
Quote name

  'ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 
ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵਿ ਮਨੂੈ ੰਇਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਿਾਉਣੀ

  ਪੈਣੀ ਸੀ।'
Wendy
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UK ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਿੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਿੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਉਮਰ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿਾਲੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰੂ 
ਇਹ ਿੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਿੈਂਸਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਿ ਵਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਿਦੋਂ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ, 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਿ ਵਲਆ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਿਰਿਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ 
ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਵਦਖਾਓ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਿ ਗੰਢ ਦਾ 

ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਿਠਾ ਹੋਣਾ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਵਨੱਪਲ (ਚੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਜਿੇਂ 

ਛਪਾਿੀ, ਵਰਸਾਿ ਜਾਂ ਵਨੱਪਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਿੱਲ 
ਮੁੜਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਿ ਿੱਟ ਜਾਂ ਡੂੰਘ ਪੈਣੇ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਾਂ 
ਦਰਦ। 

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੈਂਸਰ 
ਿਰਿੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਿੋਈ ਿੀ 
ਚੀ਼ਿ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਵਦਖਾਓ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਵਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਿੇਂ 
ਵਦਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਿੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਨਗੀਆਂ। 

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਿਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਼ਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੰਨੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਿ 
ਇਲਾਜ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਵਿਸੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਿਵਮਲਨ 
(Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ 
ਮੁਫਤ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk  
ਤੇ ਜਾਓ।
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