Bowel cancer:
Punjabi

ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ਰ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਿਆ ਅੰ ਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਮਵੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਮਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ-ਫੋਨ 0808 808 00 00ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਕਹੋ “ਪੰ ਜਾਬੀ”)।
ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ
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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਨਮਨਨਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ:
•

ਅੰ ਤੜੀ

•

ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ

•

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਵਾਲ

•

ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ

•

ਫੋੋੋਲੋ-ਅਪ (ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ)

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

•

ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਮਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ

•

ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਅੰ ਤੜੀ
ਅੰ ਤੜੀ, ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਪਰਣਾਲੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮਵਭਾਮਜਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸੋਿ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ।
ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਮਤੰ ਨ ਮਹੱ ਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
•
•
•

ਕੌ ਲਨ (ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਮਹੱ ਸਾ)
ਰੈਕਟਮ (ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਮਸਰਾ ਜੋ ਗੁਦਾ ਮਵੱ ਚ ਿੁਲਹਦਾ ਹੈ)
ਐਨਸ (ਮਲ ਦੁਆਰ)।
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ਅੰ ਤੜੀ
ਗਮਲਟ (ਭੋਜਨ-ਨਲੀ)

ਪੇਟ
ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦਾ
ਕੌ ਲਨ
ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ

ਟਰਾਂਸਵਰਸ (ਮਤਰਛਾ)
ਕੌ ਲਨ

ਹੇਠਾਂ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਕੌ ਲਨ
ਮਸਗਮੋਇਡ ਕੌ ਲਨ

ਰੈਕਟਮ

(ਹੇਠ ਵੱ ਲ ਜਾਂਦੇ
ਐਨਸ
ਕੌ ਲਨ ਅਤੇ ਮਲ
ਦੁਆਰ ਮਵਚਕਾਰ S
ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਵਕਰ

ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਮਹੱ ਸਾ)

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰ ਤੜੀ
ਦੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਵਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਟਊਮਰ (ਮੁੱ ਢਲਾ ਕੈਂਸਰ) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਗੰ ਢ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ
ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ, ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਮਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱ ਿ ਮਕਸਮਾਂ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
• ਕੌ ਲਨ ਕੈਂਸਰ
• ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ।
ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਨਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਿੂਨ ਅਤੇ ਮਲੰਫੈਮਟਕ ਮਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ (ਗੌਣ) ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੰ ਕਰਾਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
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ਅੰ ਤੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ
• ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਮਕੰ ਨਾ ਵੱ ਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਮਕੰ ਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਮਟੰ ਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਮਦੱ ਮਤਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਣਗੇ:
• ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗਰੇਡ
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਮਸਹਤ
• ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
• ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਤਹਾਡੀ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ੁੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ
ਸਕੋ ਮਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਦਿਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਮਹਮਤ
ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਈ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱ ਕ ਚੰ ਗਾ ਮਵਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਦੋਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਮਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਵਾਲ
• ਮੇਰੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
• ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
• ਮਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
• ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੋਿਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਨ?
• ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੈਮਨਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
• ਮੈਂ ਮਕਵੇਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਕਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ
ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਮਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਰਜਰੀ)
• ਦਵਾਈਆਂ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਮਨਯਤ ਥੈਰੇਪੀ)
• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਦੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵਧ ਮਕਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਫਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ
ਰੇਡੀਓਥੈੋੇਰੇਪੀ। ਮਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਿਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਰਜਰੀ), ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋ ਕਲ ਮਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੱ ਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੇਟ (ਮਢੱ ਡ) ਤੇ ਚੀਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ
ਲਈ, ਐਨਸ (ਮਲ-ਦੁਆਰ) ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਰਮਜਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ, ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਸਮਥਤ ਕੁਝ ਮਲੰਫ ਨੋਡਸ ਵੀ ਕੱ ਢੇਗਾ। ਅਮਜਹਾ ਇਸਲਈ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਲਮਸਕਾ ਗਰੰ ਥੀਆਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਨਮਲਿਤ ਰੂਪ ਮਵੱ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ
• ਕੀਹੋਲ (ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਮਪਕ) ਸਰਜਰੀ।
ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਸਰਜਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਚੀਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਰਜਨ 4 ਜਾਂ 5 ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਚੀਮਰਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਜਕਲ
ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਪਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਵੱ ਚ ਕੀਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
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ਕੀਹੋਲ (ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਨਪਕ) ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਇੁੱਕ ਸਰਜਨ

