
ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 
ਰਸਹਤ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਰਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਜੇਹੇ ਲੱਛਣ  
ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਿਹੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਰਬਹਤਿ ਹੋਵੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 
ਰਿਲੋ ਅਤੇ ਜਾਂਿ ਕਿਵਾਓ।

ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਹ ਕੈਂਸਿ ਬਹੁਤ ਰਿਆਦਾ 
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿ ਇਹ ਿੂੰ ਹ, 
ਗਲੇ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੰ੍ਥੀ 
ਸਿਤੇ ਰਸਿ ਅਤੇ ਗਿਦਨ ਦੇ ਕਈ 
ਰਹੱਰਸਆ ਂਰਵਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਿਾ ਦੁਖਦਾ ਗਲਾ 
ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਰਿਹਾ ਸੀ - ਿੈਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ 
ਹੈ ਰਕ ਿੈਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਰਵਖਾਇਆ



ਰਸਿ ਅਤ ੇਗਲੇ ਦ ੇਕੈਂਸਿ ਦ ੇਕਝੁ ਆਿ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ 
ਸਭ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਿ ਦ ੇਇਲਾਵਾ ਦਜੂੀਆ ਂਤਕਲੀਫਾਂ ਦ ੇਕਿਕ ੇਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।
• ਿੂੰ ਹ ਰਵਿ ਿਸੌਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫਰਤਆਂ ਰਵਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ
• ਰਨਗਲਣ ਰਵਿ ਕਠਨਾਈ, ਜਾਂ ਿਬਾਉਣ ਜਾਂ ਰਨਗਲਣ ਵੇਲੇ ਦਿਦ
• ਬੈਠੀ ਆਵਾਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਰਵਿ ਕਠਨਾਈ
• ਲਗਾਤਾਿ ਸ਼ੋਿ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
• ਲਗਾਤਾਿ ਦੁਖਦਾ ਗਲਾ
•	 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਿਦ
• ਿੂੰ ਹ ਜਾਂ ਗਿਦਨ ਰਵਿ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਰਗਲਟੀ
• ਿੂੰ ਹ ਰਵਿ ਜਾਂ ਹੋਠਾਂ ਉੱਪਿ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਹਸਾਸ
• ਰਬਨਾ ਕਾਿਨ ਕੋਈ ਦੰਦ ਰਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ
• ਲਗਾਤਾਿ ਨੱਕ ਬੰਦ ਿਰਹਣਾ
• ਨੱਕ ਰਵਿੋਂ ਵਾਿ ਵਾਿ ਲਹੂ ਰਨਕਲਣਾ
• ਕੰਨ ਰਵਿ ਛਣਕਾਿ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਰਵਿ ਕਠਨਾਈ।

ਯਾਦ ਿੱਖੋ, ਰਜੰਨਾਂ ਛੇਤੀ ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲੇਗਾ, 
ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਿਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨੀਂ  
ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋ ੇਜਾਂ ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਰਕਸ ੇਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਿਨਾ ਿਾਹ ੋਤਾਂ ਿਕੈਰਿਲਨ ਨੰੂ 0808 808 00 00 ਨੰਬਿ ਤੇ 
ਫਨੋ ਕਿ ੋਜਾਂ ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਉ: macmillan.org.uk
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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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