'ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ
ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਮੈਂQuote
ਜਾਣਦੀ
nameਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ

ਪੈਣੀ ਸੀ।'
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ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

UK ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂ ੰ
ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦਿਖਾਓ:
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਦਾ
ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣਾ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿੱਪਲ (ਚੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ
ਛਪਾਕੀ, ਰਿਸਾਵ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ
ਮੁੜਨਾ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਵੱਟ ਜਾਂ ਡੂ ੰਘ ਪੈਣੇ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜਾਂ
ਦਰਦ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ
ਦਿਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਕਿਸੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕਮਿਲਨ
(Macmillan) ਨੂ ੰ 0808 808 00 00 ਤੇ
ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk
ਤੇ ਜਾਓ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਂਸਰ
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦਿਖਾਓ।
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