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As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different symptoms 
and side effects. For each question, please select the one response that best describes your 
experiences over the past 7 days… 

 
மக்கள் தங்கள் �ற்�ேநாய்க்கான ��சை்சைய எ�த்�க் ெகாண்��க்ைக�ல், �ல 

ேநரங்களில் ெவவ்ேவ� அ���கள் மற்�ம் பக்க �ைள�கைள 

எ�ர்ெகாள்�றார்கள். ஒவ்ெவா� ேகள்�க்�ம், கடந்த 7 நாட்களின்ேபா�, உங்க�க்� 

ஏற்பட்ட அ�பவங்கைள �கச ்�றப்பாக �வரிக்�ம் ஒ� ப�ைல தய�ெசய்� 

ேதர்ந்ெத�க்க�ம்… 

 
1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 

வாய் வறட்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் வாய் வறட்� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 

��ங்�வ�ல்  �ரமம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ��ங்�வ�ல் ஏற்பட்ட �ரமம் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 

வாய்/ெதாண்ைட �ண்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் வாய்/ெதாண்ைட �ண்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் வாய் அல்ல� ெதாண்ைட �ண்கள் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� 
அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்டன?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 

வா�ன் ஓரங்களில் ெவ�ப்� (ைகேலா�ஸ்/ைகைல�ஸ்) 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� வா�ன் ஓரங்களில் ஏற்பட்ட ேதால் ெவ�ப்� �க�ம் ேமாசமாக 
இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 

�ரல் தரத்�ல் மாற்றங்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �ர�ல் மாற்றங்கள் ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம்  Ο இல்ைல  
 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 

கரகரப்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �ரல் கரகரப்� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 

�ைவ மாற்றங்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உண�ன் அல்ல� பானங்களின் �ைவ�ல் �ரசச்ைனகள் உங்க�க்� �க�ம் 
ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 

ப��ணர்� �ைறதல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ப��ணர�் �ைறதல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், ப��ணர�் �ைறதல் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�? 

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 

�மட்டல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �மட்டல் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �மட்டல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

வாந்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� வாந்� எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் வாந்� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� 
இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 

ெநஞ்ெசரிசச்ல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ெநஞ்ெசரிசச்ல் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ெநஞ்ெசரிசச்ல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 

வா� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� வா� ெவளிேய�தல் அ�கரித்தல் ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
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13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 

உப்�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� அ�வ�� (ெதாப்ைப) உப்�தல்  எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் அ�வ�� (ெதாப்ைப) உப்�தல்  �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 

�க்கல்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �க்கல்கள் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �க்கல்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation 

மலச�்க்கல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் மலச�்க்கல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 

வ�ற்�ப்ேபாக்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� நீராக மலம் க�த்தல் அல்ல� ேப� (வ�ற்�ப்ேபாக்�) எவ்வள� 
அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

 
 
 

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 

அ�வ�ற்� வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� அ�வ�ற்�ல் (ெதாப்ைபப் ப���ல்) வ� எவ்வள� அ�க்க� 
இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் அ�வ�ற்�ல் (ெதாப்ைபப் ப���ல்) வ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த 
ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் அ�வ�ற்�ல் (ெதாப்ைபப் ப���ல்) வ� உங்கள் வழக்கமான 
அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence 

மலம் அடக்க��யாைம 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� மலம் வ�வைத அடக்க��யாைம எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், மலம் வ�வைத அடக்க��யாைம உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath 

�ச�்த்�ணறல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �ச�்த்�ணறல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �ச�்த்�ணறல் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்டன?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 

இ�மல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் இ�மல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� 
இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் இ�மல் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் 
எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 

ஊக�ச�் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ஊக�ச�் (�ச�் ��ம்ேபா� ெநஞ்�ல் ��ல் ேபான்ற சத்தம்) �க�ம் 
ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 

�க்கம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ைக அல்ல� கா�ல் �க்கம் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைக அல்ல� கா�ல் �க்கம் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைக அல்ல� கா�ல் �க்கம் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 

