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‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਕੁਝ ਫੋੜਿਆਂ (ਅਲਸਰਾਂ)
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ 
ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 
GP ਨੰੂ ਗਮਲਣ ਗਿਆ/ਿਈ।’
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UK ਗਿਚੱ ਹਰ ਸਾਲ 6,400 ਤੋਂ ਿਧੱ ਲੋਕਾ ਂਨੂ ੰਮੂਹੰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ ਪਰੁਸ਼ਾ ਅਤ ੇਲੋਕਾ ਂਗਿਚੱ ਗ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹ।ੈ ਗਸਿਰਟ ਪੀਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ  ਸੇਿਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਨ 
ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਗਕ ਗਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡੈਂਗਟਸਟ (ਦੰਦਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਦਖਾਉਣਾਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿੱਚ 
ਫਰਕ ਗਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ 
ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗਤੰਨ ਹਫ਼ਗਤਆਂ ਜਾਂ ਇਸ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਗਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ (ਡੈਂਗਟਸਟ) ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਮਲੋ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗਿੱਚ ਫੋੜਾ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗਿੱਚ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗਚੱਟੇ ਧੱਬੇ।
• ਜੀਭ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਿਲੇ ਦਾ ਦੁਖਣਾ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਿਰਦਨ ਗਿੱਚ ਸੋਗਜਸ਼ ਜਾਂ ਿੰਢ 

ਹੋਣੀ।
• ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆਿਾ਼ਿ ਜਾਂ ਅਿਾ਼ਿ ਗਿੱਚ ਹੋਰ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ।
• ਗਨਿਲਣ ਜਾਂ ਚਬਾਉਣ ਗਿੱਚ ਮੁਸ਼ਗਕਲ। 
• ਅਗਜਹਾ ਮਗਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਗਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੇ ਗਿੱਚ 

ਕੁਝ ਫਗਸਆ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਕਸੇ ਹੋਰ ਗਹੱਸੇ 

ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ।
• ਬਿੈਰ ਗਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਧ ਦੰਦਾਂ ਦਾ 

ਗਹੱਲਣਾ।

ਇਹ ਲਛੱਣ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕੇ ਿੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਿ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਗਸ਼ਸ ਨਾ ਕਰੋ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਿਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਜੰਨੀ ਜਲਦੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਉੰਨੀ ਗ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਇਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡੈਂਗਟਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਼ਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹੋ। 

ਗਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉੰਨੀ 
ਗ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਗਕਸੇ 
ਨਾਲ ਿੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕਗਮਲਨ 
(Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ 
ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk ਤੇ 
ਜਾਓ।
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