ਕੌ ਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ
• ਹੇਮੀ-ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ – ਅੱ ਧਾ ਕੌ ਲਨ ਕੱ ਢ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਸੱ ਜੇ ਜਾਂ ਿੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਨਸਗ੍ਮੋਇਡ ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ – ਮਸਗਮੋਇਡ ਕੌ ਲਨ ਕੱ ਢ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੱ ਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸਰਜਨ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੇਮੀ-ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ

ਕੱ ਮਢਆ ਮਗਆ ਭਾਗ
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ਖੁੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੇਮੀ-ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ

ਕੱ ਮਢਆ ਮਗਆ ਭਾਗ

ਨਸਗ੍ਮੋਇਡ ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ

ਕੱ ਮਢਆ ਮਗਆ ਭਾਗ

ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੋਲਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਲੇਕਟੋਮੀ (ਸਾਰਾ ਕੌ ਲਨ ਕੱ ਢਣਾ)
ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਮ ਦੇ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸਟੋਮਸ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਜਨ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਮਸਰੇ ਨੂੰ ਪੇਟ (ਮਢੱ ਡ) ਦੀ
ਸਤਹਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂ (ਮਲ) ਇੱ ਕ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਥੈਲੀ ਮਵੱ ਚ ਜਾਏਗਾ ਮਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਪਮਹਨਦੇ ਹੋ।
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• ਜੇ ਸਟੋਮਾ, ਕੌ ਲਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਸਟੋਮਾ, ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ (ਇਮਲਅਮ) ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਮਲਓਸਟੋਮੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਮਾ ਅਤੇ ਸਟੋਮਾ ਥੈਲੀ

ਅੰ ਤੜੀ
ਸਟੋਮਾ
ਸਟੋਮਾ ਥੈਲੀ

ਸਟੋਮਾ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਿਾਏਗੀ ਮਕ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਏਗੀ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰ ਤੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ
ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਲੱਮਗਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਕੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ
ਸਰਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਸੇ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਮਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਲੰਫ ਨੋਡਾਂ
ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਂ ੀਨਰਅਰ ਨਰਸੈਕਸ਼ਨ – ਸਰਜਨ ਗੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕੱ ਢ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਐਟ
ਉਹ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਮਰਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਐਬਡੋਨਮਨੋ-ਪੇਰੀਨਨਅਲ ਨਰਸੈਕਸ਼ਨ – ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਕਟਮ ਅਤੇ ਐਨਸ ਕੱ ਢ ਮਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਟੋਮਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਂ ੀਨਰਅਰ ਨਰਸੈਕਸ਼ਨ
ਐਟ

ਕੱ ਮਢਆ ਮਗਆ ਭਾਗ

ਐਬਡੋਨਮਨੋ-ਪੇਰੀਨਨਅਲ ਨਰਸੈਕਸ਼ਨ

ਕੱ ਮਢਆ ਮਗਆ ਭਾਗ

ਅਨਜਹੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ ਜੋ ਫੈਲ ਨਗ੍ਆ ਹੈ
ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਅੰ ਤੜੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰ ਦੀ ਕਰ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਅੰ ਤੜੀ ਨੂੰ ਿੁੱ ਲਹੀ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਤਲੀ ਨਲੀ (ਸਟੇਂਟ
ਨਾਮਕ) ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹੋਏ ਮਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਲਵਰ ਜਾਂ ਫੇਫੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
• ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ - ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੁੰ ਘਾੜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
• ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਮਵੱ ਚ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਅਸਥ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਨਮਨਮਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:

• ਸੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ
• ਥਕੇਵਾਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਮਤਲੀ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ
• ਮੂੰ ਹ ਦੁਿਣਾ
• ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਣਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਇਲਾਜ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌ ਲਨ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ:
• ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ।
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਜਹੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਕ ਕੈਂਸਰ
ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱ ਸਾ ਅੰ ਦਰ ਰਮਹ ਮਗਆ ਹੈ।

ਜੇ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਮਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਮਜਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਮਵੱ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਥਕਾਵਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਮਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
ਅੰ ਤੜੀ ਮਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਮੂਤਰਾਸ਼ੇ ਮਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੀਮੋਰੇਡੀਏਸ਼ਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਕੀਮੋਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱ ਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱ ਠੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ (ਜੈਨਵਕ) ਥੈਰੇਪੀਆਂ

