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 ' ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੇ 
ਪਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਲ ਦਾ 
ਪਿਾ ਲੱਪਗਆ।

Philip

 ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
GP ਕੋਲ ਗਗਆ/ਗਈ।'
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ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਗਵੱਚ ਿਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਗਚੱਟੇ ਦਾਗ ਪੈ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ 
ਿਾਾਂ ਸੜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਨਾਮਕ ਗਕਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ 
ਿੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਗਵੱਚ ਗਧਆਨ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਸਨਬੈਡ (ਧੁੱਪ-ਇਸ਼ਨਾਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਿੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮੇਲਾਨੋਮਾ (ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ) ਦੇ ਲੱਛਣ 

UK ਗਵੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ 
ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ 15-34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਗਮਆਨ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਗਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਗਵੱਚ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਗਕ ਗਕਹੜੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨੂ ੰਦਖੇਣਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰਕਦੋਂ ਗਦਖਾਉਣਾ ਹ,ੈ ਅਸਲ ਗਵਚੱ 
ਫਰਕ ਗਲਆ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਇਹ ਲਛੱਣ ਹਨ 
ਤਾਾਂ ਡਰ ੋਨਾ – ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਧਆਨ ਗਕਸੇ ਨਵੇਂ ਗਤਲ, ਮੌਿੂਦਾ ਗਤਲ 
ਗਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਿਾਾਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਗਵੱਚ ਹੋਈ 
ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਗਦਖਾਓ।  ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਦਖਾਓ ਿੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਗਿਹਾ ਗਤਲ ਹੈ:  
•  ਗਿਸਦਾ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਿਾਾਂ ਰਗੰ ਬਦਲ ਗਰਹਾ ਹੈ 
•  ਿੋ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
•  ਗਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘੇਰੇ ਦੰਦੇਦਾਰ ਗਕਨਾਰੇ ਵਾਲੇ 

ਹਨ 
•  ਿੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਭੂਰੀ ਰੰਗਤ 

ਵਾਲਾ ਹੈ 
•  ਿੋ 7 ਗਮਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ (ਪੈਂਗਸਲ 

ਦੇ ਖੁੰਢੇ ਗਸਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ) 
•  ਗਿਸ ਕਾਰਨ ਝਰਨਾਹਟ ਿਾਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
•  ਗਿਸ ਗਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਹੰਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਿੋ ਪਪੜੀਦਾਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਗਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 
ਨੂੰ ਗਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਗਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਵੇਂ ਗਕ: 

•  ਨਹੁੰ ਦੇ ਗਹੱਸੇ ਨਾਲ ਗਗਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰੀ 
ਦਾ ਹੋਣਾ 

•  ਨਹੁੰ ਹੇਠਾਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਰਹਾ ਹੋਣਾ।

ਇਹ ਲਛੱਣ ਅਕਸਰ ਮਲੇਾਨੋਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਿੇ 
ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕ ੇਵੀ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਗੋ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ  
– ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਦਖਾਓ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੰਨਾ ਹੀ ਗ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੇ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਿ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਼ਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਿਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਗਲਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਾਂ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਨ ਇਲਾਿ ਨਾਲ 
ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਾਾਂ ਬਸ ਗਕਸੇ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਮੈਕਗਮਲਨ 
(Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ 
ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਾਂ macmillan.org.uk  
ਤੇ ਿਾਓ।
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