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UK ਗਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਭਿ 7,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਡਿੇਸ਼ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਵੱਜੋਂ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਿੋਸ਼ ਦਾ ਿੈਂਸਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਵੱਚ ਗਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਗਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ) ਨੰੂ ਅੰਡਿੋਸ਼ ਜਾਂ 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਿੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਫੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਡਿੋਸ਼ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹਨਾ ਂਗਵਚੱੋਂ ਿਈੋ ਵੀ ਲਛੱਣ ਗਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਗਦਨਾ ਂਲਈ, ਗਤਨੰ ਹਫ਼ਗਤਆ ਂਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਰਗਹਦੰ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂ ੰਗਦਖਾਓ: 
• ਅਫਾਰਾ ਮਗਹਸੂਸ ਿਰਨਾ (ਫੁੱਗਲਆ ਹੋਇਆ 

ਪੇਟ)।
• ਪੇਟ ਜਲਦੀ ਭਗਰਆ ਮਗਹਸੂਸ ਿਰਨਾ ਜਾਂ 

ਗਜ਼ਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਗਹੱਸੇ ਜਾਂ ਗਪੱਠ ਗਵੱਚ 

ਦਰਦ ਹੋਣੀ।
• ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਗਜ਼ਆਦਾ 

ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਪਸ਼ਾਬ ਿਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ। 

ਇਹਨਾ ਂਲਛੱਣਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਗਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ 
ਅਡੰਿਸ਼ੋ ਦਾ ਿੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।  ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਹੁਦੰਾ ਵੀ 
ਹ ੈਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਵਾਉਣੀ ਅਗਹਮ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾਓ।

ਗਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਡਰੋਸ਼ ਦੇ ਿੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਗਜ਼ਆਦਾ ਇਸਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਿ 
ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਿੀ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਵਾ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ  
ਡਾਿਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

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