Surgery: Gujarati

સર્જ રી

આ તથ્યપત્ર કેન્સરની સર્જ રી અુંગેનો છે .
કેન્સર જયયું વૃમધિ પયમી રહ્ું છે ,શરીરનય તે ભયગને દૂર કરવય મયટે કોઇને ઑપરેશન કરવું પડે છે ત્યયરે સર્જ રી થયય
છે . કેન્સરનય મનદયનમયું મદદ મયટે પણ તેનો ઉપયોગ કરવયમયું આવે છે .
તમને કેન્સર સર્જ રી ઉપરયુંત કદયચ અન્ય સયરવયરની ર્રૂર પડી શકે છે . કેટલીક વખત તમને કકમોથેરયપી અથવય
રેકડયોથેરયપીની પણ ર્રૂર પડશે. હૉમપપટલનય ડૉક્ટર આ બયબતે મનણજય લેશે. અમયરી પયસે તમયરી ભયષયમયું પણ
આ સયરવયરો અુંગે તથ્યપત્રો છે .
અમે આશય રયખીએ છીએ કે આ તથ્યપત્ર તમયરય સવયલોનય ર્વયબ આપે છે . ર્ો તમયરી પયસે કોઇ વિ સવયલો હોય તો
તમે તમયરી હૉમપપટલમયું ડૉક્ટર અથવય નસજને પૂછી શકો છો.
અમે અન્ય મયમહતી Macmillan - મેકમમલન પયસેથી મેળવેલી છે . તે પૈકીની કેટલીક મયત્ર અુંગ્રજી
ે મયું છે . ર્ો તમે આ
મયમહતી બયબતે અમયરય કેન્સર સપોટજ પપેમશયયમલપ્સ સયથે વયત કરવય ઇચ્છતય હો તો, અમયરી પયસે અુંગ્રેજી ન બોલતય
લોકો મયટે દભયમષયય છે .
તમે Macmillan Support Line - મેકમમલન સપોટજ લયઇન 0808 808 00 00 પર, સોમવયરથી શક્રવયર, સવયરે
9.00 કલયકથી રયત્રે 8.00 કલયક દરમમયયન મફતમયું ફોન કરી શકો છો. ર્ો તમને સયુંભળવયમયું તકલીફ હોય તો
ટેક્પટફોન 0808 808 0121, અથવય ટેક્પટ કરલેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથવય તમે macmillan.org.ukની
મલયકયત લઇ શકો છો.
સમયમવષ્ટ મયમહતીનય મદ્દયઓ
 કેન્સર શું છે ?
 તમને સર્જ રીની ર્રૂર કેમ છે ?
 તમયરય સર્જ ન
 સર્જ ન તમયરય કેન્સરનો ઇલયર્ કરી શકે?






સર્જ રી દરમમયયન શું થયય છે ?
તમયરય ઑપરેશન પહેલયું
તમયરય ઑપરેશન બયદ
લયુંબય-ગયળયની સમપયયઓ
શયરીકરક અને ભયવનયત્મક ફેરફયરો
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કેન્સર શું છે ?
શરીરનય અુંગો અથવય પેશીઓ કોષ નયમનય સૂક્ષ્મ મનમયજણ ઘટકોનય બનેલય હોય છે . કેન્સર આ કોષોનો રોગ છે .
શરીરનય પ્રત્યેક ભયગમયું કોષો કદયચ અલગ દેખયય અને અલગ રીતે કયમ કરે પરુંત મોટય ભયગનય કોષો તેમની જાતે સમયન
રીતે ક્ષમત સિયરણય અને પ્રર્નન કરતય હોય છે . સયમયન્ય રીતે કોષો ક્રમમક અને મનયુંમત્રત રીતે મવભયમર્ત થયય છે . પરુંત
ર્ો કોઇ કયરણસર તે અમનયુંમત્રત બને, તો કોષો મવભયર્ન પ્રકક્રયય ચયલ રયખે છે અને એક ગઠ્ઠો બનયવે છે ર્ે ને ગયુંઠ
કહેવયય છે .
સૌમ્ય ગયુંઠમયું, કોષો શરીરનય અન્ય ભયગોમયું ફેલયતય નથી અને તેને કેન્સર કહેવયતું નથી. છતયુંપણ, કોષો મૂળ પથયન પર
વૃમધિ પયમવયનું ચયલ રયખી શકે છે અને શરીરનય અન્ય ભયગોને દબયવીને સમપયય પેદય કરી શકે છે .
જીવલેણ ગયુંઠમયું, કોષો શરીરનય અન્ય ભયગોમયું ફેલયઈ શકવય મયટે સમથજછે. શરીરનય એક ભયગમયું કેન્સર વૃમધિ પયમવયનું
શરૂ થશે. તેને પ્રયથમમક કેન્સર કહેવયય છે . ર્ો કેન્સરની સયરવયર ન કરવયમયું આવે તો તે ફેલયઈ શકે છે . ર્ો શરીરનય અન્ય
ભયગમયું ફેલયય અને વૃમધિ પયમે તો તેને મયધ્યમમક અથવય મેટયપટેકટક કેન્સર કહેવયય છે .

