Lung cancer: Punjabi

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ਰ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜੇ ਵ ੁੱ ਚ ਸ਼ਰੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਮੁਢਲਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)।

ਇਹ ਅਮਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱ ਸੇ ਮ ੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫਮੜਆਂ ਮ ੱ ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ)।

ਕੋਈ ੀ ਅਮਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਮ ਆਮਿਆ ਅੁੰ ਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਮ ੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਮ ੱ ਚ ਇਹ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੁੰ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਮਕ ੇਂ ਕਮਹਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮ ੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੁੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੂੁੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸ ੇਰੇ 8 ਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਜੇ
ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ-ਫੋਨ 0808 808 00 00ਤੇ ਕਾਲ ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ

ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੁੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੁੰ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਦੱ ਸੋ ਮਕ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਮਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਕਹੋ “ਪੁੰ ਜਾਬੀ”)।

ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ macmillan.org.uk/translations
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ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ:
•

ਫੇਫੜੇ

•

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕ ੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ

•

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ

•

ਸਰਜਰੀ

•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

•

ਟਾਰਗੇਮਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ

•

ਹੋਰ ਇਲਾਜ

•

ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਮਨਯੁੰ ਤਰਣ ਕਰਨਾ

•

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

•

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ

•

ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਮਕ ੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੁੰ ਨ ਾਦ

ਫੇਫੜੇ
ਸਾਡੇ ਛਾਤੀ ਮ ਚ ਦੋ ਫੇਫੜੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਮ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹ ਾ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ (ਟਰਕ
ੈ ੀਆ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੁੰ ਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ੋਂ ਫੇਫਮੜਆਂ
ਮ ੱ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਲੀਆਂ ਮ ੱ ਚ ੁੰ ਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਸੱ ਜੀ ਸਾਹ-ਨਲੀ (ਬਰੋਂਕਸ) ਅਤੇ ਿੱ ਬੀ ਸਾਹ-ਨਲੀ (ਬਰਕ
ੋਂ ਸ) ਕਮਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਰਨ
ੋ ਮਕਓਲਸ (ਸਾਹ-ਨਾਲੀਆਂ) ਨਾਮਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਮ ੱ ਚ ਮ ਭਾਮਜਤ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੋਨਮਕਓਲਸ ਦੇ ਅਿੀਰ ਤੇ

ਹ ਾ ਦੀਆਂ ਲੱਿਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਅਲਮ ਓਲੀ ਕਮਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਮਜੱ ਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੁੰ ਦਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਿੂਨ ਮ ੱ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ
(ਟਰੈਕੀਆ)

ਸੱ ਜੀ ਬਰੋਂਕਸ
ਬਰੋਨਮਕਓਲਸ

ਿੱ ਬੀ ਬਰੋਂਕਸ
ਅਲਮ ਓਲੀ
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ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ
ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ ਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਟਊਮਰ ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਢ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਮਿ
ੁੱ ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ:
•
•

ਗੈਰ-ਛੋਟੀ ਕੋਵਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱ ਿ
ਮਕਸਮਾਂ ਹਨ: ਐਡੇਨੋਕਾਰਮਸਨੋਮਾ, ਸਕਵੇਮਸ ਸੈਂਲ ਕਾਰਮਸਨੋਮਾ, ਅਤੇ ੱ ਡੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।

