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'મને ઉધરસ થઇ 
    હતી જે ત્રણ અઠવાડિયા

 સધુી રહી હતી,
જેથી હુ ંમારા GP પાસે ગયો.'
Harry
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ફેફસાનુ ંકૅનસર તેમજ સ્તીઓ બને્મા ંસામાનય છે. ધમુ્રપાન ફેફસાના કૅનસરનુ ં
મખુય કારણ છે, પરંત ુધમુ્રપાન ન કરનારાઓને પણ તે થાય છે. ફેફસાના ં
કૅનસરનુ ંનનદાન થયેલામાથંી લગભગ 10 માથંી 9 લોકો 60 વર્ષથી વધ ુ
આયનુા ંછે.

ફેફસાના ંકૅનસરના ં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:

• ઉધરસ જે ત્રણ અઠવયાડડયયા અથવયા 
વધ ુસમય સધુી િયાલ ુરહ.ે 

• તમને લયાબંયા સમયથી ઉધરસ હોય 
તેમયા ંફેરફયાર અનભુવયાય છે.

• છયાતીમયા ંિપે (ઇનફેકશન) કે જે સયારો 
થતો નથી, કે વયારંવયાર છયાતીમયા ંિેપ 
થયયા કરે છે.

• કોઈ કયારણ વગર હયાફં િડવયાનો 
અનભુવ થયાય છે. 

• ઉધરસ સયાથ ેલોહી વનકળે છે. 
• ઘોઘરો અવયાજ કે જે ત્રણ અઠવયાડડયયા 

અથવયા વધ ુસમય સધુી િયાલ ુરહ.ે
• તમયારી છયાતી અથવયા ખભયામયા ં

દુ:ખયાવો કે જે ઓછો થતો નથી.
• કેટલયાક સમય મયાટે સયામયાનય કરતયા ં

વધ ુથયાક લયાગવયાનો અનભુવ થયાય.

આ લક્ષણો ધરયાવતયા મોટયા ભયાગનયા 
લોકોમયા ંફેફસયાનુ ંકૅનસર નથી હોત ુ ં– 
તેઓ અનય બયાબતોને કયારણે પણ હોઈ 
શકે છે. પરંત ુજો તમને ચિહ્ો જણયાતયા 
હોય તો, તેઓને અવગણશો નહીં – 
તમયારયા ડૉકટરને મળો. જો તમને કૅનસર 
હોય તો, જેટલી વહલેી તકે તેની ભયાળ 
મળે, તેટલુ ંવધ ુસયારુ. 

તમે તમારા ચિહ્ો તપાસવામા ંતમારા 
િૉક્ટરનો સમય બરબાદ કરતા નથી. 

ફેફસાના ંકૅનસરની જે્ટલી વહલેી તકે 
ભાળ મળે, તે્ટલી સફળ સારવારની 
સભંાવના વધારે રહ ેછે.

જો તમને સમથ્થનની 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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