர்ப்பமோக இருப் பசதக் கண்டறிெ்த
சம் பவங் கள் ெிகழ் ெ்திருக்கின் றன. இதனோல் , அவர்களுக்குப்
நபரும் மனத்தவிப் பும் மன உசளச்சலும் செர்ெ்தன.
எனசவ, உங் களது கர்ப்பெிசல பற் றி உறுதியோகத் நதரியோவிட்டோல்
அல் லது கர்ப்பமோக இருக்க வோய் ப் பிருப் பதோக உங் களுக்குத்
சதோன் றினோல் எங் கள் அலுவலசர அல் லது மருத்துவசர
எப் சபோதும் அணுகுங் கள் .

அத ோடு உங் களுக் கு இடுப் புக் கூட்டில் உயர்
கதிர்வீச்சு பரிதசோ னைக் கு ஏற் போடு
சசய் யப் பட்டிருந் ோல் , யவுசசய் து
பிை்வருபவற் னறக் கவை ்தில் சகோள் ளுங் கள் :
✔

ெீ ங் கள் எச்சரிக்சக குறிப் புகசளக் நகோண்ட ஆயத்தக் கடிதத்சதத்
தபோல் வழி நபறுவீர்கள் :
This is an examination with high radiation dose to the pelvis.

இது இடுப்புக்கூட்டில் உயர் கதிர்வீச்சுடன் நசய் யப்படும் பரிசசோதசன.

✔

இடுப் புக்கூட்டுப் பகுதியில் நெஞ் சுக்குக் கீசழ, முழங் கோலுக்கு சமசல
உள் ள பகுதி உள் ளடங் கும் .

✔

உங் களது மோ விடோய் ச ோடங் கி 14 நோட்களுக்குள்
மட்டுதம இத்தசகய பரிசசோதசனகசள ெோங் கள்
நசய் யமுடியும் . ஏநனனில் , மோதவிடோய் நதோடங் கி 14
ெோட்களுக்குப் பிறகு ெீ ங் கள் கர்ப்பமோக இருப் பதற் கு
வோய் ப் புள் ளது.

✔

உங் கள் பரிதசோ னைக்கோை த தி, கனடசியோக
மோ விடோய் ச ோடங் கிய த தியிலிருந் து 14
நோட்களுக்குப் பிறகு இருந் ோல் , யவுசசய் து
எங் களுடை் ச ோடர்புசகோண்டு
பரிதசோ னைக்கோை த தினய மோற் றுங் கள் .

சநஞ் சுக்குக் கீதே

• இெ்த QR குறியீட்சட வருடுங் கள்
• மின் னஞ் சல் gdrappt@sgh.com.sg
• நதோசலசபசி எண் 6321 4225
(திங் கள் முதல் நவள் ளி: 0830 – 1800,
சனிக்கிழசம: 0830 – 1230)
✔

பின் வரும் சூழ் ெிசலகளில் 14 ெோள் விதிமுசற
முேங் கோலுக்கு தமதல
உங் களுக்குப் நபோருெ்தோது:
• ெீ ங் கள் 9 வயதுக்குக் குசறவோனவர் அல் லது 60
வயதுக்கு சமற் பட்டவர் (பிறெ்த சததியின்
அடிப் பசடயில் )
• உங் களது கர்ப்பப் சபசய அல் லது சூலகங் கள்
அகற் றப் பட்டுவிட்டன
• உங் களுக்கு மோதவிடோய் ெின் றுசபோய் ,
ஓரோண்டுக்குசமல் வரவில் சல
• ெீ ங் கள் கிசமோநதரபி சிகிச்சச நபறுகிறீர்கள்
• உங் களது கருப் சபயில் கருத்தசட கருவி (IUCD)
நபோருத்தப் பட்டு, கருக்குழோய் கள் கட்டப் பட்டுள் ளன
• தற் சபோது ெோள் தவறோமல் ஹோர்சமோன் கருத்தசட
மோத்திசரகள் உட்நகோள் கிறீர்கள்
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