તમને સર્જ રીની ર્રૂર કેમ છે ?
તમયરે ઘણયું કયરણોસર કેન્સર સર્જ રી કરવી પડી શકે છે :
મનદયન
સર્જ ન જયયું કેન્સર વૃમધિ પયમી રહ્ું છે ત્યયુંથી કદયચ શરીરનો એક નયનો ટૂકડો દૂર કરે. તેને બયયોપ્સી કહેવયય છે . તે
કેન્સર ક્યય પ્રકયરનું છે તે શોિવયમયું તેમને મદદ કરશે.
સયરવયર
સુંભમવત કેન્સર કોષો િરયવતી ગયુંઠ અને તેની આસપયસનો મવપતયર દૂર કરવયનય પ્રયયસ તરીકે સર્જ રીનો ઉપયોગ કરવયમયું
આવે છે . કેટલીક વખત, ફેફસય અથવય યકૃત ર્ે વય શરીરનય અન્ય ભયગોમયું ફેલયયેલય કેન્સર કોષોને (મયધ્યમમક કેન્સર) દૂર
કરવય મયટે સર્જ રીનો ઉપયોગ કરવયમયું આવે છે .
ગયુંઠને વિ નયની કરવય મયટે તમને સર્જ રી પહેલય કકમોથેરયપીની કદયચ ર્રૂર પડે. તેનો અથજ તે થઇ શકે કે નયની સર્જ રીની
ર્રૂર પડે.
પટેજર્ગ
પટેજર્ગ તે તબક્કો છે જયયરે ડૉક્ટરો અભ્યયસ કરે છે કે કેન્સર કેટલું મોટું છે . તેઓ તે પણ શોિી શકે છે કે કેન્સર તેણે ર્ે
ર્ગ્યયએ વૃમધિ પયમવયનું શરૂ કયું છે ત્યયું ર્ છે કે તે શરીરનય અન્ય ભયગોમયું પણ ફેલયયું છે . કેન્સરનો તબક્કો શોિવય મયટે
સયમયન્ય રીતે તમયરય એક્સ-રે અથવય પકૅન લેવયમયું આવશે.
ર્ો તમયરય સર્જ ન પકૅનમયું ગયુંઠને સરળતયથી નય ર્ોઇ શકે તો તમયરે કદયચ એક નયનું ઓપરેશન કરયવવું પડે. લેપ્રોપકોપી
આનું ઉદયહરણ છે . આ દરમમયયન, સર્જ ન તમયરય પેટમયું એક કયપો મૂકશે. તેઓ ગયુંઠનું કદ ર્ોવય અને તે ફેલયઇ છે કે
કેમ તે શોિવય લેપ્રોપકોપ નયમનય ઉપકરણનો ઉપયોગ કરશે. કેટલયક લોકોને શરીરનય અન્ય ભોગયમયું કદયચ આ પ્રકયરનું
ઓપરેશન કરયવવું પડે.
સર્જ નો તમયરી સયરવયરનું આયોર્ન કરવય મયટે કેન્સરનય તબક્કય અુંગેની મવગતોનો ઉપયોગ કરે છે . કેટલીક વખત તેઓ
ગયુંઠ દૂર કરવયનય સમયે ર્ આ મયમહતી મેળવી શકે છે .
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પનઃમનમયજણ
શરીરનો ભયગ દૂર કરવય મયટે સર્જ રીનો ઉપયોગ કરી શકયય છે . પનઃમનમયજણનો અથજ છે શરીરનો નવો ભયગ બનયવવો. તે
કદયચ શરીરનય કોઇ ભયગને વિ સયરી રીતે કયમ કરતો કરવયમયું મદદ કરી શકે છે . ર્ો મૂત્રયશય દૂર કરવયમયું આવયું હોય તો
નવું મૂત્રયશય બનયવવું તેનું ઉદયહરણ છે . ઉદયહરણ તરીકે, પતનછે દન કક્રયય (પતન દૂર કરવયનું એક ઓપરેશન) બયદ તમે
કદયચ પતનનું પનઃમનમયજણ કરયવો.
લક્ષણોનું મનયુંત્રણ કરવું
કેટલીક વખત કેન્સર સુંપૂણજપણે દૂર કરી શકયતું નથી અથવય ઇલયર્ થઈ શકતો નથી. આ કકપસયમયું, સર્જ રી ઘણી વખત
લક્ષણોને મનયુંમત્રત કરવયમયું અથવય કોઇને વિ સયરો અનભવ કરયવવય મયટે હર્ પણ મદદ કરી શકે છે . ઉદયહરણ તરીકે,
અવરોિ, પ્રમતકૂળતય અથવય અન્ય સમપયયઓ ઘટયડવય મયટે ગયુંઠને કદયચ દૂર અથવય બયયપયસ કરયય.
ર્ો કેન્સર ફેલયયેલું હોય તો સર્જ રીનો પ્રપતયવ હુંમશ
ે ય કરયતો નથી. આમ થવયનું કયરણ છે કે, એકલી સર્જ રી મયધ્યમમક
કેન્સર િરયવતય કોઇનો હુંમેશય ઇલયર્ નહીં કરે. કદયચ ઉપયોગ કરયય તેવી અન્ય સયરવયરોમયું કકમોથેરયપી અને રેકડયોથેરયપી,
લમક્ષત સયરવયરો અથવય હોમોનલ થેરયપીનો સમયવેશ થયય છે .

તમયરય સર્જ ન
તમયરય પર ઓપરેશન કરનયર ડૉક્ટરને કેન્સર સર્જ ન કહેવયય છે . ર્ો તમને સર્જ રીની ર્રૂર હોય તો તમને સર્જ ન પયસે
મોકલવયમયું આવશે. તમયરય પ્રકયરનય કેન્સર મયટે યોગ્ય પ્રકયરનય સર્જ નને મળવું મહત્ત્વનું છે . ઉદયહરણ તરીકે, પતન કેન્સર
િરયવતી વયમક્ત પતન સર્જ નને મળશે મોંઢયનું કેન્સર િરયવતી વયમક્ત મયથ અને ગળયનય સર્જ નને મળશે. આ પ્રકયરનય સર્જ નો
સયમયન્ય રીતે પથયમનક હૉમપપટલમયું હોય છે . તમે સર્જ નને તેમનય અનભવ અુંગે હુંમેશય પૂછી શકો છો.
ર્ો કોઇને ઓછું સવજસયમયન્ય કેન્સર હોય તો તેમને કદયચ પપેમશયયમલપટ કેન્સર હૉમપપટલમયું સર્જ નને મળવયની ર્રૂર પડે. તે
કદયચ તમે જયયું રહો છો તેનય કરતય વિ દૂર હોય.

