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 'مجھے اپنے پاخانے 
 میں خون

    نظر آیا اور
میں فورا اپنے ڈاکٹر سے 

مالقات کرنے چال گیا'
John
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 آنت کا کینسر برطانیہ میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ عام پایا جانے واال کینسر ہے۔ 
یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ بڑی آنت کے کینسر کا شکار ہونے 

والے لوگ زیادہ تر 50 سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں۔ 

آنت کے کینسر کی عالمات

یہ بات جاننا کہ کن تبدیلیوں کو مدنظر رکھا 
جائے اور کب اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے، حقیقی 
فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ میں عالمات ہیں 

تو ڈریں مت – ان کا معائنہ کروائیں۔ 

اگر آپ میں درج ذیل میں سے کوئی عالمات 
ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں:

 آپ کے بڑے پیشاب )پاخانے( میں تین 	 
ہفتوں سے زیادہ تک خون آنا۔ 

 پتال پاخانہ یا پیچش جو تین ہفتوں یا اس 	 
سے زیادہ تک رہیں۔

 آپ کے پیٹ یا پچھلے راستے)مقعد( میں 	 
درد یا گلٹی۔ 

 بیت الخالء جانے کے بعد یہ احساس کہ آپ 	 
کی آنت پوری طرح خالی نہیں ہوئی ہے۔ 

 کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں 	 
کمی آنا۔ 

 کچھ دیر کے لیے عام حاالت سے زیادہ 	 
تھکاوٹ محسوس کرنا۔

ان عالمات کے حامل زیادہ تر لوگوں کو آنت کا 
کینسر نہیں ہوتا - یہ عالمات دیگر کسی وجہ 

سے بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ مگر خود تشخیص 
کی کوشش مت کریں - اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ 
اگر آپ کو کینسر ہے تو جتنی جلدی پتہ چل 

جائے عالج کے کامیاب ہونے کا امکان اتنا ہی 
 زیادہ ہے۔

اپنی عالمات کا معائنہ کروانے سے آپ اپنے 
ڈاکٹر کا وقت ضائع نہیں کرتے۔ 

آنت کا کینسر جتنی جلدی تشخیص ہو جائے، 
اتنے ہی زیادہ امکانات ہیں کہ اس کا عالج ہو 

جائے۔

اگر آپ کو معاونت درکار ہو یا پھر کسی سے 
صرف بات کرنا چاہتے ہوں تو میک ملن سے 
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