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gy fl;bfSs;s R+yfq;fs; Neha;f;fhd $l;L mwpFwp 

PCOS vd;gJ vd;d?
gy fl;bfSs;s R+yfq;fs; Neha;f;fhd $l;L 

mwpFwp (PCOS) vd;gJ xU nghJthd `hu;Nkhdy; 

NfhshwhFk;. `hu;Nkhd;fs; vd;git cly; 

MNuhf;fpakhf ,Uf;f Kf;fpag; gq;fhw;Wk; ,urhad 

Cf;fpfshFk;.

PCOS-,d; mwpFwpfSk; Neha;f;FwpfSk;
PCOS cs;s ngz;fs; ntt;NtW Neha;f;Fwpfisf; 

nfhz;bUf;ff; $Lk;: 

•   clypy; mjpfg;gbahd Nuhkk; (Kfk;> 

tapw;Wg;gFjp> KJF)

•   mjpfg;gbahd Kfg;gUf;fs; (ngUk;ghYk; ,sk; 

taJg;ngz;fspy;)

•   xOq;fw;w khjtplha;

•   vspjhf cly; vil $Ljy;

•   ePz;l ehl;fs; ftiyahfNth my;yJ 

NrhfkhfNth czu;jy;

•   Jhf;fg; gpur;rid
•   fu;g;gkiltjpy; gpur;rid (rpy ngz;fSf;F)

cq;fSf;F PCOS ,Uf;fpd;wjh 
vd;gijf; fz;lwpa cq;fs; kUj;Jtu; 
gpd;tUtdtw;iw nra;thu;:

•   cq;fs; khjtplha; cl;gl cq;fSf;fpUf;Fk; 

Neha; mwpFwpfs; Fwpj;J cq;fsplk; Nfl;ghu;

•   cq;fsJ `hu;Nkhd; msTfspy; VNjDk; 

khw;wk; Vw;gl;Ls;sjh vd;gij mwpa ,uj;jg; 

gupNrhjidia vLg;ghu;.

•   XusT kl;LNk cUthd fU Kl;ilfs; 

cs;sjh vd;gij mwpa Xu; my;l;uhrTz;l; 

(glk;) Nrhjidf;fhf cq;fis mDg;gp itg;ghu;.

Nkw;Fwpg;gpl;l %d;W tp~aq;fspy; VNjDk; 

,uz;L cq;fSf;F ,Ue;jhy;> cq;fSf;F PCOS 
,Uf;fpd;wJ.

PCOS cUthff; fhuzq;fs; vd;d?

PCOS-f;fhd fhuzq;fs; vd;dntd;W ekf;F 

njupahJ> Mdhy; mJ rpy FLk;gq;fspYk; rpy 

,df; FOf;fspYk; ,e;j Neha; nghJthdJ vd;W 

ehk; mwpe;Js;Nshk;. cly; vil mjpfupg;gJ Neha; 

mwpFwpfis ,d;dKk; Nkhrkilar; nra;Ak; 

vd;gijAk; ehk; mwpe;Js;Nshk;.

PCOS-I rkhspj;jy; kw;Wk; rpfpr;iraspj;jy;
ew;nra;jp ahnjdpy;> MNuhf;fpakhd 

tho;f;ifKiwAld; cq;fSila Neha; mwpFwpfis 

rkhspf;f ePq;fs; cjtyhk;. MNuhf;fpakhd 

tho;f;ifKiw gpd;tUtdtw;iw cs;slf;FfpwJ: 

•   MNuhf;fpakhd czit cz;Zjy;

•   vil mjpfupg;gijj; jLf;f Kaw;rpg;gJ

•   Kbe;jsT RWRWg;ghf ,aq;Fjy;

•   NghJkhd msT cwq;Fjy;

•   cq;fs; kdmOj;jj;ijf; Fiwf;Fk; topfisf; 

fz;lwpjy;

rpfpr;irfs;

PCOS-I rkhspf;f rpfpr;irfSk; nghJthfg; 

gad;gLj;jg;gLfpd;wd. cq;fSf;F nghUj;jkhd 

rpfpr;ir Fwpj;J cq;fs; nghJ kUj;Jtuplk; NgrTk;. 

fu;g;gkiljy;

PCOS cs;s ngz;fs; ngUk;ghYk; ,aw;ifahf 

fu;g;gk; jupg;gu;> rpyUf;F cjtp Njitg;gLk;. 

MNuhf;fpakhd tho;f;ifKiwiag; gpd;gw;WtJ 

fu;g;gkiltjw;fhd rpwe;j tha;g;Gfis cq;fSf;F 

toq;Fk;. kdey kUj;Jtu;fs;> fUTWjypy; cjTk; 

kUj;Jtu;fs; kw;Wk; czT kw;Wk; Cl;lr;rj;J 

epGzu;fs; Nghd;w cq;fSf;F cjtf;$ba gpw 

njhopy;newpQu;fs; Fwpj;J cq;fs; kUj;JtUld; 

fye;JiuahlTk;.

மேலதிகத் தகவலுக்கு jeanhailes.org.au/health-a-z/pcos என்ற இணையதளத்ணதப் பாரக்கவும்

Tamil

தகவல் தாளானது தகவல் அறிவிக்கும் வககயிலும் கல்வி புகட்டும் வழியிலும் இருக்கும்்படியாக வடிவகைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிபபிட்்ட 
ைருத்துவ அறிவுகை வழங்குவதறகாகவவா அல்்லது உங்கள் ைருத்துவரி்டமிருந்து ப்பறும் அறிவுகைகய ைாறறும் வ�ாக்கிவ்லா இது இல்க்ல.

ANZ அறக் காப்பாளரகளால் நிரவகிக்கப்படும் தி பகாலி ஃ்பவுணவ்டஷன் வழங்கும் ைானியம் மூ்லம் இத்திட்்டத்திறகு நிதியளிக்கப்படுகிறது.
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