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WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN) PROLAPSE?
Your pelvic organs include your bladder, uterus (womb) and
rectum (back passage). These organs are held in place by
tissues called “fascia” and “ligaments”. These tissues help to
join your pelvic organs to the bony side walls of the pelvis and
hold them inside your pelvis. Your pelvic floor muscles also hold
up your pelvic organs from below. If the fascia and ligaments
are torn or stretched for any reason, and if your pelvic floor
muscles are weak, then your pelvic organs (your bladder,
uterus, or rectum) might not be held in their right place and they
may bulge down into the vagina (birth canal).
WHAT ARE THE SIGNS OF PROLAPSE?
There are a few signs that you may have a prolapse. These
signs depend on the type of prolapse and how much pelvic
organ support has been lost. Early on, you may not know you
have a prolapse, but your doctor or nurse might be able to see
your prolapse when you have your routine Pap test.
When a prolapse is further down, you may notice things such
as:
 a heavy feeling or dragging in the vagina;
 something ‘coming down’ or a lump in the vagina;
 a lump bulging out of your vagina, which you see or feel
when you are in the shower or having a bath;
 sexual problems of pain or less feeling;
 your bladder might not empty as it should, or your urine
stream might be weak;
 urinary tract infections might keep coming back; or
 it might be hard for you to empty your bowel.
These signs can be worse at the end of the day and may feel
better after lying down. If the prolapse bulges right outside your
body, you may feel sore and bleed as the prolapse rubs on your
underwear.

ேஜானி (அல்ல இ ப்பைற உ ப் ) ப்பி க்கம்
என்றால் என்ன?
உங்கள் இ ப்பைற உள்உ ப் க்கள், சி நீர்ப்ைப,
க ப்ைப (கர்ப்பகம்), மலக்குடல் (பின் வாசல்)
என்பவற்ைறக் ெகாண் ள்ள . தைசநார்களா ம்,
உ ப் கைளப்பற்றிப்பி க்கும் திசுக்கள், நரம் களா ம்,
இவ்
ப் க்கள் அதற்குாிய இடத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ளன.
இவ்வைகயான திசுக்கள், இ ப்
ப் க்கைள இ ப்ெப ம்பின்
எ ம் ப் பக்கத் டன் இைணத் இ ப் க்குள் பி த்
ைவத்தி க்க உத கிற . உங்க ைடய இ ப் த் தள
தைசநார்க ம் கீழி ந் இ ப்பைற உ ப் க்கைள
பி த் ைவத் க் ெகாள்கிற . ஒன் டன் மற்ெறான்ைற
இைணக்கும் திசுக்க ம், எ ம் கைளப் பிைணக்கும் தைச
நார்க ம் கிழிந் ேபானால், அல்ல ஏதாவ காரணங்களால்
இ பட் ப்ேபானால், அத் டன் உங்கள் இ ப்பைறத் தள
தைசநார்கள் பல னமாக இ ந்தால், உங்கள இ ப்பைற
உ ப் க்கள் (சி நீர்ப்ைப, க ப்ைப, அல்ல மலக்குடல்)
அதற்குாிய இடத்திேல பி த் ைவத் க்ெகாள்ளப்படாமல்
அைவ ேஜானிக்குள் ெவளித்தள்ளப்படலாம் (பிறப் கால்வாய்).
உ ப் க்கள் இடப்ெபயர்வைடயக் காரணம் என்ன?
உங்கள் உட
ப் க்கள் இடப்ெபயர்ச்சி யைடவதற்கான
சில அறிகுறிகள் ெதன்படலாம். இந்த அறிகுறிகள், ெநகிழ்ச்சி
எந்த வைகையச்ேசர்ந்த மற் ம் இ ப்பைற உ ப் க்கள்
எவ்வள
ரம் பக்க வ ைமைய இழந் விட்டன என்பைதப்
ெபா த்ததாகும். ஆரம்பகட்டத்தில் உங்க க்கு ஒர்
இடப்ெபயர்ச்சி ஏற்பட்ட பற்றி ெதாியா ேபாகலாம். ஆனால்,
உங்கள் வழக்கமான க ப்ைபச் ேசாதைனயின்ேபா , உங்கள
ைவத்தியரால், அல்ல ம த் வத்தாதியால் உங்க ைடய
க ப்ைப ெநகிழ்ச்சிையப்பற்றி ெதாிந் ெகாள்ள
ம்.
ஒ ெநகிழ்ச்சியான ேம ம் கீேழ இறங்கியி ந்தால், நீங்கள்
கவனிக்கக்கூ யைவ:
 ேஜானியில் ஒ கனதி (பாரம்), அல்ல இ க்கும் உணர் ;
 ஏேதா கீேழ இறங்கி வ வ அல்ல ஒ தைசக்கட்
ெபண்
ப் க்குள் இ ப்ப ேபால்.
 ஒ தைசத் ண் ேஜானிக்குள் இ ந் ெவளியில்
ெதாங்குவ ேபால் இ த்தல்; அைத நீங்கள் குளிக்கும்ேபா
அல்ல நீரா ம்ேபா பார்க்கேவா அல்ல உணரேவா
ம்;
 ேநா டனான பா யல் பிரச்சிைனகள் அல்ல குைறவான
உணர்ச்சி;
 சி நீர்ைபயி
ந் சி நீர் வழைமக்கு மாறாக ற்றாக
ெவளிேயறாைம, அல்ல வ வற்ற சி நீர் ெவளிப்பாய்தல்;
 சி நீர் சுரப்பிகளில் ெதாற் மீண் ம் ஏற்பட்டைம; அல்ல
 மலங்கழிப்ப உங்க க்கு மிக ம் கஷ்டமாக இ க்கலாம்.
இந்த அறிகுறிகள் மாைலயில் அதிகாிக்கலாம் அத் டன்
கீேழ ப த்த ம் சுகமாக இ ப்பைத உணர் ர்கள்.
இந்த ெவளித்தள்ளல் உட க்கு ெவளிேய ஏற்பட்டால்,
உங்க க்கு வ ஏற்ப வ டன், ெவளித்தள்ளல் உள்ளாைடயில்
உரசுவதால், இரத்தம் வரலாம்.
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WHAT CAUSES PROLAPSE?

