
આપણે બધા ંજ ઘણી વખત આપણા 
આરોગ્ય બાબતે ચ િતંતત હોઇએ છીએ. 
જો તમને કોઇ લક્ષણ હો્ય જે તમને 
તકલીફદા્યક હો્ય, તનેી તપાસ માટે 
તમે તમારા GP ની મલુાકાત બને 
એટલી જલદી લો તે જ શ્ષે્ઠ છે. 

જોકે તે સામાન્ય નથી, કૅનસર મસતક 
અને ગરદનમા ંમોં, ગળં, નાક અથવા 
લાળની ગ્તં થ સહહત સખં્યાબધં સથળો 
પર થઇ શકે છે.

મારા પીહિત 
ગળામા ંસધુારો 
થતો ન હતો – 
મને આનદં છે કે 
હુ ંમારા જીપીને 
મળવા ગ્યો/ગઇ.



મસતક અને ગરદનના કૅનસરના કેટલાક સૌથી સામાન્ય લક્ષણો 
નીિે આપલે છે. આ તમામ લક્ષણો કૅનસર તસવા્યની રોગજન્ય 
સસથતતઓને કારણે પણ થઇ શકે છે.
•  મોંમા ંથ્યલે િાદંું જે થોિાક અ્ઠવાહિ્યાઓની અંદર  

સાજુ ંન થત ુ ંહો્ય 
•  ગળવામા ંમશુકેલી, અથવા િાવતા ંઅથવા ગળતા ં 

દુઃખાવો 
• ઘોઘરો અવાજ અથવા બોલવામા ંતકલીફ
• શ્ાસ લેતા આવતો ત નરંતર અવાજ
• સતત ગળં આવવું
• એક જ તરફ અસર કરતો કાનનો દુઃખાવો 
• મોં અથવા ગરદનમા ંસોજો અથવા ગઠ્ો
• મોં અથવા હો્ઠ ઉપર સવંદેનારહહત હોવાની અનભુતૂત
• કારણ ત વના દાતં હાલી જવા
• નાક સતત બધં રહવે ુ ં
• નાકમાથંી વારંવાર રકતસ્તાવ થવું
• કાનમા ંતમરા ંબોલવા અથવા સાભંળવામા ંમશુકેલી નિવી.

્યાદ રાખશો, જેટલુ ંજલદી કૅનસર મળી 
આવ,ે સારવાર સફળ થવાની સભંાવના 
એટલી જ વધ ુહો્ય છે.

જો તમને સમથ્થનની જરૂર હો્ય અથવા કેવળ કોઇક વ્યસ કત સાથે 
વાત કરવી હો્ય, તો મૅકત મલન ને ત નશલુક 0808 808 00 00  
ઉપર ફોન કરી શકો છો અથવા અહીં મલુાકાત લઇ શકો છો 
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We all worry about our health 
at times. If you have a symptom 
that’s been bothering you, it’s 
best to visit your GP as early as 
possible to get it checked out. 

Although it’s not common, 
cancer can occur in a number 
of areas in the head and neck, 
including the mouth, throat, nose 
or salivary gland.



Here are some of the most common symptoms of head 
and neck cancers. All these symptoms may also be 
caused by conditions other than cancer.
•	 	An	ulcer	in	the	mouth	that	doesn’t	heal	 
within	a	few	weeks	

•	 	Difficulty	in	swallowing,	or	pain	when	 
chewing	or	swallowing	

•	A	hoarse	voice	or	trouble	speaking
•	 Persistent	noisy	breathing	
•	A	constant	sore	throat
•	An	earache	affecting	one	side	
•	A	swelling	or	lump	in	the	mouth	or	neck
•	A	numb	feeling	in	the	mouth	or	on	the	lips
•	An	unexplained	loose	tooth
•	A	persistent	blocked	nose	
•	 Recurrent	nosebleeds
•	 Ringing	in	the	ear	or	difficulty	hearing.

Remember, the earlier a cancer 
is found the more likely it is that 
treatment will be successful.

If	you	need	support	or	just	want	someone	to	 
talk	to,	call	Macmillan	free	on 0808 808 00 00  
or	visit macmillan.org.uk
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