સર્જ ન તમયરય કેન્સરનો ઇલયર્ કરી શકે?
સર્જ ન ગયુંઠ અને તેની આસપયસનો થોડો મવપતયર દૂર કરશે. સયમયન્ય રીતે, ર્ો કેન્સર મયત્ર એક ર્ મવપતયરમયું હોય તો તે
આખયને દૂર કરી શકયય છે . ઓપરેશન કેન્સરનો ઇલયર્ કરશે કે કેમ તે તમયરય સર્જ નને કયયમ ખબર નહીં હોય. પકૅન
ચોખ્ખય દેખયય તેમ છતયું કોષો કદયચ સર્જ રી પહેલય મખ્ય ગયુંઠમયુંથી મવખટય પડીને શરીરનય અન્ય ભયગમયું ફેલયયેલય હોય.
કોષોનું ઘણું નયનું ર્ૂ થ પકૅનમયું કયયમ દેખયતું નથી. કેટલીક વખત સર્જ નને એમ પણ ર્ણયશે કે તેઓ આખય કેન્સરને દૂર
કરી શકતય નથી.

સર્જ રી દરમમયયન શું થયય છે ?
તમયરય સર્જ ન જાણવય મયુંગશે કે, તેમણે કેન્સરનય તમયમ કોષો સયથે આખી ગયુંઠ અને તેની આસપયસનો મવપતયર દૂર કયો છે
કે કેમ. તેને મક્લયર મયર્જર્ન્સ મેળવવયનું કહેવયય છે . આ થયું છે તે સમનમચચત કરવય મયટે તેઓ ઓપરેશન દરમમયયન દૂર
કરયયેલય મવપતયરને મયઇક્રોપકોપ હેઠળ તપયસશે. આ મહત્તત્તવન ું છે કયરણ કે મક્લયર મયર્જર્નનો અથજ છે કેન્સરનો કોઇ કોષ
બયકી રહી ગયો હોય તેવી સુંભયવનય અત્યુંત ઓછી છે . તે કેન્સર પયછું આવવયનું ર્ોખમ ઘટયડવયમયું મદદ કરે છે .
લમસકયગયુંઠો
સર્જ ન કદયચ ગયુંઠની નજીક આવેલી લમસકયગયુંઠોને પણ દૂર કરે. આમ કરવયનું કયરણ છે , કે કેન્સર કોષો કદયચ લમસકયગયુંઠો
સિી ફેલયયેલય હોય. પેથોલોમર્પટ એક ડૉક્ટર છે ર્ે મયઇક્રોપકોપ હેઠળ પેશીઓની તપયસ ધવયરય રોગનું મનદયન કરવયની
મનપૂણતય િરયવે છે . તેઓ કેન્સર કોષો મયટે લમસકયગયુંઠોનું પકરક્ષણ કરશે. ર્ો ગયુંઠો કેન્સર કોષો િરયવતી હોય તો તેનો
કદયચ અથજ છે , કેન્સર ભમવષ્યમયું ફરી પયછું ફરી શકે છે . ર્ો આમ થયય તો તમને ઓન્કોલોમર્પટ કહેવયતય ડૉક્ટર પયસે
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મોકલવયમયું આવશે. તેઓ નક્કી કરશે કે તમને અન્ય પ્રકયરની સયરવયરની ર્રૂર છે કેમ.
કીહોલ સર્જ રી
તમયરય પર કદયચ કીહોલ અથવય લેપ્રોપકોપી સર્જ રી કરયય. તે શરીરનય એક ભયગમયુંથી થોડી અથવય આખી ગયુંઠ દૂર કરવય
મયટે છે . આ પ્રકયરની સર્જ રીમયું મોટો કયપો મૂકવયનય પથયને એક નયનું મછદ્ર કરવયમયું આવે છે . સર્જ ન ત્વચયમયું નયનય કયપય
મયરફતે ગયુંઠને દૂર કરવય મયટે લેપ્રોપકોપ નયમનય ઉપકરણનો ઉપયોગ કરે છે .
કીહોલ સર્જ રી બયદ ઘણો નયનો ઘય રહે છે અને તેથી લોકો વિ ઝડપથી સયજા થઇ જાય છે . કેટલીક વખત મોટય
ઓપરેશન મયટે પરતય પવપથ નય હોય તેવય લોકો કદયચ કીહોલ સર્જ રી કરયવવય સમથજ હોય.
કી હોલ સર્જ રી અન્ય પ્રકયરની સર્જ રી ર્ે ટલી ર્ સયરી છે . તે લેપ્રોપકોપનો ઉપયોગ કરવયનો અનભવ િરયવતય મવશેષ
તયલીમ મેળવેલય સર્જ ન ધવયરય થવી ર્ોઇએ. તમને કદયચ વિ દૂર અન્ય હૉમપપટલમયું ર્વયની ર્રૂર પડે.