ਲਕਮਸ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਮਜਹੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਮਕਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਰਹਣ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਕਮਸ਼ਤ
ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਜਹੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਥਕੇਵਾਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਿੁਸ਼ਕ ਤਵਚਾ ਜਾਂ ਚਟਾਕ
• ਦਸਤ
• ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ।
ਮਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣ
ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਮਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਅੰ ਤੜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ:

• ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ
• ਵਧ ਵਾਰ ਸ਼ੋਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣੀ
• ਜਦੋਂ ਮਲ ਮਤਆਗਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਆਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਮਮਲਣਾ
• ਮਚੱ ਤੜਾਂ ਦਾ ਦੁਿਣਾ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਉਹ ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਦੀ ਰੁੱ ਨਖਆ ਕਰੋ
ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮਲ ਆਉਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਚੱ ਤੜਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਤਵਚਾ ਦੁਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਆਪਣੇ ਐਨਸ (ਮਪਛਲੇ ਰਸਤੇ) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੀ ਰੱ ਿੋ।
• ਬਗੈਰ-ਿੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਮਗੱ ਲੇ ਪੂੰ ਮਝਆਂ (ਵਾਇਪਸ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮਕਉਂਮਕ ਇਹ ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਦੀ ਸੁਰੱਮਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮਸਰਫ ਉਨਹਾਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਮਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਨੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਸੁੱ ਕੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਸੂਤੀ ਕੱ ਛੇ ਪਾਓ।

ਆਹਾਰ ਨਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਿਾਸ ਿੁਰਾਕ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਮਜਹੇ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ
ਵਾਰ ਸ਼ੋਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਮਵੱ ਚ ਇਹ ਮਰਕਾਰਡ ਰੱ ਿਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਿਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂੋਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣ ਦਾ ਮਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਦਨ ਮਵੱ ਚ 1-2 ਵੱ ਡੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ
ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਜਾਰੀ
ਰਮਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਨਚੰ ਤਾ
ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਮਚੰ ਤਤ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਮਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸੱ ਿਣ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।
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ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸਟੋਮਾ ਲੁੱਗ੍ਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਟੋਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਕਰਨ
ਮਵੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਟੋਮਾ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਿਾਏਗੀ ਮਕ ਘਰ ਮਵੱ ਚ
ਆਪਣੇ ਸਟੋਮਾ ਨੂੰ ਮਕਵੇਂ ਮਨਯੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਟੋਇਲਟ ਕਾਰਡ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਚੰ ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਫਤ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਟਾਇਲਟ ਕਾਰਡ ਰੱ ਿਣਾ ਇਸ ਮਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ,
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆਂ ਮਜਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸੇ ਟਾਇਲੇ ਟ ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੇ।
ਤੁਸੀਂ 0808 808 00 00 ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਸੁਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ be.macmillan.org.uk ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ੋਚਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਵਾਸ਼ ਬੇਮਸਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਰੱ ਥ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸ਼ੋਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਲਾ-ਬੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਚਾਬੀ ਮਡਸਐਮਬਮਲਟੀ ਰਾਈਟਸ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਿਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ macmillan.org.uk/translations ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 0808 808 00
00 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫੋੋੋਲੋ-ਅਪ (ਅੁੱ ਗ੍ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ)
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਯਮਮਤ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਮਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਨਕਵੇਂ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੋਂ ਮਦਦ
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ (0808 808 00 00)। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ,
ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਿੁੱ ਲਹੀ ਹੈ।

•

ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (macmillan.org.uk)। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ
ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ
macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਹਯੋਗ੍ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਵਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ
ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ

macmillan.org.uk/informationcentres ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਸਥਾਨਕ ਸਨਹਯੋਗ੍ੀ ਸਮਹ – ਸਮਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਮਵੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/supportgroups ਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਮੈਕਨਮਲਨ (Macmillan) ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਮਊਨਨਟੀ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ
macmillan.org.uk/community ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ
ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ
ਸ਼ਬਦ

ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ

(ਪੰ ਜਾਬੀ)
ਈਲਿਓਸਟੋਮੀ

ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਵੇਂ

ਮਤਲਬ

ਕਨਹਣਾ ਹੈ ਪੰ ਜਾਬੀ
Ileostomy

ਈਲਿਓਸਟੋਮੀ

ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਲ ਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਬਲਿਆ
ਸਟੋਮਾ।