உ ப் ெநகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த் வ

The pelvic organs are held inside the pelvis by strong healthy
fascia. They are held up from below by pelvic floor muscles
that work like a firm muscle sling. If the support tissues (fascia
and ligaments) that keep the bladder, uterus and bowel in place
inside the pelvis are weak or damaged, or if the pelvic floor
muscles are weak and saggy, then prolapse can happen.

இ ப் உ ப் க்கள் இ ப்பின் உட்பகுதியில் உ தியான
திசுக்களினால் பி த் ைவக்கப்பட் ள்ளன. கீேழயி ந் ,
தைச நார்களின் உ தியான ண்ேபாலச் ெசயற்ப ம்
இ ப்பைற தளதைச நார்கள் இ ப்பைற உ ப் க்கைளத்
தாங்கிக்ெகாண்
க்கின்றன. சி நீர்ப்ைப, க ப்ைப, மலக்குடல்
ேபான்றவற்ைற அவற்றிற்கான இடத்தில் பக்கபலமாக
ைவத்தி க்கும் திசுக்கள் மற் ம் உ ப் கைளப் பற்றிப் பி க்கும்
தைச நார்கள் பல னமானால் அல்ல ப தைடந்தால், அல்ல
இ ப் த்தள தைச நார் வ விழந் மற் ம் தளர்ந் ேபானால்,
உ ப் ெநகிழ்ச்சி ஏற்ப ம்.

Childbirth is the main cause of prolapse. On the way down the
vagina, the baby can stretch and tear the support tissues and
the pelvic floor muscles. The more vaginal births you have,
the more likely you are to have a prolapse.

