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પ્રોસ્ટેટ કૅન્સરના ચિહ્નો

પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર પરુ ુ ષોમાં સૌથી સામાન્ય કૅન્સર છે . UK માં દર વર્ષે
41,700 કરતાં વધ ુ પરુ ુ ષોને તેન ંુ નિદાન કરવામાં આવે છે . જો તમે 50 વર્ષથી
ુ નાં છો, અથવા તમારા
વધ ુ ઉંમરનાં છો, આફ્રિકન-કેરિબિયન કે આફ્રિકન મળ
પિતાશ્રી કે ભાઇને પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર છે કે હત,ંુ તો તમને જોખમ વધ ુ છે .
ક્યા ફેરફારો માટે નજર રાખવી અને
તમારા ડૉક્ટરની મુલાકાતે ક્યારે જવું
એ અંગેની જાણકારી એક વાસ્તવિક
તફાવત આણી શકે છે . જો તમને ચિહ્નો
જણાતા હોય, તો ગભરાશો નહીં –
તેઓનુ ં નિદાન કરાવો.
જો તમને આમાંથી કોઇ ચિહ્નો હોય, તો
તમારા ડૉક્ટરને મળો:
• પેશાબ કરવાની શરુઆત કરવામાં
મુશ્કેલી.
• પેશાબનો ધીમો પ્રવાહ.
• પેશાબ કરવાની તાકીદે જરૂરિયાત.
• પેશાબ કરવાની વારં વાર જરૂરીયાત,
ખાસ કરીને રાત્રે.

તમે તમારા ચિહ્નો તપાસવામાં
તમારા ડૉક્ટરનો સમય બરબાદ
કરતા નથી.
જો પ્રોસ્ટેટ કૅન્સરની જેટલી વહેલી
તકે ભાળ મળે , તેટલી સફળ સારવારની
સંભાવના વધારે રહે છે .
જો તમને સમર્થનની જરૂર હોય
અથવા કેવળ કોઇક વ્યક્તિ સાથે
વાત કરવી હોય, તો મૅકમિલન ને
નિ:શુલ્ક 0808 808 00 00 ઉપર ફોન
કરી શકો છો અથવા અહીં મુલાકાત લઇ
શકો છો macmillan.org.uk

આમાંથી એક અથવા વધુ ચિહ્નો હોવાનો
સામાન્ય રીતે એવો અર્થ નથી થતો
કે તમને પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર છે – તેઓ
ઘણીવાર અન્ય બાબતોનાં કારણે થતા
હોય છે .
પરં ત ુ જો તમને ચિહ્નો જણાતા હોય તો,
તેઓને અવગણશો નહીં – તમારા
ડૉક્ટરને મળો. જો તમને કૅન્સર હોય
તો, જેટલી વહેલી તકે તેની ભાળ મળે ,
તેટલું વધુ સારુ.
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