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வாழ்நாளில் சராசரியாக 8 கனடிய பெண்களில் ஒருவர ்மாரெ்கெ் 

புற்றுநநாயால் ொதிக்கெ்ெடுகிறாரக்ள் என்ெது உங்களுக்கு பெரியுமா? 

பெண்களுக்கு மிகவும் அசச்ுறெ்ெலான சவாலாக மாறியுள்ளது மாரெ்கெ் 

புற்று நநாய். பொடுெல் மற்றும் அறிகுறி நொன்ற சுயெரிநசாெனன மூலம் 

அவ்வளவு எளிொக கண்டறிய இயலாது.ஆனால் கியூபெக் அரசாங்க 

புற்றுநநாய் ெடுெ்பு திட்டெ்தின் மூலம் மாரெ்கெ் புற்று 

நநானய கண்டறிவது மிகவும் எளிது. எவ்வளவு வினரவாக கண்டறிய 

முடியுநமா அவ்வளவு செவிகிெம் இறெ்பு விகிெம் குனறவாக இருக்கிறது, 

ொதிெ்புகனள ெடுக்கவும் முடியும். மாரெ்க புற்றுநநாய் ெடுெ்பு சட்டம் மாரெ்க 

புற்றுநநாய் முன்னநர கண்டறிந்து இழெ்புகனள ெடுெ்து ,இறெ்பு 

விகிெென்ெ குனறக்கும் முக்கியமாக நநாக்கெ்நொடு இயங்கி வருகிறது. 

கியூபெக் அரசாங்க மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் ெடுெ்பு திட்டம்( PQDCS) எவ்வாறு 

நவனல பசய்கிறதுஎன்று உங்களுக்கு பெரியுமா? 

 

RAMQ எனெ்ெடும் (Regie de l’assurance de maladie du Quebec ) எனெ்ெடும் 

மருெ்துவ காெ்பீட்டு அட்னட னவெ்திருக்கும் 50 முெல் 69 வயதுனடய 

அனனெ்து பெண்களுக்கும் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முனற இலவசமாக 

மாரெ்க புற்றுநநாய் ெரிநசாெனனனய நமற்பகாள்ள இெ்திட்டம் 

வழியனமெ்துக் பகாடுக்கின்றது. இெற்கு கட்டணநமா , காெ்பீட்டு 

அட்னடநயா நெனவ இல்னல .50-69 வயதுக்குட்ெட்ட எல்லாபெண்களும் 

மருெ்துவ நிபுணனர பொடரப்ுபகாண்டு இந்ெ மாரெ்க புற்றுநநாய் 

கண்டறியும் 

ெரிநசாெனனக்கு அனுமதி சீட்னட பெற்றுக் பகாள்ளலாம். 

இெற்கு அரசாங்கநம கட்டணம் பசலுெ்தும். ெரிநசாெனனக்கு உட்ெடும் 

பெண்கள் கட்டணம் பசலுெெ் நெனவயில்னல. இவ்வாறு மிக எளிொக 

மாரெ்கெ் புற்றுநநானய கண்டறிய ெயன்ெடும் ஒரு முனறயின் பெயர ்ொன் 

பமநமாகிராம். 

 

நீங்கள் 50 -69 வயதுக்குட்ெட்டவரா? பமநமாகிராம் ெரிநசாெனன 

பசய்துபகாள்ள நீங்கள் 

பசய்ய நவண்டியபெல்லாம் ஒன்நற ஒன்றுொன். 

ஒரு பிரெ்திநயகமான மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் கண்டறியும் பமநமாகிராம் 

னமயெ்னெ பொடரப்ுபகாண்டு ஒரு சந்திெ்னெ திட்டமிடுவது. 

நமலும் சந்திெ்பிற்கு நெனவயான உங்களது ஆவணங்கனள எடுெ்துச ்

பசல்வது.னமயெ்தில் பகாடுக்கெ்ெடும் ெடிவென்ெ சரியாக நிரெ்பி மாரெ்க 

புற்றுநநாய் கண்டறியும்பமநமாகிராம் ெரிநசாெனனயில் கலந்து பகாள்வது 
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இந்ெ அனனெ்து விடயங்களும் உங்களுக்கு கடிெெ்தின் மூலம் 

அரசாங்கெெ்ால் அனுெ்பினவக்கெ்ெடும்.இனெ கவனமாக ெடிெ்து 

விடயங்கனள பெரிந்து பகாள்ள நவண்டியது 

அவசியம். சில புற்றுநநாய்கள் நமநமாகிராஃபி மூலம் மட்டும் 

கண்டறியெ்ெடுவதில்னல என்ெொல், அல்ட்ராசவுண்ட் ெரிநசாெனனனய 

நீங்கள் நகட்க நவண்டும் என்றும் நான் ெரிந்துனரக்கிநறன். இந்ெ விருெ்ெம் 

கட்டணமானது, ஆனால் மலிவானது. 

கியூபெக் அரசாங்க மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் ெடுெ்பு திட்டமானது இறக்கும் 

அொயெ்திலிருந்து 

காெ்ெல் மற்றும் கீநமாபெரபிக்கி உட்ெடுெ்துெல் மற்றும் பொதுவாக மாரெ்க 

புற்று நநாயின் 

அறிகுறிகனள பெரிந்து பகாள்வது நொன்ற ெல விசயங்கனள உள்ளடக்கியது 

மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் கண்டறியும் சிகிசன்சயில் எவ்வளவு வினரவாக கலந்து 

பகாள்ள முடியுநமா 

அவ்வளவு வினரவாக கலந்து பகாள்ளுங்கள். மாரெ்கெ் புற்று நநானய ெடுெ்து 

பெண்களின் இறெ்பு 

விகிெென்ெ குனறெ்நொம். நமலும் 

➢ பமநமாகிராம் என்ற இந்ெ மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் கண்டறியும் 

ெரிநசாெனன எந்ெ புற்றுநநானயயும் ஏற்ெடுெெ்ாது.பமநமாகிராம் வலி 

இல்லாெது. 

➢ பொடரந்்து இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுனற நமநமாகிராம் பசய்து 

பகாள்வது மிக மிக அவசியம். 

➢ உங்கள் குடும்ெெ்தில் நவறு யாருக்காவது மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் 

இருந்ொலும் நீங்கள் மிகவும் ஆநராக்கியமாக இருந்ொலும் கூட 

ெற்நொனெய காலகட்டெ்தில் மாரெ்கெ் புற்றுநநாய்ஏற்ெட வாய்ெ்புகள் 

நினறய உள்ளது. 

 

மாரெ்க புற்றுநநாய் ெடுெ்ெெற்கு சிறந்ெ மருந்து உடனடியாக இந்ெ 

பமநமாகிராம் என்று பசால்லெ்ெடக்கூடிய மாரெ்கெ் புற்றுநநாய் கண்டறியும் 

ெரிநசாெனனக்கு உள்ளாவது மட்டுநம.ெயங்காதீரக்ள் இன்நற உங்களது 

பிரெ்திநயகமான மாரெ்க புற்றுநநானய கண்டறியும் ெயிற்சி 

னமயெ்னெ நாடுங்கள்! நமலும் கீழ் காணும் முகவரியில் பசன்று ெல 

ெகவல்கனள அறிந்து 

பகாள்ளுங்கள். நன்றி 

 

www.accesss.net இணையதளத்ணதப் பார்க்கவும் (records — cancer and 

immigrant women — PQDCS) 