ਛੋਟੀ ਕੋਵਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ – 7 (15%) ਮ ੱ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਛੋਟੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ
ਕੈਂਸਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਮਜਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਮਸਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਾਲੇ 10 ਮ ਅਕਤੀਆਂ ਮ ੱ ਚੋਂ
ਲਗਭਗ 1 ਮ ਅਕਤੀ ਅਮਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜਸਨੇ ਕਦੇ ੀ ਮਸਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਮਸਗਰਟ ਛੱ ਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਏਗਾ। ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੁੰ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਲੁੰਬੀ ਮਮਆਦ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ ਸਬੁੰ ਧੀ ਮਦਦ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਸਗਰਟ ਬੁੰ ਦ
ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੁੰ ਕਰਾਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਕਸ ਪੜਾਅ ਮ ੱ ਚ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ
ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਮਕੁੰ ਨਾ ੱ ਧ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਾਰ, ਕੈਂਸਰ
ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਿੂਨ ਜਾਂ ਮਲੁੰਫੈਮਟਕ ਮਸਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲੁੰਘ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮ ੱ ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਬਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮ ੱ ਚ
ਮਦਦ ਮਮਲਦੀ ਹੈ।

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਚਾਰ ਪੜਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ ੁੰ ਮਡਆ ਮਗਆ ਹੈ:
•
•
•

ਪੜਾਅ 1 – ਕੈਂਸਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਰਫ ਫੇਫੜੇ ਮ ੱ ਚ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 2 ਜਾਂ 3 – ਫੇਫੜੇ ਮ ੱ ਚਲਾ ਕੈਂਸਰ ਥੋੜਹਾ ੱ ਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ
ਮ ੱ ਚ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 4 – ਕੈਂਸਰ, ਹੋਰ ਮਜਆਦਾ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਜ ੇਂ, ਦੂਜੇ ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮ ੱ ਚ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਛੋਟੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ੱ ਿਰੀ ਪੜਾਅ ਪਰਣਾਲੀ
ਰਤਣ। ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਦੋ ਪੜਾ ਾਂ ਮ ੱ ਚ ੁੰ ਡਦੀ ਹੈ – ਸੀਮਮਤ ਮਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮ ਸਮਤਰਤ ਮਬਮਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ।
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ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਕ ੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਅਮਜਹੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਬੇਹਤਰ
ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਤੇ
ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਜ ੇਂ ਮਕ:
•
•
•
•
•

ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ

ੱ ਿ- ੱ ਿ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੋਿਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਮਸਹਤ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਜੀ ਪਰਾਥਮਮਕਤਾ ਾਂ।

ਤਹਾਡੀ ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਮਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕਸੇ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮਦਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇੱ ਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨੂੁੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਮਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਮਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਈ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮ ਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਮਲਆਉਣਾ ਇੱ ਕ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਜੋ ਪੁੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਦੋ ੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ
ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮ
ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸ ਾਲ
ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਸ ਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਮਕ ੇਂ ਪਰਭਾਮ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ:
•
•
•
•
•

ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਮਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਹਰੇਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ, ਜੋਿਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਹਨ?
ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੈਮਨਕ ਜੀ ਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?

ਮੈਂ ਮਕ ੇਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ ਮਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਕਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
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ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜਾਂ ਮ ੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•

ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਸਰਜਰੀ)

ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ (ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ੇਪੀ ਜਾਂ ਮਨਯਤ ਥੈਰੇਪੀ)
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਧ ਮਕਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ੀ ਮਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਜਰੀ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਦੇਣਾ ਸੁੰ ਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ ਅਤੇ ਪੜਾਅ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਮਸਹਤ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸੈੈੱਲ ਲੁੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮਕੁੰ ਨੀ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਕੱ ਢਣ ਾਲੇ ਮਤੁੰ ਨ ਮੁੱ ਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਇੁੱਕ ਵਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਢਣਾ

ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਢਣਾ

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱ ਢਣਾ ( ੇਜ

(ਲੋ ਬੇਕਟੋਮੀ)

(ਵਨਊਮੋਨੇਕਟੋਮੀ)

ਰੀਸੇਕਸ਼ਨ)

ਕਈ ਾਰ ਫੇਫੜੇ ਦੇ 2 ਮਹੱ ਸੇ (ਲੋ ਬਜ) ਮਨਕਾਲ ਮਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਲੋ ਬਜ ਮ ੱ ਚ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੁੰ ਕਈ ਾਰ ਬਾਇਲੋ ਬੇਕਟੋਮੀ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ ਮਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕ ੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations।
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ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਸਮਮਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ?

