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 'મને મારા ઘ ૂટંણની 
પાછળ એક મસો 
જોવા મળ્ો હતો.
 તે યોગય લાગતો ન 
હતો, તેથી હું મારા 
GP પાસે ગયો.'
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ગોરી ચામડી ધરાવતા લોકો કે જેઓની ચામડી પર સયૂ્યપ્રકાશમા ંઘેરા ટપકા પડે છે 
અને દાઝ લાગે છે તેઓને મેલાનોમા ંતરીકે ઓળખાત ુ ંએક પ્રકારનુ ંચામડીનુ ંકૅનસર 
થવાનુ ંજોખમ વધુ ંહોય છે. સયુ્યપ્રકાશમા ંકાળજી લઇને અને સુય્્ય-પથારીઓ (સન-
બેડ)નો ઉપયોગ ન કરવાથી તમે તમારંુ જોખમ ઘટાડી શકો છો.

મેલાનોમાના ંચચહ્ો

UK મા ંદર વર્ષે 13,000 કરતા વધ ુ 
લોકોને મેલાનોમા હોવાનુ ંનનદાન થાય છે. 
15–34 વર્્ષની આય ુધરાવતા લોકોમા ંતે 
સૌથી સામાનય કૅનસરમાનં ુએક છે, પરંત ુ
તમને કોઇ પણ ઉંમરે તે થઇ શકે છે. 

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

જો તમને નવો મસો, વત્ષમાન મસામા ં
ફેરફાર, કે તમારી તવિામા ંફેરફાર જણાય, 
તો તરંુત જ તમારા ડૉકટરને મળો. તમને 
જો આ પ્રમાણેનો મસો હોય તો હમંેશા 
તમારા ડૉકટરને મળો: 

•  તેના ંકદ, આકાર, કે રંગમા ંબદલાવ 
આવ ે

•  તે સમનમનતય ન હોય
•  તેની કકનારી દાતંાવાળી ધાર ધરાવતી 

હોય
•  તે કથથઇના ંએક કરતા વધુ ંરંગ કે  

ઝાયં ધરાવે 
•  તે 7 નમનમ કરતા પહોળો હોય (લગભગ 

પેનનસલના ંબઠુ્ા છેડા જેટલા કદનો) 
•  તયા ંખજુલી કે ખજંવાળ આવે
•  તયા ંલોહી નીકળે કે કઠણ થઇ જાય.

તમારા નખમા ંકોઇ પકરવત્ષન આવ ેતો પણ 
તમારે તમારા ડૉકટરને મળવુ ંજોઇએ,  
જેમ કે: 

•  નખના ંભાગમા ંનવી, ઘરેા-કલરની પટ્ી 
•  નખની અંદર નીિે કંઈક નવકસી રહ્ ુ

હોય.

આ લક્ષણો ઘણીવાર મલેાનોમા નસવાયની 
અનય બાબતોના ંકારણે થતા હોય છે. પરંત ુ
જાત ેજ નનદાન કરવાનો પ્રયાસ કરશો 
નહીં – તમારા ડૉકટરને મળો. જો તમને 
મેલાનોમા હોય તો, જેટલી વહલેી તકે 
તેની ભાળ મળે, તેટલી સફળ સારવારની 
સભંાવના વધારે રહ ેછે. 
 
 
તમે તમારા ચચહ્ો તપાસવામા ંતમારા 
ડૉકટરનો સમય બરબાદ કરતા નથી.

તેની ભાળ વહલેા જ મળી જાય, તો 
મેલાનોમાને સાદી સારવારથી જ મટાડી 
શકાય છે.  
 
 
જો તમન ેસમથ્ષનની જરૂર હોય અથવા કેવળ 
કોઇક વયનકત સાથ ેવાત કરવી હોય, તો 
મકૅનમલન ન ેનન:શલુક 0808 808 00 00 
ઉપર ફોન કરી શકો છો અથવા અહીં મલુાકાત 
લઇ શકો છો macmillan.org.uk
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