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ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ (ਗਦੂ ਦ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। UK ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 41,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,
ਤੁ ਸੀਂ ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ
ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ –
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ :
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ।
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰ ਬਣਨੀ।
• ਜੋਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
	ਪੈਣੀ।
• ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣੀ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸਦੇ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਹੋਣ 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।

ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ
ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ - ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਰਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ
ਨਜ਼ਰਅਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ
ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ
ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੰਨਾ ਬਿਹਤਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

© ਮੈਕਮਿਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support), ਜੁਲਾਈ 2014 । ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਨ।
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ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support), ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ (261017), ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ
(SC039907), ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ (604) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਸੱਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
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