உ ப் இடம்ெபயர் க்கு பிரசவம் க்கிய காரணமாகும்.
ெபண்
ப் க்கு ேநர யாகக் கீேழ, குழந்ைத கால், ைகைய
நீட் வதால், உ
ைணயாக வி க்கும் திசுக்க ம், இ ப்பைற
தள தைச நார்க ம் கிழித் வி கின்றன. கூ தலான
சுகப்பிரசவங்கள், அதிகமான க ப்ைப ெநகிழ்ச்சிைய
ஏற்ப த்தக்கூ ம்.
க வைற
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சாதாரணம்

vagina

மலக்குடல்

சி நீர்க்குழாய்

ேஜானி

க வைற

uterus

சி நீர்ப்ைப

bladder

rectum

vagina

சி நீர்க்குழாய்

Other things that press down on the pelvic organs and the pelvic
floor muscles that can lead to prolapse, are:
 coughing that goes on for a while (such as smoker’s cough
or asthma);
 heavy lifting; and
 constipation and straining to empty the bowel.
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மலக்குடல்

க ப்ைப
ெநகிழ்ச்சி

uterine
prolapse
urethra

யா ?

ேஜானி

உ ப் இடப்ெபயர்ைவ ஏற்ப த்த இ ப்பைற
உ ப் க்கைள ம், இ ப்பைற தள தைசநார்கைள ம்
அ த் கின்ற ஏைனய விடயங்களாவன:
 சிலகாலமாகத் ெதாடர்ச்சியான இ மல் ( ைகபி ப்பவாின்
இ மல் அல்ல ஆஸ் மா ேபான்றைவ);
 பாரம் க்குதல்; மற் ம்
 மலச்சிக்கல் மற் ம் மலங்கழிக்க க
யற்சி ெசய்தல்.

| www.bladderbowel.gov.au

| November 2013

|

TAMIL

Page 2

16
PROLAPSE

உட
ப் க்களின்
இடப்ெபயர்

TYPES OF PROLAPSE.

உட

Pelvic organs may bulge through the front wall of the vagina
(called a cystocele [sist-o-seal]), through the back vaginal wall
(called a rectocele [rec-to-seal] or an enterocele (enter-o-seal])
or the uterus may drop down into your vagina (uterine prolapse).
More than one organ may bulge into the vagina.

ேஜானியின் ற்பக்கச் சுவ க்கூடாக இ ப்பைற உள்
ப்
ெவளித்தள்ளப்படலாம் (ேஜானியில் சி நீர்ப்ைப பி க்கம்
எனப்ப ம்), ேஜானியின் பிற்பக்கச் சுவ டான ெவளித்தள்ளைல
மலக்குடல் இறக்கம் என ம் அல்ல ேஜானிவழி குடல்
பி க்கம் என ம், க ப்ைப ேஜானிக்குள் ெதாங்குவைத
க ப்ைப ெநகிழ்ச்சி என ம் ெசால்லப்ப ம். ஒன் க்கு ேமற்பட்ட
உள்
ப் க்கள் ேஜானிக்குள் பி ங்கி ெவளித்தள்ளப்படலாம்.

WHO IS LIKELY TO HAVE A PROLAPSE?
Prolapse tends to run in families. It is more likely after
menopause or if you are overweight. But it can happen in young
women right after having a baby.
 It is thought that half of all women who have had a child
have some level of pelvic organ prolapse, but only one in
five women seek help.
 Prolapse can also happen in women who haven’t had a
baby, mainly if they cough, strain on the toilet, or lift heavy
loads.
 Even after surgery to mend prolapse, one in three women
will prolapse again.
 Prolapse can also happen in women who have had their
womb removed (that is, had a hysterectomy). In a case like
this, the top of the vagina (the vault) can prolapse.
WHAT CAN BE DONE TO HELP PREVENT PROLAPSE?
It is much better to prevent prolapse than try to fix it! If any
women in your close family have had a prolapse, you are more
at risk and you need to try very hard to follow the advice given
here.
As prolapse is due to weak pelvic tissues and pelvic floor
muscles, you need to keep your pelvic floor muscles strong no
matter what your age.
Pelvic floor muscles can be made stronger with proper training
(See the brochure “Pelvic Floor Muscle Training for Women”).
It is important to have your pelvic floor muscle training checked
by an expert such as a pelvic floor physiotherapist or a
continence nurse advisor. If you have been told you have a
prolapse, these experts are the best people to help plan a pelvic
floor muscle training program to suit your needs.

