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ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਅਿੇ ਔਰਿਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਤਸਿਰਟ ਪੀਣਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ 
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਿਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਿਾਤਲਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀਿੇ 10 ਤਿਅਕਿੀਆਂ ਤਿੱਚੋਂ ਲਿਭਿ 9 ਤਿਅਕਿੀ 60 ਸਾਲ ਿੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤਕ ਤਕਹੜੀਆਂ ਿਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਦਖਾਉਣਾ ਹੈ, 
ਅਸਲ ਤਿੱਚ ਫਰਕ ਤਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਿਾਓ। 

ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਮਲੋ:
• ਅਤਜਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ 

ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਕ ਜਾਰੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ। 
• ਉਸ ਖਾਂਸੀ ਤਿੱਚ ਿਬਦੀਲੀ ਜੋ ਿੁਹਾਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 

ਿੋਂ ਸੀ। 
• ਛਾਿੀ ਦੀ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਜ ੋਤਬਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 

ਜਾਂ ਛਾਿੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਿਾਰ-ਿਾਰ 
ਹੋਣਾ। 

• ਬਿੈਰ ਤਕਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਣਾ।  
• ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ।  
• ਅਤਜਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਿੋਂ 

ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਿਕ ਜਾਰੀ ਰਤਹੰਦੀ ਹੈ।
• ਿੁਹਾਡੀ ਛਾਿੀ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਤਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋ ਠੀਕ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਿੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਿੱਧ ਥਕਾਿਟ ਮਤਹਸੂਸ 

ਹੋਣੀ।

ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਤ਼ਿਆਦਾਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ 
ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨ਼ਿਰਅੰਦਾ਼ਿ ਨਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਦਖਾਓ। ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਿੀ ਹੈ, 
ਿਾਂ ਤਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਉੰਨਾ 
ਤਬਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕੇ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਼ਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇੇ ਹੋ। 

ਤਜਨੰੀ ਜਲਦੀ ਫਫੇੜ ੇਦ ੇਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਿਾ ਲਿ 
ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਉਨੰੀ ਤਜਆਦਾ ਇਸਦਾ ਸਫਲਿਾਪਰੂਿਕ 
ਇਲਾਜ ਹਣੋ ਦੀ ਸਭੰਾਿਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਰਫ ਤਕਸੇ 
ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਮੈਕਤਮਲਨ 
(Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਿੇ 
ਮੁਫਿ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk  
ਿੇ ਜਾਓ।
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