
පිළිකාා රෝ�ෝගීන් 
හාා රැකාව�ණ 
සපයන්නන් 
රෝවනුරෝවන් telehealth
මුහුණට මුහුණ හමුවීම වෙ�නු�ට 
දුරකථන ඔස්වෙස් වෙහෝ වීඩිවෙ�ෝ 
තාාක්ෂණ� ඔස්වෙස් හමුවීම් ලබාා දීමට 
පිළිකා ප්රතිකාර කණ්ඩාා�ම කටයුතු 
කිරීමට ඉඩා ඇතා. � Telehealth �ල 
ස්�රූප වෙෙකකි. ඔබාට අ�ශ්යය නම් 
Telehealth හමුවීම්�ල දී ප�ා භාාෂණ 
පරි�ර්තාක�න් භාාවිතා කළ හැකි�. 

රෝ�හි ප්රතිලාාභ රෝ�ොනවාද?
Telehealth ඔස්වෙස්:

y	 ඔවෙ� වෙ�ෟඛ්යය රැක�රණ� අඛ්යණ්ඩා� සිදුකරවෙ�න 
�ාමට හැකි වීම

y	වෙ�ම්ප්රතිශ්යයා�, උණ හා වෙකොවෙරෝනා වෛ�ර�� ආදී 
වෙරෝ� තාත්ත්��න්ට ලක්වීවෙම් අ�ොනම අඩු කිරීම 
පිළිකා ප්රතිකාර නි�ා ඔබාවෙ� ප්රතිශ්යක්තිකරණ 
හැකි�ා� (ආ�ාෙන�ලට එවෙරහි� �ටන් කිරීමට 
ඔවෙ� සිරුරට ඇති හැකි�ා�) දුර්�ල වී ඇත්නම් වෙම� 
�ැෙ�ත් වෙ�. 

y	 හමුවීම්�ලට ඔබා �මන් කිරීමට සිදු වීම �ලක්�යි 

y	 �මනාඅ�ශ්යය හා න�ාතාැන් වි�ෙම් ඉතිරිකර 
�ැනීමට ඔබාට හැකි වෙ�.   

y	 ඔබාට අ�ශ්යය වෙබාවෙහත් තුණ්ඩු�ක් ලබාා �ැනීමට වෙහෝ 
ප්රතිකාර කණ්ඩාා�වෙමන් ඉක්මන් ප්රශ්න�ක් ඇසීමට 
නම් එ� �ඩාාත් කඩිනම් �නු ඇතා. 

Sinhalese | සිංංහාලා

Telehealth  
for cancer  
patients and  
carers
Your cancer treatment team may  
be offering you appointments by phone  
or video instead of face-to-face.  
These are both types of telehealth.  
You can still use an interpreter for 
telehealth appointments if you want to.

What are the benefits?
Telehealth can:
	y enable you to continue your vital health care
	y reduce your risk of getting other illnesses like 

colds, flu and Coronavirus. This is important if 
your immune system (your body’s ability to fight 
infection) has been weakened by your cancer 
treatment

	y avoid the need to travel to appointments 
	y save you money on travel and accommodation 

costs  
	y be faster if you just need a prescription or have  

a quick question for your treatment team



Telehealth සඳහාා සුදුසු වන්රෝන් 
කු�න ආකාා�රෝ� හාමුවීම්ද?  
Telehealth පහතා ආකාර�න් හි හමුවීම් �ඳහා ඉතාාම 
සුදුසු වෙ�:  