இதயப் படபடப்�கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� இதயம் ப�ேவகமாக அல்ல� கட்�க்கடங்காமல் 
அ�த்�க்ெகாள்தல் (படபடப்�கள்) எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் இதயம் ேவகமாக அ�த்�க்ெகாள்தல் (படபடப்�கள்) �க�ம் 
ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 

�னப்� (த�ப்�) 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ஏதாவ� �னப்� (த�ப்�) இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
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25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 

ேதால் வறட்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ேதால் வறட்� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 

ப� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �கத்�ல் அல்ல� மார�்ல் ப�க்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 

�� உ�ரத்ல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ஏதாவ� �� உ�ரத்ல் இ�ந்ததா? 

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 

அரிப்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ச�ம அரிப்� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 

அரிக்�ம் ேதால் த�ப்�கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� அரிக்�ம் ேதால் த�ப்�கள் (ச�மத்�ல் அரிப்�டன் ��ய �வந்த 
�ைடப்�கள்) ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 

ைக-பாதம் ேநாய் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ைக-பாதம் ேநாய் (ைககளில் அல்ல� பாதங்களில் ெவ�ப்�, 
உரிதல், �வத்தல் அல்ல� வ�ைய ஏற்ப�த்�ம் �னப்�) �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 

நகம் இழப்� 

a.கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைக�ரல்களில் அல்ல� கால்�ரல்களில் நகத்ைத இழந்�ரக்ளா? 
Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging 

நகம் �ங்�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ைக�ரல்களில் அல்ல� கால்�ரல்களில் �க்கம் அல்ல� 
�ைடப்�கள் ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
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33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 

நகம் நிறம் மா�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைக�ரல் அல்ல� கால்�ரல் நகங்களின் நிறத்�ல் மாற்றம் ஏதாவ� 
இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight 

�ரிய ஒளிக்� அ�கரித்த உணர்�றன் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ச�மத்�ற்� �ரிய ஒளிக்� அ�கரித்த உணர�்றன் ஏதாவ� 
இ�ந்ததா?  

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 

ப�க்ைக / அ�த்தத்தால் ஏற்ப�ம் �ண்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ஏதாவ� ப�க்ைகப் �ண்கள் இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 

க�ர்�ச�்னால் ச�ம எ�ர்�ைன 

a. கடந்த 7 நாட்களில், க�ர�்ச�் காரணமாக ச�மம் எரிதல்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

Ο ெபா�ந்தா� 

 
 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 

ச�மம் க�ைமயைடதல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� அசாதாரணமாக ச�மம் க�ைமயைடதல் இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
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38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 

இ�ைவக் ��கள் (�ரித்தல் ��கள்) 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ஏதாவ� இ�ைவக் ��கள் (�ரித்தல் ��கள்) இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling 

மரத்�ப்ேபாதல் மற்�ம் ��ர்ப்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைககளில் அல்ல� பாதங்களில் மரத்�ப்ேபாதல் அல்ல� ��ரப்்� 
�க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ைககளில் அல்ல� பாதங்களில் மரத்�ப்ேபாதல் அல்ல� ��ரப்்� 
உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�? 

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 

தைல�ற்றல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் தைல�ற்றல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் தைல�ற்றல் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 

மங்கலான பார்ைவ 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் மங்கலான பாரை்வ �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் மங்கலான பாரை்வ உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 

�ன்�ம் ஒளிகள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கண்க�க்� �ன்னால் �ன்�ம் ஒளிகள் ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 

கண்களில் �தைவகள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கண்க�க்� �ன்னால் �தக்�ம் �ள்ளிகள் அல்ல� ேகா�கள் 
(�தைவகள்) ஏதாவ� இ�ந்ததா?  