તમયરય ઓપરેશન પહેલયું
સર્જ ન અને એનેપથેકટપટ સર્જ રી દરમમયયન અને બયદમયું તમયરું ધ્યયન રયખશે. સર્જ ન તમયરય પર ઓપરેશન કરશે અને
એનેપથેકટપટ તમને ઘેનમયું મકશે. તેઓ સમનમચચત હોવય ર્ ર્ોઇએ કે તમે ઓપરેશન કરયવવય મયટે પરતય ચપત છો.
કેટલયક પકરક્ષણો કરયવવય મયટે તમયરે કદયચ હૉમપપટલની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે. આને મપ્ર-એસેસમેન્ટ મક્લમનક
કહેવયય છે .
મપ્ર-એસેસમેન્ટ મક્લમનકમયું નસજ તમયરય તબીબી ઇમતહયસ અુંગે અને તમને કોઇ એલર્જી છે કે કેમ તે પૂછશે. તેઓ તમયરય
લોહીનું દબયણ, િબકયરય, ઊંચયઈ અને વર્ન પણ મયપશે. તમે કોઇ દવયઓ લઇ રહ્યું હો તો તેમને કહેવું મહત્ત્વનું છે .
તેમયું ઔષિીય ઉપચયરો અથવય સમપ્લમેન્્સનો સમયવેશ થયય છે .
અન્ય પકરક્ષણોમયું કદયચ નીચેનય પકરક્ષણોનો સમયવેશ થયય:



લોહીનું પકરક્ષણ
છયતીનો એક્સ-રે



તમયરય હૃદયનો લય અને દર તપયસવય મયટે ઇલેક્રોકયર્ડડયોગ્રયમ (ECG). તે પીડય કરતો નથી અને સયમયન્ય રીતે
5-10 મમમનટનો સમય લે છે .

કેટલયક લોકોને બીજા લોકો કરતય કદયચ વિ પકરક્ષણો કરયવવય પડે. તે કદયચ તેઓ ર્ે પ્રકયરનું ઓપરેશન કરયવી રહ્યું છે તે
કયરણે અથવય તેઓ અન્ય આરોગ્ય મપથમતઓ િરયવે છે તેને કયરણે છે .
તમે ર્નરલ એનેપથેકટક નય લઇ શકતય હો તો પણ તમે કદયચ સર્જ રી કરયવવય સમથજ છો. તમને કદયચ અલગ પ્રકયરનો
એનેપથેકટક આપવયમયું આવે ર્ે તે મવપતયરની કોઇ પણ લયગણી અથવય પીડય દૂર કરે, પરુંત તમે છતયું પણ સજાગ રહેશો.
તમે તમયરય ઓપરેશન અુંગેની બિી ર્ વપતઓ સમર્ો તે મહત્ત્વનું છે . તમે તમયરય ઓપરેશન અગયઉ તમયરય સર્જ ન
સયથે વયત કરવય સમથજ હોવય ર્ોઇએ. તે કદયચ મપ્ર-એસેસમેન્ટ મક્લમનકમયું થયય છે . તમે જયયરે સર્જ ન સયથે વયત કરો છો
ત્યયરે તમયરી સયથે તમયરી અને અુંગ્રેજી, બુંને ભયષય બોલી શકે તેવી કોઇ વયમક્તને લઇ ર્વી એક સયરો મવચયર છે . ર્ો
તમને દભયમષયયની ર્રૂર હોય તો તે કદયચ ઉપલબ્િ છે , પરુંત તમે દભયમષયો મેળવવય ઇચ્છતય હો તો એપોઇન્ટમેન્ટ
પહેલય હૉમપપટલને ર્ણયવવયનો પ્રયયસ કરો.
તમે ઓપરેશન સયથે સુંમત છો તે કહેવય મયટે તમયરે એક ફોમજ પર હપતયક્ષર કરવય પડશે. આને સુંમમત આપવી કહેવયય છે .
સુંમમત પત્રકો તમયરી ભયષયમયું ઉપલબ્િ હોવય ર્ોઇએ. તમે ફોમજ પર હપતયક્ષર કયયજ વગર ઓપરેશન કરયવી શકતય નથી.
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ઓપરેશનનય કદવસે
તમને તમયરી સર્જ રી અગયઉ તમયમ દયગીનય અને િયતની વપતઓ દૂર કરવયનું કહેવયમયું આવશે. કેટલીક વખત તમે
ઓપરેશન દરમમયયન તમયરય દયગીનય પહેરવય સમથજ હોઇ શકો છો. આ મયટે તમયરે નસજને પૂછવું પડશે. તમને તમયમ નેઇલ
વયર્જનશ અથવય મેક-અપ દૂર કરવય મયટે પણ કહેવયમયું આવશે.
ઓપરેશન અગયઉ તમે થોડય કલયકો સિી કશું ખયઇ કે પી શકતય નથી. તેને ’nil-by-mouth’ – ‘મનલ-બયય-મયઉથ’
(ભૂખ્યય પેટે હોવું) કહેવયય છે .
તમને કદયચ નહયવયની અને ઓપરેશનનય મવપતયરમયુંથી શરીરનય વયળ દૂર કરવયની ર્રૂર પડે. તમયરું ધ્યયન રયખતી નસજ
તમયરે શું કરવું તે કહેશે. શરીરનય વયળ મયત્ર ત્યયરે ર્ દૂર કરવયમયું આવે છે જયયરે તેની ર્રૂર હોય. તે કડપપોઝેબલ
રેઝરનો ઉપયોગ કરીને કરવયમયું આવે છે . વયળ ઓપરેશન બયદ ફરીથી ઉગશે.
ઓપરેશન કરયવવયથી તમયરય પગમયું લોહી ગુંઠયવયનું ર્ોખમ ઊભું થઇ શકે છે . આ ઘણી વખત DVT તરીકે ઓળખયય
છે . કમ્પ્રેશન અથવય એમન્ટ-એમબોમલક પટોકકગ્સ આ ર્ોખમ ઘટયડવયમયું મદદ કરે છે . તમને કદયચ ઓપરેશન દરમમયયન
અને બયદમયું કમ્પ્રેશન પટોકકગ્સની ર્ોડી પહેરવયની ર્રૂર પડે. તમયરી નસજ તમયરય પગ મયપશે અને તેને પહેરયવવયમયું
મદદ કરશે.

