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 'મને મારી જીભ હઠેળ 
કેટલાક વ્રણ (અલ્સર)
જોવા મળ્ા. તઓેમા ં
સધુારો ન થતા, હુ ંએક GP 
ની મલુાકાત ેગ્ો હતો.'
Christine
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UK મા ંદર વર્ષે 6,400 કરતા વધ ુલોકોને મખુનુ ંકૅન્સર થાય છે. તે  
50 વર્્ષથી વધ ુઉંમરના ંલોકોમા ંઅને પરુુર્ોમા ંવધ ુ્સામાનય છે. ધમુ્રપાન 
કરવાથી, દારૂ પીવાથી અને પાન અથવા તમાકુના ંચાવવાથી તમને મખુનુ ં
કૅન્સર થવાનુ ંજોખમ વધી જાય છે.

મખુના ંકૅન્સરના ચચહ્ો

ક્ા ફેરફારો માટે નજર રાખવી અને 
તમારા ડૉકટરની મલુાકાતે ક્ારે જવુ ં
એ અંગેની જાણકારી એક વાસતવવક 
તફાવત આણી શકે છે. જો તમને ચિહ્ો 
જણાતા હો્, તો ગભરાશો નહીં – 
તેઓનુ ંવનદાન કરાવો. 

જો તમને ત્રણ અઠવાડડ્ા અથવા વધ ુ
્સમ્થી આમાથંી કોઇ ચિહ્ો હો્, તો 
તમારા દંત ચિડકત્સક અથવા ડૉકટરને 
મળો:

• તમારા મખુમા ંરહલે વ્રણ (અલ્સર) 
કે જે રુઝાત ુ ંનથી.

• તમારા મખુમા ંએક લાલ કે ્સફેદ 
ડાઘ.

• આળી જીભ, મોં કે ગળુ કે જે ્સારંુ 
થત ુ ંન હો્.

• તમારા મોં અથવા ગરદનમા ં્સોજો 
અથવા ગાઠં.

• ઘોઘરાપણુ ંઅથવા અવાજના ંઅન્ 
ફેરફારો.

• ગળવામા ંઅથવા િાવવામા ંમશુકેલી 
થવી. 

• તમારા ગળામા ંકંઇક અટકી ગયુ ંછે 
તેવી અનભુતૂી થવી.

• તમારી જીભની કે મખુના ંઅન્ 
વવસતારની ્સવંદેનાવવહીનતા.

• એક કે વધ ુ્સમજાવી ન શકા્ તેવા 
ઢીલા દાતં.

આ લક્ષણો ઘણીવાર કૅન્સર વ્સવા્ની 
અન્ બાબતોના ંકારણે થતા હો્ છે. 
પરંત ુજાતે જ વનદાન કરવાનો પ્ર્ા્સ 
કરશો નહીં – તેઓની તપા્સ કરાવો. 
જો તમને કૅન્સર હો્ તો, જેટલી વહલેી 
તકે તેની ભાળ મળે, તેટલી ્સફળ 
્સારવારની ્સભંાવના વધારે રહ ેછે.

તમે તમારા ચચહ્ો તપા્સવામા ંતમારા 
દંત ચચકકત્સક અથવા ડૉક્ટરનો ્સમય 
બરબાદ કરતા નથી. 

મખુના ંકૅન્સરનુ ંનનદાન જે્ટલી વહલેી 
તકે થાય, તે્ટલી તેની ્સારવાર થવાની  
્સભંાવના વધી જાય છે. 

જો તમને ્સમથ્થનની જરૂર હો્ અથવા 
કેવળ કોઇક વ્કકત ્સાથ ેવાત કરવી 
હો્, તો મૅકવમલન ને વન:શલુક  
0808 808 00 00 ઉપર ફોન કરી શકો 
છો અથવા અહીં મલુાકાત લઇ શકો છો 
macmillan.org.uk
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