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
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44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 

கண்களில் நீர்ேகாத்தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், கண்களில் நீரே்காத்தல் (கண்ணீர ்வ�தல்) �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கண்களில் நீரே்காத்தல் (கண்ணீர ்வ�தல்) உங்கள் வழக்கமான 
அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 

கா�களில் ரீங்காரம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கா�களில் ரீங்காரம் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 

கவனம் ெச�த்�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� கவனம் ெச�த்�வ�ல் �ரசச்ைனகள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த 
ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� கவனம் ெச�த்�வ�ல் �ரசச்ைனகள் உங்கள் வழக்கமான 
அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 

நிைனவாற்றல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� நிைனவாற்றல் �ரசச்ைனகள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் நிைனவாற்றல் �ரசச்ைனகள் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 

ெபா�வான வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� வ� எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் வ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� 
இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், வ� உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த 
அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 

தைலவ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� தைலவ� எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் தைலவ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் தைலவ� உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் 
எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 

தைச வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� தைச வ� எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் தைச வ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், தைச வ� உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த 
அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 

�ட்� வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ட்� வ� (�ழங்ைககள், �ழங்கால்கள், ேதாள்கள் ேபான்றைவ) 
எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ட்� வ� (�ழங்ைககள், �ழங்கால்கள், ேதாள்கள் ேபான்றைவ) 
�க�ம் ேமாசமாக இ�ந்தேபா�, அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், �ட்� வ� (�ழங்ைககள், �ழங்கால்கள், ேதாள்கள் ேபான்றைவ) உங்கள் 
வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 

�க்க�ன்ைம 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �க்க�ன்ைம (�க்கம் வ�வ�ல், ெதாடரந்்� �ங்�வ�ல், அல்ல� 
�க்�ரம் ��த்�க்ெகாள்வ�ல் �ரமம் உட்பட) �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �க்க�ன்ைம (�க்கம் வ�வ�ல், ெதாடரந்்� �ங்�வ�ல், அல்ல� 
�க்�ரம் ��த்�க்ெகாள்வ�ல் �ரமம் உட்பட) உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 

கைளப்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கைளப்�, ேசார�், அல்ல� சக்��ன்ைம �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த 
ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் கைளப்�, ேசார�், அல்ல� சக்��ன்ைம உங்கள் வழக்கமான அல்ல� 
அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 

பதட்டம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், நீங்கள் எவ்வள� அ�க்க� பதட்டமாக உணரந்்�ரக்ள்? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் பதட்டம் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� 
இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் பதட்டம் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் 
எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 

ஊக்க�ன்ைம 

a. கடந்த 7 நாட்களில், எ��ேம உங்கைள உற்சாகப்ப�த்த ��யா� என்ற உணர�் எவ்வள� 
அ�க்க� ஏற்பட்ட�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், எ��ேம உங்கைள உற்சாகப்ப�த்த ��யா� என்ற உணர�் �க�ம் 
ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், எ��ேம உங்கைள உற்சாகப்ப�த்த ��யா� என்ற உணர�் உங்கள் 
வழக்கமான அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 

ேசாகம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், ேசாகமான அல்ல� வ�த்தமான உணர�்கள் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், ேசாகமான அல்ல� வ�த்தமான உணர�்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

c. கடந்த 7 நாட்களில், ேசாகமான அல்ல� வ�த்தமான உணர�்கள் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� 
அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 
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57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 

�ரற்ற மாத�டாய்கள்/ேயானி���ந்� இரத்தப்ேபாக்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ரற்ற மாத�டாய்கள்/ேயானி���ந்� இரத்தப்ேபாக்� 
இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல Ο ெபா�ந்தா� 
 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 

எ�ர்பாரத்்த மாத�டாய் வரத்தவ�ய� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், நீங்கள் எ�ரப்ாரத்்த மாத�டாய் வரத்தவ�யதா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல Ο ெபா�ந்தா� 
 
 
 

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 

ேயானி���ந்� �ரவம் ெவளிப்ப�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� வழக்கத்�ற்� மாறாக ேயானி���ந்� �ரவம் ெவளிப்ப�தல் 
இ�ந்ததா? 

