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Telehealth
for cancer
patients and
carers

පිළිකාා රෝ�ෝගීන්
හාා රැකවරණ
සපයන්නන්
වෙ�නුවෙ�න් telehealth

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.

මුහුණට මුහුණ හමුවීම වෙ�නුවට
දුරකථන ඔස්සේ� හෝ�ෝ වීඩියෝ�ෝ
තාාක්ෂණය ඔස්සේ� හමුවීම් ලබාා දීමට
පිළිකාා ප්රතිකාාර කණ්ඩාායම කටයුතු
කිරීමට ඉඩ ඇත. ය Telehealth වල
ස්වරූප දෙෙකකි. ඔබට අවශ්යය නම්
Telehealth හමුවීම්වල දී පවාා භාාෂණ
පරිවර්තකයන් භාාවිත කළ හැැකිය.

What are the benefits?

මෙ�හි ප්රතිලාාභ මො�ොනවාාද?

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 ඔස්සේ�:
y ඔ
 බේ� සෞ�ෟඛ්යය රැකවරණය අඛණ්ඩව සිදුකරගෙ�න
යාාමට හැැකි වීම
y සෙ�ම්ප්රතිශ්යා�ාව, උණ හාා කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරසය ආදී
රෝ�ෝග තත්ත්වයන්ට ලක්වීමේ� අවදාානම අඩු කිරීම
පිළිකාා ප්රතිකාාර නිසාා ඔබගේ� ප්රතිශක්තිකරණ
හැැකියාාව (ආසාාදනවලට එරෙ�හිව සටන් කිරීමට
ඔබේ� සිරුරට ඇති හැැකියාාව) දුර්වල වී ඇත්නම් මෙ�ය
වැැදගත් වේ�.
y හමුවීම්වලට ඔබ ගමන් කිරීමට සිදු වීම වලක්වයි
y ගමනාාඅවශ්යය හාා නවාාතැැන් වියදම් ඉතිරිකර
ගැැනීමට ඔබට හැැකි වේ�.
y ඔ
 බට අවශ්යය බෙ�හෙ�ත් තුණ්ඩුවක් ලබාා ගැැනීමට හෝ�ෝ
ප්රතිකාාර කණ්ඩාායමෙ�න් ඉක්මන් ප්රශ්නයක් ඇසීමට
නම් එය වඩාාත් කඩිනම් වනු ඇත.

What appointments
are best for telehealth?

Telehealth සඳහාා සුදුසු වන්නේ�
කුමන ආකාාරයේ� හමුවීම්ද?

Telehealth is best for the following types of
appointments:

Telehealth පහත ආකාාරයන් හි හමුවීම් සඳහාා ඉතාාම
සුදුසු වේ�:

y Where you have an existing relationship with your
health professional
y follow-up care
y scan and test results

y දැැනටමත් ඔබ සෞ�ෞඛ්යය වෘෘත්තිකයාා හමු වී
සම්බන්ධතාාවක් ඇති අවස්ථාාවල
y පසු විපරම් රැකවරණය
y ස්කෑෑන් හාා පරීක්ෂණ ප්රතිඵල

y advice on symptoms and side effects

y රෝ�ෝග ලක්ෂණ හාා අතුරු ප්රතිඵල ගැැන උපදෙෙස්
සඳහාා

y repeat prescriptions

y බෙ�හෙ�ත් තුණ්ඩු නැැවත ලබාා ගැැනීමට

y nutrition and exercise advice

y පෝ�ෝෂණය හාා ව්යා�ායාාම පිළිබඳ උපදෙෙස් සඳහාා

y counselling

y උපදේේශනය

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

ඔබව මුහුණට මුහුණ හමු වීම අවශ්යය නම් ඔබේ�
සෞ�ෟඛ්යය වෘෘත්තිකයාා විසින් ඒ බව ඔබට දන්වනු ඇති
අතර ඒ සඳහාා පසුවිපරම් හමුවීමක් යො�ොදාාගනු ඇත.