તમયરય ઓપરેશન બયદ
ઓપરેશન બયદ જાગવું કેટલીક વખત મબહયમણ લયગી શકે છે , મયટે શું અપેક્ષય રયખવી તે જાણવું મદદરૂપ થઇ શકે છે . ર્ો
તમયરો પકરવયર અને મમત્રો તમયરી મલયકયત લેવયનું નક્કી કરે તો તે કદયચ તેમને પણ મદદરૂપ થઇ શકે .
તમે જયયરે સૌપ્રથમ વખત ઉઠો છો ત્યયરે તમે ઘેનમયું હશો. બયદમયું, તમને કદયચ તમે ઉઠ્યય ત્યયર બયદનય પ્રથમ એક કે બે
કલયક અુંગે બહ યયદ નહીં હોય. એક નસજ તમયરું લોહીનું દબયણ મયપશે અને તમયરય કયુંડય પર બ્લડ પ્રેશર મયપવય મયટેનું
કફ તુંગ થવયની લયગણીથી તમે કદયચ વયકેફ હશો.
તમયરય શરીર પર કદયચ થોડી નળીઓ પણ ર્ોડેલી હશે. તેમયું નીચેની બયબતોનો સમયવેશ થઇ શકે છે ઃ


તમે સયમયન્ય રીતે ખયતય અને પીતય નય થયઓ ત્યયું સિી તમને પ્રવયહી આપવય મયટે કિપ અથવય ઇન્રયમવનસ
ઇન્્યઝન – આ કદયચ થોડય કલયકો અથવય થોડય કદવસો મયટે હોઇ શકે.




પ્રવયહીને નયની શીશીમયું બહયર કયઢવયમયું મદદ કરવય મયટે તમયરય ઘયમયું નળી – તે સયમયન્ય રીતે થોડય કદવસો
બયદ દૂર કરવયમયું આવે છે .
કેમથટર નયમની એક નયની નળી, તમયરય મૂત્રયશયમયુંથી પેશયબને સુંગ્રહ કરતી કોથળીમયું બહયર કયઢવય મયટે તેને
મૂત્રયશયમયું મૂકી શકયય છે – તમે જયયરે હલનચલન કરવય વિ સમથજ હશો ત્યયરે તે દૂર કરવયમયું આવશે.

પીડય સર્જ રી બયદ થોડી પીડય થવી સયમયન્ય બયબત છે . આને મનવયરવય તમને પીડયશયમકો આપવયમયું આવશે. ર્ો તમને
કોઇ પણ પીડય થયય તો તમયરું ધ્યયન રયખતી નસજને કહો. પીડયનય સયરય મનયુંત્રણથી તમને શક્ય તેટલય ઝડપથી હરવયફરવયમયું મદદ મળશે.
ઉલટી અનભવવી (ઉબકય) અને ઉલટી થવી (ઉલટી) તમને કદયચ ઉબકય આવે અને આને અટકયવવય મદદ કરવય તમને
ઉલટી-મવરોિી દવય આપવી ર્ોઇએ. ર્ો તમને હર્ પણ પીડય હોય અથવય ઉબકય આવતય હોય તો તમયરું ધ્યયન રયખતી
નસજને કહો.
હરવ-ું ફરવું તમે તમયરય ઓપરેશનનય તરુંત બયદ પથયરીમયુંથી બહયર આવવય સમથજ હોવય ર્ોઇએ. વોડજ પટયફ તમને મદદ
કરશે. હરવ-ું ફરવું તમને વિ ઝડપથી સયજા થવયમયું અને સમપયયઓ પેદય થવયનું ર્ોખમ ઘટયડવયમયું મદદ કરશે. કેટલીક
વખત મોટય ઓપરેશન બયદ તમયરે કદયચ લયુંબો સમય સિી પથયરીમયું રહેવું પડે. ચવયસ અને પગની કસરતો ઓપરેશન બયદ
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છયતીમયું ઇન્ફેક્શન અને લોહી જામવય ર્ે વી સમપયયઓનું ર્ોખમ ઘટયડવયમયું મદદ કરી શકે છે . તમયરી નસજ અથવય
કફમઝયોથેરયમપપટ તમને આ કસરતો શીખવશે.
ર્ખમની સુંભયળ મક્લપ્સ અથવય ટયુંકયનો ઉપયોગ કરીને ર્મખ બુંિ કરવયમયું આવે છે . તે હૉમપપટલમયું દૂર કરવયમયું
આવશે અથવય તમે જયયરે ઘરે જાઓ છો ત્યયરે કડમપરક્ટ નસજ કદયચ તમયરય ઘરે આવે અથવય તમયરય GP સર્જ રીની પ્રેમક્ટસ
નસજ તેને દૂર કરશે. તમયરો ર્ખમ ઢયુંકવય મયટે તમને કદયચ િેજસગ પણ કરવયમયું આવે. કેટલયક સર્જ નો ઓગળી જાય તેવય
ટયુંકયનો ઉપયોગ કરે છે ર્ે ને દૂર કરવયની ર્રૂર નથી. જયયરે મવપતયરમયું રૂઝ આવે છે ત્યયરે તે અદૃશ્ય થયય છે . ર્ખમને ચેપ
લયગતો અટકયવવયમયું મદદ કરવય મયટે તમને કદયચ એમન્ટબયયોકટક્સ આપવયમયું આવે.
ર્ખમની મનશયની તમયરય ર્ખમની મનશયની પર શરૂઆતમયું તમને કદયચ ખુંર્વયળ આવે. તે લયલ રેખય ર્ે વી દેખયશે, ર્ે
કદયચ સહેર્ ઉપસેલી લયગશે. તે પયતળી સફેદ રેખય ર્ે વી નહીં દેખયય ત્યયું સિી ઓછી લયલ બનશે. ર્ો તમયરય ર્ખમ
ગરમ, પીડયકયરક બને અથવય તેમયુંથી રક્તપત્રયવ કે કોઇ પ્રવયહી નીકળે તો તરત ર્ તમયરય ડૉક્ટરને કહેવું ર્રૂરી છે .
તમયરય ઓપરેશનનય પ્રથમ થોડય કદવસો બયદ તમને કદયચ નહયવય અને ટોઇલેટ ર્વય કોઇની મદદની ર્રૂર પડે. ર્ો તમે
સમયન જામતની નસજની મદદ મેળવવય ઇચ્છતય હો તો તમયરી નસજ સયથે વયત કરો. એક વયર તમે હરીફરી શકો ત્યયર બયદ તમે
આ બયબતો તમયરી જાતે કરવય સમથજ હશો.
દરેક ર્ણ ઓપરેશનમયુંથી અલગ રીતે સયજા થયય છે . કેટલયક લોકોને ઝડપથી સયર લયગે છે જયયરે કેટલયક લોકોને વિ
સમય લયગે છે . આનો આિયર તમે કેવય પ્રકયરનું ઓપરેશન કરયવયું છે તેનય પર રહેશે.