ப் இடப்ெபயர்வின் வைககள்

யா க்கு உள்

ப் ெநகிழ்ச்சி ஏற்படலாம்?

கு ம்பமாக உள்ேளா க்கு உள்
ப் ெநகிழ்ச்சி ஏற்படக்கூடய
ஒ ேபாக்கு உண் . மாதவிடாய் நி த்தப்பட்டவர்க க்கு
அல்ல உங்கள் உடல்நிைற கூ தலாக இ ந்தால் இ
ஏற்படக்கூ ய வாய்ப் க்கள் மிக அதிகமாகும். ஆனால்,
இளைமயான ெபண் க்கும், பிரசவத்ைதத் ெதாடர்ந் அ
நடக்கலாம்.
 குழந்ைத ஒன்ைறப் ெபற்ற ெபண்களில் அைரவாசிப்ேபர்
ஒ விதத்தில் இ ப்பைற உள்
ப் ெநகிழ்ச்சிக்கு
ஆளாகிறார்கள் எனக் க தப்ப கிற . ஆனால், ஐந்
ெபண்களில் ஒ வர்தான் உதவிைய நா கிறார்.
 குழந்ைத ஒன்ைறப் ெபறாத ெபண்க க்கும், க்கியமாக
இ மல், கழிவைறயில் மலங்கழிக்க க
யற்சி ெசய்தல்,
அல்ல பாரமான சுைமகைளத் க்கும் ெபண்க க்கும்
உள்
ப் ெவளித்தள்ளல் ஏற்படலாம்.
 உ ப் ெவளித்தள்ளைல சுகப்ப த் வதற்கான
அ ைவச்சிகிச்ைசயின் பின்ன ம், ன் ெபண்களில்
ஒ வர் மீண் ம் உள்
ப்ைப ெவளித்தள் கிறார்.
 க ப்ைபைய அகற்றிக் ெகாண்ட ெபண்களி ம் பி க்கம்
ஏற்படலாம் (அதாவ , க ப்ைப நீக்க அ ைவச்சிகிச்ைச
ெசய் ெகாண்ேடார்). இப்ப யான சந்தர்ப்பத்தில்,
ேஜானியின் ேமற்பக்கம் ந வலாம்.
குட றக்கத்ைதத் த த்

உதவ என்ன ெசய்யலாம்?

குட றக்கத்ைத குணப்ப த்த யற்சிப்பதைனக் காட்
ம்,
அ வராமல் த த்தேல மிகச் சிறந்த ! உங்கள் கு ம்பத்தில்
ெந ங்கிய உறவினரான ஒ ெபண் க்கு உள்
ப்
ெநகிழ்ச்சி ஏற்பட்
ப்பின், உங்க க்கும் இதற்கான மிக
ஆபத் இ க்கிற . எனேவ, நீங்கள் கீேழ தரப்பட் ள்ள
ஆேலாசைனகைள மிக ம் அவதானமாக பின்பற்றேவண் ம்.
குட றக்கமான இ ப்பைற திசுக்கைள ம், இ ப்பைற
தளதைச நார்கைள ம் ெபல னமைடயச் ெசய் மாைகயால்,
நீங்கள் எந்த வயதினராக இ ப்பி ம், உங்க ைடய இ ப்பைற
தள தைச நார்கைள உ தியாக ைவத்தி க்க ேவண் ம்.
சாியான பயிற்சியின் லம் உங்க ைடய இ ப்பைற தள
தைசநார்கைள வ ைம ைடயதாக்கலாம். (“ெபண்க க்கான
இ ப்பைற தள தைசநார் பயிற்சி” எ ம் ெவளியீட் ைனப்
பார்க்க ம்). உங்க ைடய இ ப்பைற தள தைசநார்
பயிற்சியிைன, இ ப்பைற தைசநார் பி த் வி ம் ைவத்தியர்
(physiotherapist), அல்ல ஒ ‘கான் னன்ஸ்’ ம த் வத்தாதி
ஆேலாசகர் ேபான்ற ஒ நி ணரால் பாிசீ க்கப்படேவண் ம்.
உங்க க்கு குட றக்கம் இ ப்ப ெதாியவந்தால், ஒ
இ ப்பைற தள தைசநார்க க்கான உடற்பயிற்சியிைனத்
உங்கள் ேதைவக்கு ெபா த்தமாகத் திட்டமிட் உதவ
இவர்கள்தான் மிகச்சிறந்தவர்களாவர்.
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WHAT CAN BE DONE TO TREAT PROLAPSE ONCE IT HAS
HAPPENED?