y	 ෙැනටමත් ඔබා වෙ�ෞඛ්යය �ෘත්තික�ා හමු වී 
�ම්බාන්ධතාා�ක් ඇති අ�ස්ථා�ල

y	 පසු විපරම් රැක�රණ�  

y	 ස්කෑන් හා පරීක්ෂණ ප්රතිඵල 

y	 වෙරෝ� ලක්ෂණ හා අතුරු ප්රතිඵල �ැන උපවෙෙස් 
�ඳහා  

y	 වෙබාවෙහත් තුණ්ඩු නැ�තා ලබාා �ැනීමට  

y	 වෙපෝෂණ� හා �යා�ාම පිළිබාඳ උපවෙෙස් �ඳහා 

y	 උපවෙේශ්යන�  

ඔබා� මුහුණට මුහුණ හමු වීම අ�ශ්යය නම් ඔවෙ� 
වෙ�ෟඛ්යය �ෘත්තික�ා විසින් ඒ බා� ඔබාට ෙන්�නු ඇති 
අතාර ඒ �ඳහා පසුවිපරම් හමුවීමක් වෙ�ොො�නු ඇතා. 

�ට තිබිය යුත්රෝත් 
රෝ�ොනවාද?
වීඩිරෝයෝ ඇ�තුම්
y	  සුහුරු (ස්මාට්) දුරකථන�ක්, අයිපෑඩ්/

ටැ�ලට්, කැමරා�ක් �හිතා ලැප්වෙටොප් 
පරි�ණක�ක් වෙහෝ පරි�ණක�ක්, 
මයිවෙ�ොවෙ�ෝන�ක් හා ස්පීකර් 

y	 උපවෙෙස් හා ලින්කු� ඔබා වෙ�තා එවි� හැකි ඊවෙම්ල් 
ලිපින�ක් වෙහෝ ජංං�ම දුරකථන අංක�ක්

y	 අන්තාර්ජංාල �ම්බාන්ධතාා�ක් 

දු�කාථන ඇ�තුම්
y	 ජංං�ම දුරකථන�ක් වෙහෝ ස්ථා�ර දුරකථන�ක්  

What appointments  
are best for telehealth? 
Telehealth is best for the following types of 
appointments: 
	y Where you have an existing relationship with your 

health professional
	y follow-up care 
	y scan and test results 
	y advice on symptoms and side effects 
	y repeat prescriptions 
	y nutrition and exercise advice
	y counselling 

Your health professional will tell you if they need 
to see you in person and will make a follow-up 
appointment.

What do I need?
Video calls:
	y a smartphone, iPad/ tablet, laptop or a 

computer that has a camera, microphone 
and speakers 

	y an email address or mobile phone number so they 
can email or text you the instructions and link

	y internet connection 

Phone calls:
	y a mobile phone or landline 



Telehealth හාමුවී�ට රෝප� 
ඔවෙ� ස්කෑන් වෙහෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල බාැලීමට 
හැකි ෙැයි ඔවෙ� වෙ�ෟඛ්යය �ෘත්තික�ාවෙ�න් අ�ා 
බාලන්න.

ඔබාට පහතා ෙැක්වෙ�න අ�ස්ථා ඇත්නම් දී ඔවෙ� 
වෙ�ෟඛ්යය වෙස්�ා�ට ෙන්�න්න:

y	 ඇසීවෙම් අපහසුතාා

y	 භාාෂණ පරි�ර්තාක�කු අ�ශ්යය නම් 

පහතා ෙැක්වෙ�න වෙේ ඔබා විසින් සිදු කර ඇති බා� 
තාහවුරු කර �න්න;

y	 සි�ලු උපවෙෙස් කි��ා ඇති බා�  

y	 ඇසීමට අ�ශ්යය ප්රශ්න ලැයිස්තු�ක් �කස් කරවෙ�න 
ඇති බා� 

y	 ඔවෙ� �ාමසිවෙ� ඊවෙම්ල් ලිපින� ඔබා �තු� ඇති 
බා�, එවිට ඔබාට වෙබාවෙහත් තුණ්ඩු අ�ශ්යය නම් ඒ�ා 
�ාමසි�ට එවීමට වෛ�ෙය�ර�ාට හැකි වෙ�.