લયુંબય-ગયળયની સમપયયઓ
કેટલયક લોકોને કેન્સર સર્જ રી કરયવયય બયદ લયુંબય ગયળયની સમપયયઓ થયય છે , ર્ોકે દરેકને આ સમપયયઓ નહીં થયય.
તમયરય હૉમપપટલ પટયફે તમયરય ઓપરેશન પહેલય આ બયબતે તમયરી સયથે વયત કરવી ર્ોઇએ ર્ે થી શું અપેક્ષય રયખવી તે
તમે જાણો.
લયુંબય-ગયળયની અસરોનય કેટલયક ઉદયહરણો નીચે મર્બ છે ઃ
ચેતય(નવજ)મયું પીડય પયુંસળી જપર્ર ખોલવય ર્ે વય કેટલયક પ્રકયરનય ઓપરેશન બયદ આ વિ સવજસયમયન્ય છે . પીડયશયમકો
મદદ કરશે.
ચેતય(નવજ)ને નકસયન ર્ો ઓપરેશન દરમમયયન તમયરી ચેતય(નવજ)ઓ દૂર કરયઇ હોય અથવય તેને નકસયન થયું હોય તો તે
લયુંબય ગયળયની આડઅસર પેદય કરે છે . તમે કદયચ ર્ોશો કે તમને ઓપરેશનનય પથળની ફરતે અલગ લયગણી થયય છે અને
તમયરય શરીરનો ભયગ ર્ે રીતે કયમ કરતો હતો તેની રીત બદલયઈ છે . જયયરે પ્રોપટેટ ગ્રુંથી દૂર કરવયમયું આવે છે તે આનું
ઉદયહરણ છે . તમયરું મૂત્રયશય મનયુંત્રણ કદયચ ઓછું સયરું હશે અથવય તમયરે કદયચ વિ વખત પેશયબ કરવો પડશે.
નપસ
ું કતય અને ઉત્થયન થવયની અક્ષમતય આુંતરડયનય નીચેનય ભયગમયું અથવય પ્રોપટેટ ગ્રુંથીમયું કેન્સરનય ઓપેરશન બયદ
કેટલીક વયર કદયચ આ થયય છે .
મલમ્ફોઇકડમય ર્ો તમયરી લમસકય ગ્રુંમથઓ દૂર કરવયમયું આવી હોય તો તમને કદયચ મલમ્ફોઇકડમય નયમનો સોર્ો આવશે.
હયથ અને પગમયું જયયું લમસકયગયુંઠો દૂર કરવયમયું આવી છે તેની નજીક અથવય તમે ર્ે મવપતયરમયું રેકડયોથેરયપી મેળવી છે
ત્યયું આ વિ સવજસયમયન્ય છે .
લમસકયગયુંઠો પ્રવયહીને બહયર કયઢે છે . તેમને દૂર કરવયથી પ્રવયહી ર્મય થઇ શકે છે અને સોર્ો પેદય કરી શકે છે . ર્ો તમને
તમયરય હયથ, બયહ અથવય પગમયું સોર્ો ર્ણયય તો તમયરય ડૉક્ટરોનો સુંપકજ કરો. તેની ઝડપથી સયરવયર કરવી મહત્ત્વનું છે .