குட றக்கம் ஏற்பட்ட ம் அதைனக் குணமாக்க என்ன
ெசய்யேவண் ம்?

Prolapse can be dealt with simply or with surgery—it depends
on the level of prolapse.

எந்த வைகையச்ேசர்ந்த குட றக்கம் ஏற்பட் ள்ள என்பைதப்
ெபா த் த் த் தான் அதைன சாதாரணமாகக் சுகப்ப த்தலாமா
அல்ல அ ைவச்சிகிச்ைச ெசய்ய ேவண் மா என நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளலாம்.

The simple approach
Prolapse can often be treated without surgery, chiefly in the
early stages, and when the prolapse is mild. The simple
approach can mean:
 pelvic floor muscle training planned to your special
needs, with the advice of a pelvic floor physiotherapist or
continence nurse advisor;
 learning what caused your prolapse, and making needed
lifestyle changes;
 keeping good bowel and bladder habits to avoid straining
(see the brochure “Good Bladder Habits for Everyone”); and
 having a pessary (a silicone device that fits into your
vagina) carefully measured and placed into the vagina to
provide inside support for your pelvic organs (a bit like a
prop) rather than surgery.

சாதாரண அ

கு ைற

Surgery can be done to repair the torn or stretched fascia and
ligaments. Surgery can be done through the vagina or the
tummy. Sometimes special mesh is placed into the front or the
back vaginal wall to strengthen it where it is weak or torn. As the
body heals, the mesh helps form stronger tissues to give more
support where it is needed.

குட றக்கம், அதன் ஆரம்ப நிைலயில், மிக இேலசாக
இ க்கும்ேபா ஆப்பிேரஷன் இல்லாமேல சிகிச்ைச
அளிக்கலாம். சாதாரண அ கு ைற என்ப :
 இ ப்பைற தள உடல்பி த் வி பவர் (physiotherapist),
அல்ல ‘கான் னன்ஸ்’ ம த் வத்தாதி ஆகிேயாாின்
ஆேலாசைனப்ப , உங்கள் விேஷட ேதைவக க்ேகற்ப
திட்டமிட்ட இ ப்பைற தள தைசநார்க க்கான பயிற்சி.
 உள்
ப் இடமாற்றத்திற்கான காரணங்கைளக்
கண்டறிந் அதற்ேகற்ற வைகயில் வாழ்க்ைக ைறைய
மாற்றிக்ெகாள் தல்;
 க ம் யற்சி ெசய்வதைனத் தவிர்ப்பதற்காக, சிறந்த
மலம், சலம் கழிக்கும் வழக்கத்திைன ஏற்ப த்திக்
ெகாள்ளேவண் ம் (‘ஒவ்ெவா வ க்குமான நல்ல
சி நீர்ப்ைப பழக்கங்கள்’ எ ம் ெசய்தித் தாைளப்
பார்க்க ம்); அத் டன்;
 அ ைவச்சிகிச்ைசயில்லாமல் இ ப் உள்
ப் க க்கு
உள்ளார்ந்த ைணயாக இ ப்பதற்காக,
வாழ்க்ைக ைறைய நன்கு கவனமாக ஆராய்ந் அதற்ேகற்ப
ேஜானிக்குள் (உங்கள் ேஜானிக்குள் ெபா ந்தக் கூ ய ஒ
(
ேபான்ற) ‘சி க்ேகான்’ க விையப் ெபா த் தல்)
ைவத்தல்.