ਵਕਉਂ?

ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਗਾੜਣ ਲਈ

ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅੁੰ ਦਰ ਰਮਹ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਮਕਸੇ ੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਇਸ ਪਰਬਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੋ ੇ

ਟਾਰਗੇਮਟਡ ਜਾਂ ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਗੜਣ ਅਤੇ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ (ਇਸਨੂੁੰ ਕੀਮੋਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਕਹਾ

ਕਰਨ ਲਈ

ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੁੰ ਭ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਫੇਫਮੜਆਂ

ਲਈ
ਇਸਨੂੁੰ ਇਕੱ ਲੇ ਹੀ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮ ਕਸਤ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ
ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਇਸਨੂੁੰ ਪੀੜਾਹਾਰੀ ਇਲਾਜ

ਅਮਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮ ਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਮਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਮਆਨ ਆਰਾਮ ਅ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੱ ਤਰਾਂ ਤੇ

ਮਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਡਰਪ ਜਾਂ ਇੁੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੱਸ ਮ ੱ ਚ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਮਕੁੰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਸੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ ਮਕੁੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨ-ਸਮਾਲ ਲੁੰਗ ਕੈਂਸਰ ਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੂੁੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੁੰ ਕਈ ਾਰ
ਰਿਰਿਾ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਇਲਾਜ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਅਸਥ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਹੋਰ ੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋ ਸਕਣ ਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਮਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations।

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਮਕਰਨਾਂ, ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਰਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਨੂੁੰ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ?

ਵਕਉਂ?

ਇਸ ਨੂੁੰ ਇਕੱ ਲੇ ਹੀ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਮ ੱ ਚ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਅੁੰ ਦਰ ਰਮਹ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਮਕਸੇ ੀ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਇਸ ਪਰਬਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਮਗਆ ਹੋ ੇ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ

ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਗਾੜਣ ਜਾਂ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਸਨੂੁੰ ਇਕੱ ਲੇ ਹੀ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ

ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ ੇਂ

ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ (ਇਸਨੂੁੰ ਕੀਮੋਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਕਹਾ

ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ

(ਇਸਨੂੁੰ ਪੀੜਾਹਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਮਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)

ਕਰਨ ਲਈ
ਲਈ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੁੰ ਭ ਨਾ ਹੋ ,ੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਫੇਫਮੜਆਂ ਤੋਂ

ਸਾਹ ਚੜਹਣਾ ਜਾਂ ਦਰਦ

ਛੋਟੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਦਮਾਗ ਦੀ ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੁੰ ਅਮਜਹੀਆਂ ਮਕਸੇ ਕੈਂਸਰ
ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਇੱ ਕ ਨ ੇਂ ਮਟਊਮਰ ਮ ੱ ਚ ਮ ਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਮਾਗ ਮ ੱ ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ।
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੁੰ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਮਦੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ):
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ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋਣ ਾਲੀ ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਮਕਸਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰੇਮਡਓਥੈਰਪ
ੇ ੀ, ਆਉਟਪੇਸ਼ੁੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਮ ੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਫਰ ਉਸ ਮਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਮਸਹਤ

ਉੱਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਮਡਓਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਮ ੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏਗਾ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ ਤੇ
ਜਾਓmacmillan.org.uk/translations

ਟਾਰਗੇਵਟਡ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ
ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੇ ਗੈਰ-ਛੋਟੀ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਘੜਣ ਮ ੱ ਚ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮ ਕਸਤ ਹੋਣ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਦ ਾਈਆਂ ਇਕੱ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਨਯਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਮ ਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ
ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਮ ੱ ਚ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਕੀ ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਸੇ ਦ ਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁੰ ਗੀ ਮਕਮਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਹਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਮ ੱ ਚ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ ਪਰਤੀਰੱ ਮਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦ ਾਈਆਂ ਨੂੁੰ ਮਡਰਪ ਰਾਹੀਂ ਨੱਸ ਮ ੱ ਚ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ

