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'મારા મળ
 ત્ાગમા ંલોહી
   નીકળતુ ંહત ુ ંઅને 
અમે તરત જ મારા 
ડૉક્ટરને મળ્ા'
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આંતરડાનુ ંકૅન્સર UK મા ંત્ીજુ ં્સૌથી ્સામાન્ કૅન્સર છે. તે પરુુષો અને 
મહહલાઓ બને્ને અ્સર કરી શકે છે. મો્ટાભાગના ંલોકો જેને આંતરડાનુ ં
કૅન્સર થા્ છે તેઓ 50 વષ્ષ કરતા વધ ુઆયનુા ંહો્ છે. 

આંતરડાના ંકૅન્સરના ં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:

• ત્રણ અઠવયાડડયયા અથવયા વધ ુસમય 
મયાટે તમયારયા મળ તયયાગ (મળ અથવયા 
આંતરડયાની ગવત) મયા ંલોહી. 

• પયાતળુ મળ તયયાગ અથવયા ઝયાડયા 
કે જે ત્રણ અઠવયાડડયયા અથવયા વધ ુ
સમય મયાટે રહ ેછે.

• દુઃખયાવો અથવયા તમયારયા પેટમયા ંકે 
પયાછળનયા ંમયાગ્ગ (ગદુયામયાગ્ગ) મયા ંગયાઠં. 

• શૌિયાલય ગયયા પછી તમયારયા 
આંતરડયા યોગય રીતે ખયાલી ન થયયા 
હોવયાની તમને લયાગણી થવી. 

• કોઇ દેખીતયા કયારણ વગર વજનમયા ં
ઘટયાડો થવો. 

• કેટલયાક સમય મયાટે સયામયાનય કરતયા ં
વધ ુથયાક લયાગવયાનો અનભુવ થયાય.

આ લક્ષણો ધરયાવતયા મોટયા ભયાગનયા 
લોકોમયા ંઆંતરડયાનુ ંકૅનસર નથી હોત ુ ં– 
તેઓ અનય બયાબતોને કયારણે પણ હોઈ 
શકે છે. પરંત ુજાતે જ વનદયાન કરવયાનો 
પ્રયયાસ કરશો નહીં – તમયારયા ડૉકટરને 
મળો. જો તમને કૅનસર હોય તો, જેટલી 
વહલેી તકે તેની ભયાળ મળે, તેની 
સફળતયાપવુ્ગક સયારવયાર થઇ જવયાની 
સભંયાવનયા ંવધયારે.

તમે તમારા ચિહ્ો તપા્સવામા ંતમારા 
ડૉક્ટરનો ્સમ્ બરબાદ કરતા નથી. 

આંતરડાના ંકૅન્સરની ભાળ જે્ટલી 
વહલેી તકે મળે, તે્ટલી તે ્સારંુ થઇ 
જવાની ્સભંાવના ંવધારે.

જો તમને સમથ્ગનની 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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