After surgery

அ ைவச்சிகிச்ைசயால் தீர்த் ைவத்தல்

To prevent the prolapse coming back again, you should make
sure you:
 have expert training to make sure your pelvic floor muscles
work to support your pelvic organs;
 don’t strain when using your bowels (see the brochure
“Good Bladder Habits for Everyone”);
 keep your weight within the right range for your height and
age;

கிழிந் ேபான அல்ல இ பட்ட தைச நார்கைள ம்
திசுக்கைள ம் ப
பார்க்க சத்திரசிகிச்ைச ெசய்யலாம்.
இந்த சத்திரசிகிச்ைச, வயி அல்ல ெபண்
ப் டாகச்
ெசய்யப்படலாம். ேஜானிச்சுவைர பல ள்ளதாக்க அதன்
உள்ேள ன்பக்கத்தில் அல்ல பின்பக்கத்தில், அ கிழிந்த
அல்ல வ விழந்த இடத்தில் அச்சுவ க்கு ஆதாரமாக
சிலேவைளகளில் விேஷட வைலப்பின்னல் ைவக்கப்ப கிற .
உடல் சுகமைட ம்ேபா , பலமான திசுக்களி
ந்
ஆதர ேவண்டப்ப ம் இடத் க்கு அதிகமாக வ வளிக்க,
இந்த வைலப்பின்னல் உத கிற .

The surgery approach

அ ைவச்சிகிச்ைசக்குப் பின்னர்
உள்
ப் ெவளிேயற்றம் மீண் ம் வராம
க்க, நீங்கள்
நிச்சயப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் யைவ:
 உங்கள் இ ப்பைறத் தைசநார்கள் இ ப்பைற
உள்
ப் க க்கு உ
ைணயாக ெசயற்ப வைத
நிச்சயப்ப த்திக் ெகாள்ள நி ணத் வ
பயிற்சிெபறேவண் ம்;
 மலங்கழிக்கும்ேபா க
யற்சி ெசய்யேவண்டாம்
(“எல்ேலா க்குமான சிறந்த சி நீர்ப்ைப பழக்கங்கள்”
எ ம் ெவளியீட் ைனப் பார்க்க ம்);
 உங்கள் உயரத்திற்கும், நிைறக்குேமற்ப உங்கள் உடல்
நிைறைய சாியான அள க்குக்கீழ் ைவத் க்ெகாள்ள ம்;
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learn safe ways of lifting, including sharing the lifting of
heavy loads;
see your doctor if you have a cough that won’t go away;
and
see your doctor if simple things don’t seem to make it
better.




The diagrams have been reprinted with kind permission from
Women’s Health Queensland Wide’s Genital Prolapse
factsheet. www.womhealth.org.au

விளக்க வைரபடங்கள் Women’s Health Queensland Wide உைடய
தயவான அ மதி டன் மீள அச்சிடப்பட் ள்ளன. பா
ப்
ெவளித்தள்ளல் ெசய்தித்தாள் www.womhealth.org.au

SEEK HELP
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.
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/other-languages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

பாரமான சுைமகள் க்குவைத ஏைனேயா டன் பகிர்ந்
ெகாள்வ உட்பட, பாரம் க்குவதற்கான பா காப்பான
வழிகைளக் கற் க் ெகாள் ங்கள்;
உங்க க்கு இ மல், சுகப்படாமல் ெதாடர்ந்
இ க்குமானால், உங்கள் ைவத்தியைரப் பார்க்க ம்;
அத் டன்
சாதாரண நடவ க்ைககள் பலனளிக்கும்ேபால்
ெதாியவில்ைலயானால், உங்கள் ைவத்தியைரப் பார்க்க ம்.

உதவி ேகா ங்கள்
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.
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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