ਾਰ ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾਈਆਂ ਨੂੁੰ ਦੂਜੀ

ਲਕਮਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਇਲਾਜ
ਫੇਫੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ੀ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਡੀਓਫਰੀਕ ੇਂਸੀ ਐਬਲੇ ਸ਼ਨ (RFA)ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪ (ਗਰਮੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਟਊਮਰ ਮ ੱ ਚ ਸੂਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੁੰ ਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ
ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ।
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ਫੋਟੋਡਾਇਨੈਮਮਕ ਥੈਰੇਪੀ (PDT) ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ
ਪਮਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇੱ ਕ ਿਾਸ ਦ ਾਈ ਮਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੁੰ ਟੇ
ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦ ਾ ਨੂੁੰ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਘੁੰ ਮਟਆਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਮ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਮਟਊਬ ਹੇਠਾਂ ਲੁੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਪੁੰ ਨਾ 2 ਦੇਿ)ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਮ ੱ ਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਮਟਊਮਰ ਤੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦ ਾਈ ਨੂੁੰ ਸਮਕਰਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੁੱਛਣਾਂ ਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਮਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹੋ ਸਕਣ ਾਲੇ ਮਕਸੇ ੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ

ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ ਦੱ ਸੋ।
ਬੰ ਦ ਹੋਏ ਹ ਾ-ਮਾਰਗ
ਕਈ ਾਰ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਫੇਫਮੜਆਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਧ ਹ ਾ-ਮਾਰਗ ਬੁੰ ਦ ਜਾਂ ਤੁੰ ਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ

ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹ ਾ-ਮਾਰਗਾਂ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਇਲਾਜ ਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ:

•
•
•
•

ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੁੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੁੰ ਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੁੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰੋਂ ਦੀ ੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੁੰ ਿੁੱ ਲਹਾ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਹ ਾ-ਮਾਰਗ ਮ ੱ ਚ ਸਟੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਮਟਊਬ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ
ਜੇ ਫੇਫੜੇ ਮ ੱ ਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਈ ਅਤੇ ਮਨਕਾਸ ਨਲੀ ਦੇ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੁੰ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਜਹੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫਮੜਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੁੰ ਇਕੱ ਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਯਮਮਤ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਮਹ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਮ ੱ ਚ ਇਹ ਮਨਯਮਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੱ ਟ ਾਰ ਕਰ ਾਓਗੇ।
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ਤਹਾਡੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦੱ ਮਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਬਹੁਤ ੱ ਿ- ੱ ਿ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਆ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੈਰਾਨ ਜਾਂ ਬੇਚਨ
ੈ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਲਮਕ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਗੁੱ ਸੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ

ਇਕੱ ਲਾਪਨ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਦਾ
ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਮਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਿੋ, ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਜਦੋਂ ੀ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਸੁੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਸਲਾਹ ਮਸ ਰਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸਦਾ
ਹ ਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਵਕ ੇਂ ਤਹਾਡੀ ਸਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰ ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਥੋਂ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ (0808 808 00 00)। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਰਫ ਸਾਨੂੁੰ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਰਤਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ ਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ

ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ,
ਸ ੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਜੇ ਤੱ ਕ ਿੁੱ ਲਹੀ ਹੈ।
•

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ (macmillan.org.uk)। ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣ ਬਾਰੇ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ

macmillan.org.uk/translations ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
•

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸੇ ਾ ਾਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਹਯੋਗੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮ ਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਲਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ

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

ਸਥਾਨਕ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ – ਸਮਹਯੋਗੀ ਸਮੂਹ ਮ ੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਂਸਰ
ਨਾਲ ਪਰਭਾਮ ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਬ
ੈ ਸਾਈਟ macmillan.org.uk/supportgroups ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਨੇੜਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੁੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਮੈਕਵਮਲਨ (Macmillan) ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਮਊਵਨਟੀ – ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ
macmillan.org.uk/community ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਤ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ੀ ਗੁੱ ਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
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ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ
ਸ਼ਬਦ

ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਵ ੁੱ ਚ

ਅੰਗਰੇਜੀ ਵ ੁੱ ਚ ਵਕ ੇਂ

ਮਤਲਬ

ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ

Immunotherapy

ਇਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਪਰਤੀਰੱ ਮਿਆ ਪਰਣਾਲੀ

ਬੋਲਣਾ ਹੈ

ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਜਰੀ

Surgery

ਸਰਜਰੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਜਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਮਹਮਤੀ

Consent

ਮਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ

Healthcare team

ਹ ਾ-ਮਾਰਗ

Airway

ਕਨਸੇਂਟ

ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਹਮਤੀ ਦੇਣ

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ

ਮਚਮਕਤਸਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ ਦੀ

ਏਅਰਵੇਅ

ਸਰੀਰ ਮ ੱ ਚ ਅਮਜਹਾ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਨਾਲੀ

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ

ਟੀਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਮਜੱ ਥੋਂ ਹ ਾ ਲੁੰਘ ਕੇ ਫੇਫਮੜਆਂ ਤਕ ਪਹੁੁੰ ਚ
ਸਕਦੀ ਹੋਏ।

ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ

Cells

ਸੈੈੱਲਜ਼

ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਬਲਮਡੁੰ ਗ ਬਲਾਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਅੁੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਊਤਕਾਂ ਦਾ ਮਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

Chemotherapy

ਕੀਮਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ

Cancer cells

ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਜ਼

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਜੋ ਅਸਧਾਰਨ
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਬਣ
ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਟਊਮਰ

Tumour

ਸ਼ਟਊਮਰ

ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਮਜਸਨੇ
ਗੁੰ ਢ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਮਲੱਤਾ ਹੈ।
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ਟੀਚੇ ਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ

Targeted therapy

ਟਾਰਗੇਸ਼ਟਡ ਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਜਸ ਮ ੱ ਚ ਅਮਜਹੀਆਂ

ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ
ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਮਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜਾਅ

Stage

ਸਟੇਜ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਮਕ

ਇਹ ਮਕੁੰ ਨਾ ਗੁੰ ਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਮਲਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੜਾਅ-ਮਨਰਧਾਰਨ ਪਰਣਾਲੀ Staging system

ਸਟੇਸ਼ਜਿੰ ਗ ਸ਼ਸਸਟਮ

ਮਨਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੈੈੱਟ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ

ਇਹ ਮਨਰਣਾ ਕਰਨ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਮਕਸ ਪੜਾਅ ਮ ੱ ਚ ਹੈ।

ਪਰਤੀਰੱ ਮਿਆ ਪਰਣਾਲੀ

Immune system

ਇਮਊਨ ਸ਼ਸਸਟਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਰੱ ਮਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀ ਾਣੂ
ਅਤੇ ਸੁੰ ਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਪੀੜਾਹਾਰੀ ਇਲਾਜ

Palliative treatment

ਪੈਸ਼ਲਏਸ਼ਟਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ

ਅਮਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਮਕਸੇ ਮ ਅਕਤੀ ਨੂੁੰ

ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਾਲਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮ ੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸੁੁੰ ਗਾੜਣ ਲਈ
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਮ ਅਕਤੀ ਨੂੁੰ ਧੇਰੇ
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਟੋਡਾਇਨੈਮਮਕ ਥੈਰੇਪੀ
(PDT)

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ

Photodynamic
therapy (PDT)

Side effects

ਫੋਟੋਡਾਇਨੈਸ਼ਮਕ ਥੈਰੇਪੀ
(ਪੀਡੀਟੀ)