શયરીકરક અને ભયવનયત્મક ફેરફયરો
કેટલયક ઓપરેશનો તમયરય શરીરનો દેખયવ બદલે છે . તે કદયચ તમે તમયરી જાત મયટે ર્ે લયગણી અનભવો છે તેને
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અસર કરી શકે છે અને તમે આ બયબતે કદયચ નયરયર્ગી અનભવી શકો. પષ્કળ સહયય ઉપલબ્િ છે , મયટે ર્ો તમે
આ લયગણી અનભવતય હો તો કૃપય કરીને તમયરી નસજ અથવય ડૉક્ટર સયથે વયત કરો. તેઓ તમને મદદ કરવય અથવય
કયઉન્સેલરને મળવય મયટે તમયરય મયટે વયવપથય કરવય મયટે સમથજ હોવય ર્ોઇએ. તમે 0808 808 00 00 પર
અમયરય કેન્સર સપોટજ પપેમશયયમલપ્સને પણ મફત ફોન કરી શકો છો.
આ તથ્યપત્ર Macmillan Cancer Support’s Cancer Information Development team-મેકમમલન
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Surgery: English

Surgery
This fact sheet is about surgery for cancer.
This is when someone has an operation to remove part of the body where the
cancer is growing. It is also used to help diagnose cancer.
Cancer surgery may not be the only treatment you need. Sometimes you will also
need chemotherapy or radiotherapy. The doctors at the hospital will decide
about this. We also have fact sheets in your language about these treatments.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask the doctor or nurse at your hospital.
We’ve listed other information from Macmillan below, and most of this is only in
English. If you would like to talk about this information with our cancer support
specialists, we have interpreters for non-English speakers.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday,
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121,
or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
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Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
divide themselves in the same way. Normally, cells divide in a controlled way. But if
for some reason the process gets out of control, the cells carry on dividing. They can
then grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and so are
not called cancer. However, the tumour may carry on growing where it is. This can
cause a problem by pressing on other parts of the body.
In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If
the cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of
the body, it is called secondary or metastatic cancer.

Why do you need surgery?
You may have cancer surgery for many reasons:
Diagnosis
The surgeon may remove a small piece of the body where the cancer is growing.
This is called a biopsy. It will help them find out what type of cancer it is.
Treatment
Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have
spread into another part of the body, such as the lung or liver (secondary cancer).

You may need chemotherapy before surgery to make the tumour smaller. This may
mean that less surgery is needed.
Staging
Staging is when doctors work out how big a cancer is. They can also find out if it is
only in the place where it started to grow or if it has spread to other parts of the body.
You will usually have an x-ray or a scan to find out the stage of the cancer.
If your surgeon cannot easily see the tumour on a scan, you may need a small
operation. An example of this is a laparoscopy. During this, the surgeon will make
a small cut in your tummy. They will use an instrument called a laparoscope to look
around and see the size of the tumour and if it has spread. Some people may have
this type of operation on other parts of the body.

Surgeons use details about the stage of the cancer to plan your treatment. Sometimes
they can get this information at the same time as removing a tumour.
Reconstruction
Surgery can be used to remove part of the body. Reconstruction means to have a new
body part made. This may help to make some part of the body work better. An
example is to make a new bladder if it has been removed. Surgery can also make
someone look better. For example, you may have breast reconstruction after a
mastectomy (an operation to remove a breast).
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Controlling symptoms
Sometimes a cancer cannot be completely removed or cured. In this case, surgery can
often still help to control symptoms or make someone feel better. For example, a
tumour may be removed or bypassed to reduce blockage, discomfort or other
problems.

If the cancer has spread, surgery may not always be offered. This is because surgery
alone will not always cure someone with secondary cancer. Other treatments that may
be used are chemotherapy and radiotherapy, targeted treatments or hormonal
therapy.

Your surgeon
The doctor who operates on you is called a cancer surgeon. If you need surgery, you
will be referred to a surgeon. It is important to see the right sort of surgeon for your
type of cancer. For example, someone with breast cancer will see a breast surgeon
and someone with mouth cancer will see a head and neck surgeon. These types of
surgeons are usually at a local hospital. You can always ask the surgeon about their
experience.
If someone has a less common cancer, they may need to see a surgeon at a specialist
cancer hospital. This may be further away from where you live.

Can the surgeon cure your cancer?
The surgeon will remove the tumour and some of the area around it. Usually, if a
cancer is just in one area it can all be removed. Your surgeon won’t always know if an
operation will cure a cancer. Although scans may look clear, cells could have broken
away from the main tumour before surgery and spread to another part of the body.
Very small groups of cells don’t always show up on scans. Sometimes a surgeon will
find that they cannot remove the whole cancer.

What happens during surgery?
Your surgeon will want to know that they have removed all of the tumour and the
area around it with all the cancer cells. This is known as getting clear margins. They
will examine the area removed during the operation under a microscope to make sure
this has been done. It is important because a clear margin means it is less likely that
any cancer cells are left behind. This helps to reduce the risk of the cancer coming
back.
Lymph nodes
The surgeon may also remove the lymph nodes that are close to a tumour. This is
because cancer cells may spread to lymph nodes. A pathologist is a doctor who
specialises in diagnosing disease by examining tissues under a microscope. They will
test the lymph nodes for cancer cells. If the nodes contain cancer cells, this may
mean the cancer could come back in the future. If this happens, you will be referred
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to a doctor called an oncologist. They will decide if you need other types of
treatment.
Keyhole surgery
You may have keyhole or laparoscopic surgery. This is to remove some or all of a
tumour from a part of the body. In this type of surgery, small openings are made
instead of one large cut. The surgeon uses an instrument called a laparoscope to
remove the tumour through a small cut in the skin.

Keyhole surgery leaves a much smaller wound, and so people recover more quickly.
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have
keyhole surgery.
Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It needs to be done by surgeons
with specialist training who have experience using a laparoscope. You may need to
go to another hospital further away.

