
Quote name

‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਪਸ਼ਾਬ 
ਪਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਪਖਆ
    ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ 
 ਕੋਲ ਪਿਆ।’
David
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UK ਪਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਿ-ਪਛਾਣ, ਮਸਾਨੇ ਜਾਂ ਿੁਰਦੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਚ ਪ਼ਿਆਦਾ 
ਆਮ ਹਨ।

 ਿੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਕ ਪਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਦਖਾਉਣਾ ਹੈ, 
ਅਸਲ ਪਿੱਚ ਫਰਕ ਪਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ –  
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਹਨ  
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਮਲੋ:

• ਤੁਹਾਡੇ ਪਪਸ਼ਾਬ ਪਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਭਾਿੇਂ ਪਸਰਫ 
ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

• ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਪਪਸ਼ਾਬ  
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। 

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਦ ਜਾਂ 
ਜਲਨ ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ ਹੋਣਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਪਿੱਚ ਇੱਕ ਿੰਢ ਹੋਣੀ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਸਾਨੇ 
ਪਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਿੁਰਦੇ ਪਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਪਰ 
ਆਪਣੇ ਰੋਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਨਾ 
ਕਰੋ – ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਦਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਜੰਦਿੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੰਨੀ 
ਪ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕੇ  
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਼ਿਾਇਆ ਨਹੀਂ  
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਉੰਨੀ ਪ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ  
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਪਕਸੇ 
ਨਾਲ ਿੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕਪਮਲਨ 
(Macmillan) ਨੂੰ   0808 808 00 00  
ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk 
ਤੇ ਜਾਓ।
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