ਸਾਈਡ ਇਫੇਕਟਸ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ
ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਭਾ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਣਾ, ਮਬਮਾਰ
ਜਾਂ ਥਕਾ ਟ ਮਮਹਸੂਸ ਹੋਣਾ।

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

Radiotherapy

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ

ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-

ਊਰਜਾ ਮਕਰਨਾਂ, ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਐਕਸ-ਰੇ, ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਰੇਮਡਓਫਰੀਕ ੇਂਸੀ ਐਬਲੇ ਸ਼ਨ
(RFA)

ਮਲੁੰਫੈਮਟਕ (ਲਮਸਕਾ ਸਬੁੰ ਧੀ)

Radiofrequency
ablation (RFA)

Lymphatic system

ਪਰਣਾਲੀ

ਰੇਡੀਓਫਰੀਕਵੇਂਸੀ

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ

ਐਬਲੇ ਿਨ (ਆਰਐਫਏ)

ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਾਂ ਨੂੁੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪ

ਸ਼ਲਿੰਫੈਸ਼ਟਕ ਸ਼ਸਸਟਮ

ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਮ ੱ ਚ ਮਟਊਬਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੰ ਥੀਆਂ ਦਾ

(ਗਰਮੀ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਨੈਟ ਰਕ। ਇਹ ਸੁੰ ਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਹਣ
ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਊਤਕਾਂ ਅਤੇ

ਅੁੰ ਗਾਂ ਮ ੱ ਚੋਂ ਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੁੰ ਬਾਹਰ
ੀ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ।

ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵ ੁੱ ਚ ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹਾਂ ਮ ਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮ ੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ
•
•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ੱ ਡੀ ਅੁੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਪਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

ਇਲਾਜ

ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ
•

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

•

ਿਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਮੱ ਮਸਆ ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਜੀ ਨ ਦਾ ਅੁੰ ਤ

•

ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ - ਬੈਮਨਮਫਟਸ (ਫਾਇਦੇ)

•

ਮ ੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ – ਿਰਮਚਆਂ ਮ ੱ ਚ ਮਦਦ

•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

ਮਸਹਤਮੁੰ ਦ ਭੋਜਨ

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

•

ਥਕਾ ਟ (ਥਕੇ ਾਂ) ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

•

ਸਰਜਰੀ

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ

•

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੁਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਦੇਿਣ ਲਈ, ਇਸ ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations
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ਹ ਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨ ਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਕਾਸ (Macmillan Cancer Support’s

Cancer Information Development) ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਲਮਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰ ਸ਼ੋਮਧਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱ ਕ
ਅਨੁ ਾਦ ਕੁੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਾਦ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਪੁਸਮਤਕਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੁੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਕਾਪੀ
ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸਮਤਕਾ ਮਸਰਫ ਅੁੰ ਗਰੇਜੀ ਮ ੱ ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਸਬੁੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੁੰ ਸਾਡੇ ਧੀਕ ਮਚਮਕਤਸਕੀ ਸੁੰ ਪਾਦਕ

ਡਾ. ਡੇਮ ਡ ਮਗਮਲਗਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਓਨਕੋਲੋਮਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮ ਤ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ੀ ਧੁੰ ਨ ਾਦ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਰ ਸਰੇਸ਼ਠ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੁੰ ਇੱ ਥੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

cancerinformationteam@macmillan.org.uk
MAC15137_Punjabi
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Lung cancer: Punjabi