Before your operation
The surgeon and anaesthetist will look after you during and after surgery. The
surgeon will operate on you and the anaesthetist will put you to sleep. They must be
sure you are fit enough to have the operation. You may have a hospital appointment
before the operation to have some tests. This is called a pre-assessment clinic.
At the pre-assessment clinic a nurse will ask about your medical history and if you
have any allergies. They will also check your blood pressure, pulse, height and
weight. It is important to tell them about any medicines you are taking. This
includes herbal remedies or supplements.
Other tests may include:
blood tests
a chest x-ray
an electrocardiogram (ECG) to check the rhythm and rate of your heart. This
doesn’t hurt and usually takes 5–10 minutes.
Some people may have more tests than others. This might be because of the type of
operation they are having or because they have other health conditions.
If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You
may be given a different type of anaesthetic that takes away any feeling or pain to
the area, but you will stay awake.
It is important that you understand everything about your operation. You should be
able to talk to your surgeon before your operation. This might happen at the preassessment clinic. When you speak to the surgeon, it’s a good idea to take someone
with you who speaks both your language and English. Interpreters may be available
if you need one, but try to let the hospital know if you would like one before your
appointment.
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You will need to sign a form to say that you agree to the operation. This is called
giving consent. Consent forms should be available in your language. You cannot
have an operation without a signed form.
On the day of your operation

You will be asked to remove any jewellery or metal objects before your surgery.
Sometimes you may be able to wear your jewellery during the operation. You will
need to ask a nurse about this. You will also be asked to remove any nail varnish or
make-up.
Before any operation you cannot eat or drink anything for a few hours. This is
known as being ’nil-by-mouth’.
You may also need to bathe and shave body hair from the area of the operation.
The nurse looking after you will tell you what you need to do. Body hair is only
shaved if it is needed. It’s done using a disposable razor. The hair will grow back
after the operation.
Having an operation can put you at risk of developing a blood clot in your leg.
This is sometimes known as a DVT. Compression or anti-embolic stockings help to
reduce this risk. You might need to wear a pair of compression stockings during
and after your operation. Your nurse will measure your legs and help you put
them on.

After your operation
Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to know
what to expect. It may also help your family and friends if they decide to visit you.
When you first wake you will feel sleepy. Later, you may not remember much about
the first hour or two after you woke up. A nurse will take your blood pressure and you
might be aware of the blood pressure cuff feeling tight on your arm.
You may also have some tubes connected to your body. These could include a:
drip or intravenous infusion to give you fluids until you can eat and drink
normally – this may be for a few hours or a few days.
tube in your wound to help drain away fluid into a small bottle – this is usually
removed after a few days
small tube called a catheter, which may be put into your bladder to drain urine
into a collection bag – this will be removed when you are more able to move
around.
Pain It is normal to have some pain after surgery. You will be given painkillers to help
this. If you have any pain, tell the nurse looking after you. Good pain control will help
you become mobile as soon as possible.
Feeling sick (nausea) and being sick (vomiting) You may feel sick and should be given
anti-sickness drugs to help stop this. If you still have pain or feel sick, tell the nurse
looking after you.

Page 5 of 7 Macmillan fact sheet 2013: Surgery

Moving around You should be able to get out of bed soon after your operation. The
ward staff will help you. Moving around will help you recover more quickly and help
reduce the risk of developing problems. Sometimes after a big operation you may
have to stay in bed for a longer time. Breathing and leg exercises can help reduce the
risk of problems after surgery, such as chest infections and blood clots. Your nurse or
physiotherapist will teach you these exercises.
Wound care The wound is closed using clips or stitches. These will be removed in
hospital, or when you go home. A district nurse may come to your home, or a practice
nurse at your GP surgery will remove them. You may also have a dressing to cover
your wound. Some surgeons use dissolving stitches that don’t need to be removed.
These will disappear when the area heals. You may be given antibiotics to help
prevent the wound getting infected.
Scars Your scar may feel itchy at first. It will look like a red line, which may feel a bit
lumpy. This will become less red, until it looks like a thin white line. It is important to
tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful or begins to bleed
or leak any fluids.

In the first few days after your operation, you may need some help to wash and go to
the toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same
sex. Once you can move about, you may be able to manage these on your own.
Everyone recovers from an operation in a different way. Some people feel better
quickly, while others take much longer. This will depend on the type of operation you
have had.

Long-term problems
Some people have long-term problems after cancer surgery, although not everyone
will get these. The hospital staff should talk to you about them before your operation
so you know what to expect.
Some examples of long-term effects include the following:
Nerve pain This is more common after some types of operation, such as opening
the rib cage. Painkillers will help.
Nerve damage If your nerves are removed or damaged during an operation, this
can cause lasting side effects. You may notice that you feel different around the
operation site and that the way part of your body works has changed. An example
of this is when the prostate gland is removed. Your bladder control may be less
good, or you may have to pass urine more often.
Impotence or an inability to get an erection This may sometimes happen after
operations for cancers in the lower part of the bowel or the prostate gland.
Lymphoedema If your lymph glands have been removed you may get swelling called
lymphoedema. This is more common in arms or legs near to where the lymph nodes
have been removed, or if you have had radiotherapy to that area.
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The lymph nodes drain fluid away. Removing them can cause fluid to build up and
cause a swelling. Contact your doctor if you notice swelling in your hands, arms or
legs. It is important to treat it quickly.

Physical and emotional changes
Some operations change the way your body looks. This may affect the way you
feel about yourself and you may feel upset about this. There is a lot of support
available, so please talk to your nurse or doctor if you feel this way. They should
be able to help you or arrange for you to see a counsellor. You can also call our
cancer support specialists free on 0808 808 00 00.
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Patrick O'Dwyer, Professor of Surgery, and the people affected by
cancer who reviewed this edition.
This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable
sources, including:
Dougherty L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing
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Tobias, Hochauser. Cancer and its management. 6th edition. 2010. WileyBlackwell.
This fact sheet was revised in 2013. The next edition will be available in 2014.
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