
Quote name

  'હુંું બેચમા ંહતી 
ત્ારે મને મારા સતનમાં
ગાઠં જોવા મળી હતી.

મને ખબર હતી કે મારે તેનુ ંનનદાન કરાવી 

  લેવુ ંજરૂરી છે.'
Wendy
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UK મા ંમહહલાઓમા ંસતન કૅન્સર ્સૌથી ્સામાન્ કૅન્સર છે. 50 વર્ષ કરતા 
વધ ુઆયનુી મહહલાઓમા ંતે વધ ુ્સામાન્ છે, અને દર 3 માથંી 1 સતન 
કેન્સર 70 વર્ષથી વધ ુઆયનુી મહહલાઓમા ંનવકા્સ થા્ છે. પરુુરોમા ંપણ 
છાતીનુ ંકૅન્સર થઇ શકે છે, પરંત ુતે દુલ્ષભ છે.

સતન કૅન્સરના ંચચહ્ો

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 સતન અથવયા બગલમયા ંગયાઠં 
અથવયા ઘટ્ટતયા હોવી.

• તમયારયા સતનનયા મયાપ અથવયા 
આકયારમયા ંફેરફયાર.

• તમયારયા સતનની ડીંટીમયા ંફેરફયાર, જેમ 
કે ફોલલીઓ, સ્યાવ અથવયા સતનની 
ડીંટી અંદર જવી. 

• તમયારયા સતન પરની તવિયામયા ંફેરફયાર, 
જેમ કે કરિલીઓ પડવી અથવયા 
ખયાડયા પડવયા. 

• તમયારયા સતનમયા ંસતત અસવસથતયા 
અથવયા દુઃખયાવો. 

મોટયાભયાગનયા ંસતનનયા પરરવત્તનો 
કૅનસરને લીધે થતયા નથી. પરંત ુજો 
તમને તમયારયા મયાટે સયામયાનય ન હોય તેવુ ં
કંઇ જણયાય તો,તમયારયા ડૉકટરને મળો.

તમારા સતન કેવા દેખા્ છે અને શુ ં
અનભુવા્ છે તેની જાણકારી રાખો. 
જો કોઇ ફેરફારો હો્ તો, આનાથંી તમે 
તેઓને વહલેા શોધી શકશો. 

તમે તમારા ચચહ્ો તપા્સવામા ંતમારા 
ડૉક્ટરનો ્સમ્ બરબાદ કરતા નથી. 

જો સતન કૅન્સરની જે્ટલી વહલેી તકે 
ભાળ મળે, તે્ટલી ્સફળ ્સારવારની 
્સભંાવના વધારે રહ ેછે.

જો તમને સમથ્તનની 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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