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 

ேயானி வறட்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ேயானி வறட்�  �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 

��நீர ்க�க்�ம்ேபா� வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், நீங்கள் ��நீர ்க�க்�ம் ேபா� வ� அல்ல� எரிதல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த 
ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 
 

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 

��நீர ்க�க்க அவசரம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், ��ெரன அவசரமாக ��நீர ்க�ப்பதற்கான ேதைவைய நீங்கள் எவ்வள� 
அ�க்க� உணரந்்�ரக்ள்? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், ��ெரன அவசரமாக ��நீர ்க�ப்பதற்கான ேதைவ உங்கள் வழக்கமான 
அல்ல� அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 

அ�க்க� ��நீர ்க�த்தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், நீங்கள் அ�க்க� ��நீர ்க�க்கேவண்�ய சமயங்கள் இ�ந்தனவா? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், அ�க்க� ��நீர ்க�த்தல் உங்கள் வழக்கமான அல்ல� அன்றாட 
நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 

வழக்கமான ��நீர ்நிறத்�ல் மாற்றம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் ��நீர ்நிறத்�ல் மாற்றம் ஏதாவ� இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TAMIL 
 

Item Library Version 1.0 
 

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population  

Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.  

Use of the PRO- CTCAE® is subject to NCI’s Terms of Use. 
 

Version date: 11/17/2022 

 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence 

��நீர ்அடக்க��யாைம 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ��நீர ்வ�வைத அடக்க��யாைம (க�தல்) எவ்வள� அ�க்க� 
இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், ��நீர ்வ�வைத அடக்க��யாைம (க�தல்) உங்கள் வழக்கமான அல்ல� 
அன்றாட நடவ�க்ைகக�டன் எந்த அள�க்� ��க்�ட்ட�?  

Ο இல்லேவ 
இல்ைல 

Ο ��தள� Ο ஓரள� Ο கணிசமாக Ο �க�ம் 
அ�கமாக 

 
 
 

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 

�ைரப்�த்தன்ைம அைடதல் மற்�ம் தக்கைவத்தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ைரப்�த்தன்ைம அைடத�ல் அல்ல� அைத தக்கைவத்த�ல் 
ஏற்பட்ட �ரமம் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο 
இேலசா
க 

Ο �தமாக Ο 
��ரமா
க 

Ο �க�ம் 
��ரமா
க 

Ο உட�ற�ல் 
ஈ�ப�வ�ல்
ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்
ைல 

 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 

�ந்� ெவளிேயற்றல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ந்� ெவளிேயற்றல் �ரசச்ைனகள் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 
Ο 
எப்ேபா�
ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο 
அவ்வப்ேபா
� 

Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�
ேம 

Ο உட�ற�ல் 
ஈ�ப�வ�ல்
ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்
ைல 

 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TAMIL 
 

Item Library Version 1.0 
 

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population  

Sciences in the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A.  

Use of the PRO- CTCAE® is subject to NCI’s Terms of Use. 
 

Version date: 11/17/2022 

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 

பா�யல் நாட்டம் �ைறதல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் பா�யல் நாட்டம் �ைறதல் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο 
இேலசா
க 

Ο �தமாக Ο 
��ரமா
க 

Ο �க�ம் 
��ரமா
க 

Ο உட�ற�ல் 
ஈ�ப�வ�ல்
ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்
ைல 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 

�ணரச்�்ப் பரவசநிைல எட்�வ�ல் தாமதம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், �ணரச்�்ப் பரவசநிைல எட்�வதற்� அல்ல� உசச்த்ைத அைடவதற்� நீண்ட 
ேநரம் எ�த்�க்ெகாண்டதாக உணரந்்�ரக்ளா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல Ο உட�ற�ல் 
ஈ�ப�வ�ல்ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்ைல 

 
 
 

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm 

�ணரச்�்ப் பரவசநிைல எட்ட இயலாைம 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ணரச்�்ப் பரவசநிைலைய அல்ல� உசச்த்ைத அைடய 
இயலாமல் இ�ந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல Ο உட�ற�ல் 
ெசய�க்கத்�டன் 
இல்ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்ைல 

 
 
 

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse 

பா�யல் உட�ற�ன் ேபா� வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், ேயானி�ல் உட�ற�ன் ேபா� வ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο 
இேலசா
க 

Ο �தமாக Ο 
��ரrமா
க 

Ο �க�ம் 
��ரமா
க 

Ο உட�ற�ல் 
ஈ�ப�வ�ல்
ைல 

Ο ப�லளிக்க 
��ம்ப�ல்
ைல 
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72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness 