ਇਿੀਅਮ

Ileum

ਇਿੀਅਮ

ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਲ ਿੱ ਸਾ ਜੋ ਕੌ ਿਨ ਦੇ
ਨਾਿ ਜੁੜਦਾ ੈ।

ਸਰਜਰੀ

Surgery

ਸਰਜਰੀ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਿਾ

ਸਟੋਮਾ

Stoma

ਸਟੋਮਾ

ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੰ ਖੋਲਿਿਆ
ਜਾਿਾ।

ਸਟੋਮਾ ਨਰਸ

Stoma nurse

ਸਟੋਮਾ ਨਰਸ

ਨਰਸ ਜੋ ਤੁ ਾਨੰ ਲਦਖਾਏਗੀ ਲਕ ਸਟੋਮਾ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ੈ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

Chemotherapy

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉ ਇਿਾਜ ਤੋ ਕੈਂਸਰ
ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੰ ਮਾਰਿ ਿਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ੈ।

ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ

Cells

ਸੈੈੱਿਜ਼

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਬਿਲ ੰ ਗ ਬਿਾਕ ਜੋ ਸਾ ੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਊਤਕਾਂ ਦਾ
ਲਨਰਮਾਿ ਕਰਦੇ ਨ।

ਕੋਿੋਸਟੋਮੀ

Colostomy

ਕੋਿੋਸਟੋਮੀ

ਕੌ ਿਨ ਦੇ ਲ ਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਬਲਿਆ ਸਟੋਮਾ।

ਲਟਊਮਰ

Tumour

ਲਟਊਮਰ

ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਮ ਜੋ
ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਫੈਿ ਰ ੀਆਂ
ਨ। ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ
ਰਲ ੰ ਦੀਆਂ ਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗੰ ਢ ਦਾ ਰਪ
ਿੈ ਿੈਂ ਦੀਆਂ ਨ।

ਦਸਤ

Diarrhoea

ਾਇਲਰਆ

ਜਦੋਂ ਤੁ ਾਨੰ ਨਰਮ ਜਾਂ ਪਾਿੀ ਵਰਗੀ
ਟਿੱ ਟੀ ਆਉਂਦੀ ੈ। ਤੁ ਾਨੰ ਸਧਾਰਨ ਨਾਿੋਂ
ਵਧ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਬ ੁਤ ੀ ਜਿਦੀ ਸ਼ੋਚ
ਜਾਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ੈ। ਤੁ ਾ ੇ
ਲਢਿੱ

ਲਵਿੱ ਚ ਵੀ ਦਰਦ ੋ ਸਕਦੀ ੈ।
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ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੀਮ

Barrier cream

ਬੈਰੀਅਰ ਕਰੀਮ

ਜਿਰੋਧੀ ਕਰੀਮ ਜੋ ਤਵਚਾ ਨੰ ਸਰੀਰਕ

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ

Side effects

ਸਾਈ ਇਫੇਕਟਸ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਿਾਜ ਦੇ ਅਿਚਾ ੇ ਪਰਭਾਵ।

ਮੁਿੱ ਢਿਾ ਕੈਂਸਰ

Primary cancer

ਪਰਾਈਮਰੀ ਕੈਂਸਰ

ਸਰੀਰ ਲਵਿੱ ਚ ਪਲ ਿਾ ਲਟਊਮਰ ਲਵਕਸਤ

ਰੇ ੀਓਥੈਰੇਪੀ

Radiotherapy

ਰੇ ੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉ ਇਿਾਜ ਤੋ ਕੈਂਸਰ

ਤਰਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ੈ।

ੋਿਾ।

ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੰ ਮਾਰਿ ਿਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ
ਵਾਿੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ੈ।
ਰੋਗ-ਪਛਾਿ

Diagnosis

ਿਕਲਸ਼ਤ ਥੈਰੇਪੀ

Targeted therapy

ਾਇਗਨੋਲਸਸ
ਟਾਰਗੇਲਟ ਥੈਰੇਪੀ

ਇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਿਾ ਲਕ ਤੁ ਾਨੰ ਕੋਈ
ਲਬਮਾਰੀ ੈ ਜਾਂ ਨ ੀਂ।

ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਤੇ
ਮਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ

ਕੋਲਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਨੁਕਸਾਨ
ਪ ਚਾਉਂਦੀਆਂ
ੁੰ
ਨ।
ਿਲਸਕਾ ਗਰੰ ਥੀ