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

මට තිබිය යුත්තේ�
මො�ොනවාාද?
වීඩියෝ�ෝ ඇමතුම්
y

සුහුරු (ස්මාාට්) දුරකථනයක්, අයිපෑෑඩ්/
ටැැබ්ලට්, කැැමරාාවක් සහිත ලැැප්ටො�ොප්
පරිගණකයක් හෝ�ෝ පරිගණකයක්,
මයික්රො�ොෆෝ�ෝනයක් හාා ස්පීකර්

y උ
 පදෙෙස් හාා ලින්කුව ඔබ වෙ�ත එවිය හැැකි ඊමේ�ල්
ලිපිනයක් හෝ�ෝ ජංංගම දුරකථන අංංකයක්
y අන්තර්ජාාල සම්බන්ධතාාවක්

දුරකථන ඇමතුම්

y ජංංගම දුරකථනයක් හෝ�ෝ ස්ථාාවර දුරකථනයක්

Before your telehealth
appointment
Check with your health professional
if you can see scan or test results.

Telehealth හමුවීමට පෙ�ර
ඔබේ� ස්කෑෑන් හෝ�ෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල බැැලීමට
හැැකි දැැයි ඔබේ� සෞ�ෟඛ්යය වෘෘත්තිකයාාගෙ�න් අසාා
බලන්න.

Let your health service know if you:

ඔබට පහත දැැක්වෙ�න අවස්ථාා ඇත්නම් දී ඔබේ�
සෞ�ෟඛ්යය සේ�වාාවට දන්වන්න:

y are hard of hearing

y ඇසීමේ� අපහසුතාා

y need an interpreter

y භාාෂණ පරිවර්තකයකු අවශ්යය නම්

Make sure you;

පහත දැැක්වෙ�න දේේ ඔබ විසින් සිදු කර ඇති බව
තහවුරු කර ගන්න;

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 සියලු උපදෙෙස් කියවාා ඇති බව
y ඇ
 සීමට අවශ්යය ප්රශ්න ලැැයිස්තුවක් සකස් කරගෙ�න
ඇති බව
y ඔ
 බේ� ෆාාමසියේ� ඊමේ�ල් ලිපිනය ඔබ සතුව ඇති
බව, එවිට ඔබට බෙ�හෙ�ත් තුණ්ඩු අවශ්යය නම් ඒවාා
ෆාාමසියට එවීමට වෛෛද්ය�වරයාාට හැැකි වේ�.
y අවශ්යය නම් ඔබේ� සහයට පුද්ගලයෙ�ක් (හිතමිතුරෙ�ක්
හෝ�ෝ ඥාාතියෙ�ක්) සිටින බව
y ඔ
 බට බාාධාා සිදු නො�ොවන ආකාාරයේ� නිහඬ
ස්ථාානයක් හාා ඔබ ජනේ�ලයකට හෝ�ෝ ආලෝ�ෝකයට
පිටුපාා නො�ොසිටින බව තහවුරු කර ගන්න
y ඔ
 බේ� ජංංගම දුරකථනය නිහඬ කර (සයිලන්ට්)
නො�ොතබන්න
y ඔ
 බ පරිගණකයක් හෝ�ෝ ටැැබ්ලට් (iPad) එකක් භාාවිත
කරන්නේ� නම්, ඔබේ� මයික්රො�ොෆෝ�ෝනය ක්රියාාත්මක
කර (නිහඬ නො�ොකර) ඔබේ� කැැමරාාව ක්රියාාත්මක කර
තබන්න
y ඔ
 බේ� මුහුණ හාා උරහිස් දිස්වන ආකාාරයට තිරය
සකස් කරන්න
y ඔ
 බේ� තිරය අතින් අල්ලාාගෙ�න සිටීමට අවශ්යය
නො�ොවන ආකාාරයට එය යම් දෙෙයක් මතින් තබන්න
එවිට ඔබට ඇමතුමට වඩාාත් පහසුවෙ�න් අවධාානය
යො�ොමු කළ හැැකි වනු අතර අවශ්යය නම් සටහන් ලියාා
ගැැනීමට ඔබේ� දෑෑත් නිදහස් වනු ඇත.

y speak slowly

හමුවීම අතරතුර දී:

y take it in turns to speak one at a time

y තිරය දෙෙස බලන්න

y if you get cut off, wait for a phone call
from your health professional

y සෙ�මින් කතාා කරන්න

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.

