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UK મા ંદર વર્ષે 20,000 કરતા વધય લોકોમા ંમતૂ્રપપંડના ંકે મતૂ્રાશયના ંકેનસરનય ં
પનદાન થાય છે. આ પ્રકારના ંકેનસર 50 વર્્ષથી વધય આ્યના ંપયરયર્ોમા ંઅને 
લોકોમા ંવધય સામાનય છે.

મતૂ્રપપંડ અને મતૂ્રાશયના ંકેનસરના ંચિહ્ો

ક્યા ફેરફયારો મયાટે નજર રયાખવી અને 
તમયારયા ડૉકટરની મલુયાકયાતે ક્યારે જવુ ંએ 
અંગેની જાણકયારી એક વયાસતવવક તફયાવત 
આણી શકે છે. જો તમને ચિહ્ો જણયાતયા 
હોય, તો ગભરયાશો નહીં – તેઓનુ ંવનદયાન 
કરયાવો. 

જો તમને આમયાથંી કોઇ ચિહ્ો હોય, તો 
તમયારયા ડૉકટરને મળો:

• તમયારયા પેશયાબમયા ંલોહી, પછી તે ભલે 
મયાત્ર એક વખત જ હોય. 

• અિયાનક જ કે તયાકકદે પેશયાબ  
કરવયાની જરૂર પડે. 

• જયયારે તમે પેશયાબ કરો તયયારે પીડયા 
અથવયા બળતરયા થવયાનો અનભુવ 
થયાય.

• તમયારયા પેટમયા ંએક ગયાઠં હોવી.

આ લક્ષણો કેન્સર વવવયાયની અનય 
બયાબતોને કયારણે પણ થઇ શકે છે, જેમ 
કે િેપ, મતૂ્રયાશયમયા ંપથરી અથવયા 
મતૂ્રવપંડમયા ંપથરી. પરંત ુજાતે જ વનદયાન 
કરવયાનો પ્રયયા્સ કરશો નહીં – તમયારયા 
ડૉકટરને મળો. તે તમયારંુ જીવન બિયાવી 
શકે છે. જો તમને કેન્સર હોય તો, જેટલી 
વહલેી તકે તેની ભયાળ મળે, તેટલી તે 
્સયારંુ થઇ જવયાની ્સભંયાવનયા ંવધયારે રહ ેછે.

તમે તમારા ચિહ્ો તપાસવામા ંતમારા 
ડૉક્ટરનો સમય બરબાદ કરતા નથી. 

કેનસરની ભાળ જે્ટલી વહલેી તકે મળે,  
તે્ટલી તે સારયં  થઇ જવાની સભંાવના ં
વધારે.

જો તમને ્સમથ્થનની જરૂર હોય અથવયા 
કેવળ કોઇક વયકકત ્સયાથ ેવયાત કરવી 
હોય, તો મૅકવમલન ને વન:શલુક  
0808 808 00 00 ઉપર ફોન કરી શકો 
છો અથવયા અહીં મલુયાકયાત લઇ શકો છો 
macmillan.org.uk
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