Lymph node

ਲਿੰਫੈਲਟਕ ਲਸਸਟਮ

Lymphatic
system

ਲਿੰਫ ਨੋ

ਉ ਗਰੰ ਥੀ ਜੋ ਲਿੰਫੈਲਟਕ ਲਸਸਟਮ ਦਾ

ਲਿੰਫੈਲਟਕ ਲਸਸਟਮ

ਪਰੇ ਸਰੀਰ ਲਵਿੱ ਚ ਮੌਜਦ ਵਾਲ ਿੀਆਂ

ਲ ਿੱ ਸਾ ੈ।

ਅਤੇ ਗਰੰ ਥੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਲਜ ਾ
ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਸੰ ਕਰਮਿ ਨਾਿ ਿੜਿਿ ਲਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ੈ।

ਈਲਿਓਸਟੋਮੀ

Ileostomy

ਈਲਿਓਸਟੋਮੀ

ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਲ ਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਬਲਿਆ
ਸਟੋਮਾ।
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ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਵੁੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਨਹਾਂ ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਨਕਸਮਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜਝਣਾ

•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

•

ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਇਲਾਜ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਇੱ ਕ ਤਤਕਾਲ
ਗਾਈਡ

•

ਿਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਤ

•

ਮਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਬੈਮਨਮਫਟਸ (ਫਾਇਦੇ)

•

ਮਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਿਰਮਚਆਂ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ

•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਮਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ

•

•

ਸਰਜਰੀ

ਥਕਾਵਟ (ਥਕੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਵੁੱ ਚ ਗ੍ੁੱ ਲ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਨੂੰ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਬੋਲੋ “ਪੰ ਜਾਬੀ”)।
ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਿੁੱ ਲਹੇ ਹਾਂ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵਕਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ
ਮਲਮਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋਮਧਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱ ਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਮਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਮਗਆ ਹੈ।
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ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ਪੁਸਮਤਕਾਵਾਂ ਕੌ ਲਨ ਕੈਂਸਰ ਨੰ ਸਮਝਣਾ
ਅਤੇ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨੰ ਸਮਝਣਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ
ਪੁਸਮਤਕਾਵਾਂ ਮਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੱ ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਡੀਟਰ (Chief Medical Editor), ਡਾ. ਮਟਮ ਇਵੇਸਨ (Dr Tim Iveson), ਕੰ ਸਲਟੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ
ਓਨਕੋਲੋਮਜਸਟ (Consultant Medical Oncologist) ਅਤੇ ਮੈਕਮਮਲਨ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡੀਟਰ
(Macmillan Chief Medical Editor) ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
cancerinformationteam@macmillan.org.uk
MAC15136_Punjabi_E03
ਮਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਮਸਤੰ ਬਰ 2020
ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਸਮੀਮਿਆ: 2022
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ਅਸ ੀਂ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕ ਤ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਬਲਕੁਲ
ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਤਸਕ ਖੋਜ ਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਣ-ਯੋਗ ਵਰਤਮਾਨ ਸਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਨਹ ੀਂ ਹੋਣਾ ਿਾਹ ਦਾ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪ੍ਣ ਸ਼ਸਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿੂੰਤਤ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਿਵਰਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸ਼ਮਲਨ (Macmillan) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾੀਂ ਤ ਜ ਪ੍ਾਰਟ ਦ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਵੱਿ ਸ਼ਕਸੇ ਵ ਗਲਤ ਦੇ ਨਤ ਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾੀਂ ਖਰਾਬ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵ
ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵ ਕਾਰ ਨਹ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾੀਂ ਤੇ ਸ਼ਦੱਤ ਜਾਣਕਾਰ ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਅਸ ੀਂ ਸ਼ਲੂੰ ਕ
ਹੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ।
© ਮੈਕਸ਼ਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪ੍ੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) 2020। ਇੂੰਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ
(261017),
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ (SC039907) ਅਤੇ ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ (604) ਸ਼ਵੱਿ ਇੱਕ ਪ੍ੂੰਜ ਸ਼ਕਰਤ ਦਾਨ -ਸੂੰਸਿਾ।
ਪ੍ੂੰਜ ਸ਼ਕਰਤ ਦਫ਼ਤਰ 89 Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
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ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱ ਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦੇ
ਹਾਾਂ। ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ 0808 808 00 00 (ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਿਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਿ) ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੂੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਕਵੱਚ ਿਹੋ।
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