y එ
 ක්වරකට එක් අයෙ�ක් පමණක් කතාා කරන
සේ� වාාරයන් ලබාා ගන්න
y ඔ
 බ විසන්ධි වුවහො�ොත්, ඔබේ� සෞ�ෟඛ්යය
වෘෘත්තිකයාාගෙ�න් ඇමතුමක් එන තුරු සිටින්න
y ඊ
 ළඟට කිරීමට සිදුවන්නේ� කුමක්ද යන්න ගැැන
උපදෙෙස් ලියාා තබාා ගන්න
y ඔබට ඇසීමට ඇති සියලු ප්රශ්න අසන්න
y ස්
 කෑෑන් හෝ�ෝ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල ගැැන සඳහන් කරන
විට, ඔබ සමග තිරය බෙ�දාා ගැැනීමට (ස්ක්රීන් ෂෙ�යාා
කිරීමට) හැැකි දැැයි ඔබගේ� වෛෛද්ය�වරයාාගෙ�න්
අසන්න

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

මට මුහුණට මුහුණ හමුවිමක්
ඉල්ලාා සිටිය හැැකිද?
ඔව්
පහත දැක්වෙන අවස්ථාවල දී ඔබ මුහුණට මුහුණ
හමුවිය යුතුය:
y වෛෛද්ය�වරයාා හමුවන පළමු අවස්ථාාව නම්
y පැැමිණ හමුවන සේ� ඔබේ� සෞ�ෟඛ්යය වෘෘත්තිකයාා
සඳහන් කර ඇත්නම්.
y ඔබේ� තත්ත්වය සුව අතට නො�ොහැැරේ� නම්

Or if you:

එසේ� නැැත්නම් ඔබට:

y need a physical examination, test, treatment
or scan

y ශා
 ාරීරික පරීක්ෂාාවක්, පරීක්ෂණයක්, ප්රතිකාාරයක්
හෝ�ෝ ස්කෑෑන් එකක් කිරිමට අවශ්යය නම්

y have more than one appointment at the health
centre or hospital

y රෝ�ෝහලේ� හෝ�ෝ සෞ�ෟඛ්යය මධ්යයස්ථාානයේ� හමුවීම්
එකකට වඩාා ඇත්නම්

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.

y telehealth භාාවිත කිරිමට අපහසුතාා ඇත්නම්
y අවශ්යය තාාක්ෂණය නැැත්නම් හෝ�ෝ භාාවිත කිරීමට
න�ොහැකි නම්

එයට කෙ�තරම් මුදලක් වැැය
වේ�ද?
ඔබේ� හමුවීමට පෙ�ර ඔබේ� හමුවීම නො�ොමිලේ� ද
(බල්ක්බිල්ඩ්) යන්න ගැැන සෞ�ෟඛ්යය සේ�වාාවෙ�න් විමසාා,
එසේ� නැැත්නම් කො�ොපමණ ගෙ�විය යුතු දැැයි අසාා
දැැනගන්න.

හමුවීමේ� දී මට සහයෝ�ෝගයට
කෙ�නෙ�ක් (ඥාාතියෙ�ක්
හෝ�ෝ හිතමිතුරෙ�ක්) තබාා
ගත හැැකිද?

For information and support call us on 13 11 20 or
for other languages call 13 14 50.
වැැඩිදුර තො�ොරතුරු හාා උපකාාර සඳහාා

13 11 20 අමතන්න නැැත්නම් වෙ�නත් භාාෂාාවලින්
තො�ොරතුරු සඳහාා 13 14 50 අමතන්න.

තො�ොරතුරු හාා උපකාාර සඳහාා පිළිකාා හෙ�දියක් අමතන්න
13 11 20
cancercouncil.com.au
වෙ�නත් භාාෂාා සඳහාා 13 14 50 අමතන්න
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ඔව් ඇමතුම/වීඩියෝ�ෝ ඇමතුම ආරම්භයේ� දී
සාාමාාන්යය හමුවීමක දී ම මෙ�න් ම ඔබ සමග
සිටින අය හඳුන්වාා දෙෙන්න.

