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BLADDER CONTROL PROBLEM?

சி நீர்ைபையக் கட் ப்ப த் வதில்
சிக்கலா?

IF YOU HAVE BLADDER CONTROL PROBLEMS, ASK
FOR HELP YOU DON’T HAVE TO PUT UP WITH IT
You are not alone. Over 4.8 million Australians have
bladder control problems.
Bladder control problems can affect women and men of
all ages.

உங்க க்கு த்திரப்ைபையக் கட் ப்ப த் வதில்
ஏதாவ பிரச்சிைன இ ப்பின், உதவி ேக ங்கள்; நீங்கள்
ெபா த் க் ெகாண்
க்க ேவண் ய அவசியமில்ைல.
உங்க க்கு மட் மல்ல. 4.8 மில் ய க்கு ேமற்பட்ட
ஆஸ்திேர யர்க க்கு சலப்ைபையக் கட் ப்ப த் வதில்
பிரச்சிைனகள் உண் .

If you do nothing, it won’t go away.

சி நீர்ப்ைப கட் ப்பா பிரச்சிைனகள் ெபண்கள் மற் ம்
ஆண்கள் ஆகிய எல்லா வயதினைர ம் பாதிக்கிற .

Bladder control problems can be managed, treated and
even cured.

நீங்கள் ஒன் ம் ெசய்யா விட்டால், அ
உங்கைளவிட் ப் ேபாகா .

Help is available. You can regain control.
DO YOU HAVE A BLADDER CONTROL PROBLEM?

சி நீர்ப்ைப கட் ப்பா ப் பிரச்சிைனகள்
சமாளிக்கக்கூ யவைவ, சிகிச்ைசஅளிக்கக்கூ யைவ
அத் டன் சுகப்ப த்த ம்
ம்.

Do you leak or wet yourself when you cough, laugh or
sneeze?

உதவி வழங்கப்ப கிற . நீங்கள் கட் ப்பாட் ைன
மீளப்ெபறலாம்.
சி நீர்ைப கட் ப்ப த் ம் பிரச்சிைன உங்க

Do you leak or wet yourself when you lift something
heavy?

க்குண்டா?

நீங்கள் இ
ம்ேபா , சிாிக்கும்ேவைள அல்ல
ம் ம்ெபா
சி நீர் கசி அல்ல நைனந்
வி கிறீர்களா?

Do you leak or wet yourself when you play sport?
Do you have to rush to use the toilet?

ஏதாவ
அல்ல

Do you sometimes not make it to the toilet in time?
Are you often nervous because you think you might lose
control of your bladder?
Do you wake up more than twice during the night to go to
the toilet?
Do you plan your day around where the nearest toilet is?

பாரத்திைனத் க்கும்ேபா
நைனந் வி கிறீர்களா?

விைளயா ம்ேபா
ெவளிேய கிறதா?

த்திரக்கசி

த்திரக்கசி ,

அல்ல

த்திரம்

கழிவைறையப்பாவிப்பதற்கு விைரந்
ெசல்லேவண்
ள்ளதா?

Do you sometimes feel your bladder is not quite empty?

கழிவைறக்குப் ேபாக ன்னேர சி நீர்
ெவளிேயறிவி கிறதா?

Do you leak or wet yourself when you change from sitting
or lying down to standing up?

சி நீர்ைப கட் ப்பாட் ைன இழந் வி ேவேனாெவன்
அ க்க (மனப் பயம்) மனக்கிேலசமாக உள்ளதா?
கழிவைறக்குப் ேபாவதற்காக இர ேவைளகளில்
இரண் தடைவக க்குேமல் க்கத்ைதவிட் எ ந்
வி கிறீர்களா?
நீங்கள் பகல் ேவைளகளில் ேபாகும் இடங்களில்
எங்ெகல்லாம் அண்ைமயில் மலசலகூடம் இ க்கிற
என்பதைன ன்னேர ெதாிந் ைவத்தி ப்பீர்கேளா?
சி நீர்ப்ைப மிக ம் ெவ ைமயாகவில்ைல என
சிலேவைளகளில் உணர்கிறீர்களா?
நீங்கள் இ ந் விட்

நிற்கும்ேபா
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சி நீர்ைபையக் கட் ப்ப த் வதில்
சிக்கலா?

SEEK HELP

உதவி ேகா ங்கள்

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday
to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern
Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

நீங்கள் National Continence Helpline (ெஹல்ப் ைலன்)
1800 33 00 66* என்ற இலக்கத்தில் அைழத்தால்,
தகுதிவாய்ந்த ம த் வ தாதிமார் இலவசமாகக்
கிைடப்பார்கள் (திங்கள் தல் ெவள்ளிவைர ஆஸ்திேர ய
கீைழத்ேதய நியமித்த ேநரம் (EST) காைல 8 மணிக்கும்
மாைல 8 மணிக்கும் இைடயில்):
 தகவல்கள்;
 ஆேலாசைன;

ண் ப்பிரசுரம்.

If you have difficulty speaking or understanding English
you can access the Helpline through the free Telephone
Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be
answered in English, so please name the language you
speak and wait on the phone. You will be connected
to an interpreter who speaks your language. Tell the
interpreter you wish to call the National Continence
Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be
connected and the interpreter will assist you to speak with
a continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/otherlanguages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

ஆங்கில ெமாழிைய ேபசுவதிேலா அல்ல விளங்கிக்
ெகாள்வதிேலா கஸ்டமி ப்பின் ெதாைலேபசி
ெமாழிஉைரப்பவாின் ேசைவையப்பயன்ப த்தி
ெஹல்ப் ைல டன் 13 14 50 இல் ெதாடர்
ெகாள்ளலாம். ெதாைலேபசி அைழப்பான
ஆங்கிலத்தில் பதிலளிக்கப்ப ம், எனேவ, நீங்கள்
ேபசும் ெமாழி என்ன என்பதைனச்ெசால் விட்
சற் ெதாைலேபசியில் தாமதிக்க ம். உங்களின்
பாைஷையப் ேபசும் ஒ ெமாழிெபயர்த் ைரப்பவர்
உங்க டன் ெதாடர் ெகாள்வார். நீங்கள் National
Continence Helpline ஐ1800 33 00 66 இலக்கத்தில்
அைழக்க வி ம் வதாகக் கூ ங்கள். ெதாடர் கைள
ேமற்ெகாள்வதற்காக ெதாைலேபசியில் காத்தி ங்கள்,
நீங்கள் கழி கட் ப்ப த் ம் ெபா ட்க க்கான ஒ தாதி
ஆேலாசக டன் ேபசுவதற்கு ெமாழிெபயர்த் ைரப்பவர்
உத வார். சகல அைழப் க்க ம் இரகசியமாக
ைவத்தி க்கப்ப ம்.
பார்க்க ம் bladderbowel.gov.au அல்ல
continence.org.au/other languages
* ைகப்ேபசி அைழப் க்க
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