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'એક કલાકમા ંત્રણ  
થી ચાર વખત 
પાયખાને જવાની જરૂર 
ઉભી થયા બાદ
    મેં ડૉક્ટરને 
મળવાનુ ંનક્કી કરુું.'
John
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પ્રોસ્ટટે્ટ કૅન્સર પરુુષરોમા ં્સૌથી ્સામાનય કૅન્સર છે. UK મા ંદર વષષે 
41,700 કરતા ંવધ ુપરુુષરોને તેનુ ંનનદાન કરવામા ંઆવે છે. જરો તમે 50 વષ્ષથી 
વધ ુઉંમરના ંછરો, આફ્રિકન-કટેફ્રબબયન કટે આફ્રિકન મળુના ંછરો, અથવા તમારા 
નપતાશ્ી કટે ભાઇને પ્રોસ્ટટે્ટ કૅન્સર છે કટે હત ુ,ં તરો તમને જરોખમ વધ ુછે. 

પ્રોસ્ટટે્ટ કૅન્સરના બચહ્રો

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:

• પેશયાબ કરવયાની શરુઆત કરવયામયા ં 
 મશુકેલી.
• પેશયાબનો ધીમો પ્રવયાહ.
• પેશયાબ કરવયાની તયાકીદે જરૂરરયયાત.
• પેશયાબ કરવયાની વયારંવયાર જરૂરીયયાત,  

ખયાસ કરીને રયાત્ે.

આમયાથંી એક અથવયા વધ ુચિહ્ો હોવયાનો 
સયામયાનય રીતે એવો અથ્થ નથી થતો 
કે તમને પ્રોસટેટ કૅનસર છે – તેઓ 
ઘણીવયાર અનય બયાબતોનયા ંકયારણે થતયા 
હોય 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 બચહ્રો તપા્સવામા ં 
તમારા ડૉક્ટરનરો ્સમય બરબાદ  
કરતા નથી.

જરો પ્રોસ્ટટે્ટ કૅન્સરની જે્ટલી વહટેલી  
તકટે ભાળ મળે, તે્ટલી ્સફળ ્સારવારની 
્સભંાવના વધારટે રહટે 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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