y	අ�ශ්යය නම් ඔවෙ� �හ�ට පුේ�ලවෙ�ක් (හිතාමිතුවෙරක් 
වෙහෝ ඥාාතිවෙ�ක්) සිටින බා� 

y	 ඔබාට බාාධා සිදු වෙනො�න ආකාරවෙ� නිහඬ 
ස්ථාන�ක් හා ඔබා ජංවෙන්ල�කට වෙහෝ ආවෙලෝක�ට 
පිටුපා වෙනොසිටින බා� තාහවුරු කර �න්න

y	 ඔවෙ� ජංං�ම දුරකථන� නිහඬ කර (�යිලන්ට්) 
වෙනොතාබාන්න

y	 ඔබා පරි�ණක�ක් වෙහෝ ටැ�ලට් (iPad) එකක් භාාවිතා 
කරන්වෙන් නම්, ඔවෙ� මයිවෙ�ොවෙ�ෝන� ක්රි�ාත්මක 
කර (නිහඬ වෙනොකර) ඔවෙ� කැමරා� ක්රි�ාත්මක කර 
තාබාන්න

y	 ඔවෙ� මුහුණ හා උරහිස් දිස්�න ආකාර�ට තිර� 
�කස් කරන්න

y	 ඔවෙ� තිර� අතින් අල්ලාවෙ�න සිටීමට අ�ශ්යය 
වෙනො�න ආකාර�ට එ� �ම් වෙෙ�ක් මතින් තාබාන්න 
එවිට ඔබාට ඇමතුමට �ඩාාත් පහසුවෙ�න් අ�ධාන� 
වෙ�ොමු කළ හැකි �නු අතාර අ�ශ්යය නම් �ටහන් ලි�ා 
�ැනීමට ඔවෙ� ෙෑත් නිෙහස් �නු ඇතා. 

හාමුවී� අත�තු� දී:
y	 තිර� වෙෙ� බාලන්න

y	 වෙ�මින් කතාා කරන්න

y	 එක්�රකට එක් අවෙ�ක් පමණක් කතාා කරන 
වෙස් �ාර�න් ලබාා �න්න

y	 ඔබා වි�න්ධි වු�වෙහොත්, ඔවෙ� වෙ�ෟඛ්යය 
�ෘත්තික�ාවෙ�න් ඇමතුමක් එන තුරු සිටින්න

y	 ඊළඟට කිරීමට සිදු�න්වෙන් කුමක්ෙ �න්න �ැන 
උපවෙෙස් ලි�ා තාබාා �න්න

y	 ඔබාට ඇසීමට ඇති සි�ලු ප්රශ්න අ�න්න

y	 ස්කෑන් වෙහෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල �ැන �ඳහන් කරන 
විට, ඔබා �ම� තිර� වෙබාො �ැනීමට (ස්ක්රීන් වෙෂ�ා 
කිරීමට) හැකි ෙැයි ඔබාවෙ� වෛ�ෙය�ර�ාවෙ�න් 
අ�න්න

Before your telehealth  
appointment
Check with your health professional  
if you can see scan or test results.
Let your health service know if you:
	y are hard of hearing
	y need an interpreter 

Make sure you;
	y read any instructions 
	y have a list of questions prepared 
	y have the email address for your local pharmacy  

so if you need a prescription your doctor can email 
the pharmacy any prescriptions.

	y have a support person (e.g. friend or relative) with 
you if needed

	y find a quiet place so you won’t be interrupted 
and make sure you don’t have a window or light 
behind you

	y do not have your mobile phone on silent
	y turn your microphone on (off mute) and your 

camera is on if you’re using a laptop or tablet 
(iPad)

	y set up the screen so you have your face and 
shoulders in view

	y rest your screen on something so you don’t 
have to hold it. This will make it easier for you to 
concentrate on the call and will also free your 
hands to write any notes.