மார்� �க்கம் மற்�ம் ெதா�வ� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் மார�்ப் ப�� �க்கம் மற்�ம் ெதா�வ� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த 
ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 

�ராய்ப்� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �ராய்ப்� (க�ப்� மற்�ம் நீல நிற ��கள்) எளிதாக ஏற்பட்டதா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 

�ளிர்ந�க்கங்கள் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� ந�க்கம் அல்ல� ��ங்கல் ஏற்ப�த்�ம்  �ளிரந்�க்கங்கள் 
எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், ந�க்கம் அல்ல� ��ங்கல் ஏற்ப�த்�ம் �ளிரந்�க்கங்கள் �க�ம் ேமாசமாக 
இ�ந்த ேபா� அவற்�ன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 

அ�கமாக �யரத்்தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், பகல் ேநரத்�ல் அல்ல� இர�ல் எ�ரப்ாராத அல்ல� அள�க்� அ�கமாக 
�யரத்்தல் (உடற் �� காரணத்தால்  அல்ல) எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், பகல் ேநரத்�ல் அல்ல� இர�ல் எ�ரப்ாராத அல்ல� அள�க்� அ�கமாக 
�யரத்்தல் (உடற் �� காரணத்தால் அல்ல) �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 

�ைறவாக �யரத்்தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �யரத்்தல் எ�ரப்ாராத �தமாக �ைறந்ததா? 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 
 
 
 

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 

உடற்�� 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� உடற்�� எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் உடற்�� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் ��ரத்தன்ைம 
எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 

�க்�ல் இரத்தம் க�தல் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்க�க்� �க்�ல் இரத்தம் க�தல் எவ்வள� அ�க்க� இ�ந்த�? 

Ο எப்ேபா�ம் 
இல்ைல 

Ο அரிதாக Ο அவ்வப்ேபா� Ο அ�க்க� Ο �ட்டத்தட்ட 
எப்ேபா�ேம 

b. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் �க்���ந்� இரத்தம் க�தல்கள் �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� 
அதன் ��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 
 
 

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 

ஊ� ேபாடப்பட்ட இடத்�ல் வ� மற்�ம் �க்கம் 

a. கடந்த 7 நாட்களில், ம�ந்�� ேபாடப்பட்ட அல்ல� �ைரவ�யாக �ரவம் ெச�த்�ம் இடத்�ல் 
உங்க�க்� ஏதாவ� வ�, �க்கம் அல்ல� �வப்பா�தல் இ�ந்ததா?  

Ο ஆம் Ο இல்ைல Ο ெபா�ந்தா� 
 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 

உடல் �ர்வாசைன 

a. கடந்த 7 நாட்களில், உங்கள் உடல் �ரவ்ாசைன �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�?  

Ο எ���ல்ைல Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 
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OTHER SYMPTOMS 

�ற அ���கள் 

Do you have any other symptoms to report? 
 
நீங்கள் ெதரி�ப்பதற்� ேவ� அ���கள் ஏதாவ� உள்ளனவா? 
Ο Yes Ο No 

Ο ஆம் Ο இல்ைல 

Please list any other symptoms:  
தய�ெசய்� �ற அ���கைள பட்�ய�ட�ம்: 
1. கடந்த 7 நாட்களில், இந்த அ��� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 

��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο 
எ���ல்
ைல 

Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

2. கடந்த 7 நாட்களில், இந்த அ��� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο 
எ���ல்
ைல 

Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

3. கடந்த 7 நாட்களில், இந்த அ��� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο 
எ���ல்
ைல 

Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

4. கடந்த 7 நாட்களில், இந்த அ��� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο 
எ���ல்
ைல 

Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

5. கடந்த 7 நாட்களில், இந்த அ��� �க�ம் ேமாசமாக இ�ந்த ேபா� அதன் 
��ரத்தன்ைம எப்ப� இ�ந்த�? 

Ο 
எ���ல்
ைல 

Ο இேலசாக Ο �தமாக Ο ��ரமாக Ο �க�ம் 
��ரமாக 

 