During the appointment:
	y look at the screen
	y speak slowly 
	y take it in turns to speak one at a time
	y if you get cut off, wait for a phone call 

from your health professional
	y write down any instructions and what you need  

to do next
	y ask all your questions
	y ask your doctor if they can share their screen  

with you when they are going through test  
or scan results.



මට මුහුණට මුහුණ හමුවිමක් 
ඉල්ලාා සිටිය හැකිද?
ඔව් 

පහත දැක්වෙන අවෙස්ථාවෙල දී ඔබ මුහුණට මුහුණ 
හමුවිය යුතුය:

y	වෛවෙද�වෙරයථා හමුවෙන පළමු අවෙස්ථාවෙ නම්

y	 පැමිණ හමුවෙන ්ස ඔ්� ්�ෟඛ්ය� වෙෘත්තිකයථා 
�ඳහන් කර ඇත්නම්. 

y	 ඔ්� තත්ත්වෙය සුවෙ අතට ්නොහැ්� නම්

එ්ස නැත්නම් ඔබට:

y	 ශාථාරීරික පරීකෂාථාවෙක, පරීකෂාණයක, ප්රතිකථාරයක 
්හෝ සකෑන් එකක කිරිමට අවෙශා� නම් 

y	 ් රෝහ්� ්හෝ ්�ෟඛ්ය� මධ්ය�ස්ථාන්� හමුවීම් 
එකකට වෙඩාථා ඇත්නම්

y	 telehealth භාථාවිත කිරිමට අපහසුතථා ඇත්නම් 

y	අවෙශා� තථාකෂාණය නැත්නම් ්හෝ භාථාවිත කිරීමට 
්නථාහැකි නම්

එයට කෙ�තරම් මුදලාක් වැැය 
කෙ�ද? 
ඔ්� හමුවීමට ්පර ඔ්� හමුවීම ්නොමි්� ද 
(බ�කබි�ඩ්) යන්න ගැැන ්�ෟඛ්ය� ්සවෙථා්වෙන් විම�ථා, 
එ්ස නැත්නම් ්කොපමණ ්ගැවිය යුතු දැයි අ�ථා 
දැනගැන්න.

හමුවීකෙම් දී මට සහකෙයෝගයට 
කෙ�කෙ�ක් (ඥාාතිකෙයක් 
කෙහෝ හිතමිතුකෙරක්) තබාා 
ගත හැකිද?
ඔව් ඇමතුම/වීඩි්යෝ ඇමතුම ආරම්භා්� දී 
�ථාමථාන� හමුවීමක දී ම ්මන් ම ඔබ �මගැ 

සිටින අය හඳුන්වෙථා ්දන්න.

වැැඩිදුර කෙතොරතුරු හා උප�ාර සඳහා  
13 11 20 අමතන්� �ැත්�ම් කෙවැ�ත් භාාෂාාවැලින් 
කෙතොරතුරු සඳහා 13 14 50 අමතන්�. 

වෙ�නත් භාාෂාා සඳහාා 13 14 50 අමතන්න 

වෙතොරතුරු හාා උපකාාර සඳහාා පිළිකාා වෙහාදියක් අමතන්න
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Can I ask for a face-to-face  
appointment?
Yes. 
You should have a face-to-face appointment if:
	y it’s your first time seeing the doctor
	y your health professional has asked to see you in 

person
	y you are not getting better

Or if you:
	y need a physical examination, test, treatment  

or scan
	y have more than one appointment at the health 

centre or hospital
	y do not feel comfortable using telehealth
	y do not have the technology or cannot use it

How much will it cost? 
Before your appointment, ask your health service if 
your appointment will be free (bulk billed) and if not, 
how much you will have to pay.

Can I have a support person  
(e.g. a relative or friend) with me 
for the appointment?
Yes. Introduce the person to the health 
professional at the start of the call/ video as 
you would if you were meeting in person.

For information and support call us on 13 11 20 or 
for other languages call 13 14 50.

13 11 20

cancercouncil.com.au

https://www.cancercouncil.com.au/