Lung cancer
This information is about lung cancer and treatments for lung cancer.
This information is about cancer that starts in the lung (primary lung cancer).
It is not about cancer that starts somewhere else in the body and spreads to the lungs
(secondary lung cancer).
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list also
includes how to say the words in English.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a week,
8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language. When you
call us, please tell us in English which language you need (say “Punjabi”).
There is more cancer information in other languages at macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The lungs
Lung cancer
How treatment is planned
Talking to your healthcare team
Treatments for lung cancer
Surgery
Chemotherapy
Radiotherapy
Targeted therapy and immunotherapy drugs
Other treatments
Controlling symptoms
After treatment
Your feelings
How Macmillan can help you
Word list
More information in your language
References and thanks
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The lungs
We have two lungs in our chest that help us to breathe.
When we breathe in, air passes from our nose or mouth through the windpipe (trachea). This
divides into two tubes, one going to each lung. These are called the right bronchus and left
bronchus. They divide into smaller tubes called bronchioles. At the end of the bronchioles are
millions of tiny air sacs called alveoli. This is where oxygen from the air we breathe goes into
the blood.

Windpipe
(trachea)

Right
bronchus
Bronchioles

Left
bronchus
Alveoli
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Lung cancer
All parts of the body are made up of tiny cells. Lung cancer happens when cells in the
lung grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour.
There are two main types of lung cancer:
•

•

non-small cell lung cancer – this is the most common lung cancer and there
are 3 main types: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and large cell
lung cancer.
small cell lung cancer – about 1 in 7 (15%) of lung cancers are small cell lung
cancers.

Most lung cancers are caused by smoking cigarettes. But about 1 in 10 people who get
lung cancer (10%) have never smoked.
If you smoke, your doctor will usually advise you to stop smoking. This can help make
your treatment work better and reduce side effects. It also helps your long-term health.
Your doctor or hospital can offer treatments to help you to stop smoking.
Lung cancer is not infectious. This means it cannot be passed on to other people.
Stages of lung cancer
Your doctor will do tests to find out what stage the lung cancer is. The stage of a
cancer tells you how big it is and whether it has spread. Sometimes, cancer cells can
spread to other parts of the body through the blood or lymphatic system.
Knowing the stage of the cancer helps your doctors to plan the best treatment for you.
Lung cancer is divided into four stages:
•
•
•

Stage 1 – The cancer is small and only in the lung.
Stage 2 or 3 – The cancer in the lung is bigger. It has usually spread into areas
around the lung.
Stage 4 – The cancer has spread further, for example, to the other lung or to
other parts of the body.

If you have small cell lung cancer, your doctors might use a different staging system.
This divides lung cancer into two stages – limited disease and extensive disease. Your
doctor will explain this system to you if they are using it.
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How treatment is planned
Your healthcare team will plan the treatment they think is best for you.
Your doctor or nurse will talk to you about the treatment plan. Your treatment plan will
depend on several things, such as:
•
•
•
•
•

the type of lung cancer you have
the stage of the cancer
the benefits and risks of different treatments
your general health
your personal preferences.

Talking to your healthcare team
It is important to talk about the treatment plan with your cancer doctor or nurse, so that
you understand what it means. You may also want to talk to a relative or friend about it.
After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you
understand and agree to the treatment. This is called giving your consent. You will not
be given treatment unless you have agreed to it.
It is a good idea to take someone with you who can speak both your language and
English. Your hospital can arrange an interpreter for you. Tell your nurse if you need
one.
Questions to ask about your treatment
Here are some questions you could ask your healthcare team, to make sure you understand
the treatment and how it may affect you:
•
•
•
•
•

What is the aim of my treatment?
Which treatments are available?
What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
How will the treatment affect my daily life?
Who can I talk to about how I am feeling?

Treatments for lung cancer
Treatments for lung cancer include:
•
•
•

an operation (surgery)
cancer drugs (chemotherapy or targeted therapy)
radiotherapy.

You may have more than one type of treatment. The treatment will also depend on the type
of lung cancer you have and the stage of the cancer.
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Surgery
For some people, it may be possible to remove the cancer with an operation.
This depends on the type and stage of the cancer, and your general health. Surgery is rarely
used to treat small cell lung cancer. Other treatments are used instead.
Before surgery, you will have tests to check how well your lungs are working.
The three main operations to remove lung cancer are shown below.

Removing a section of
the lung (lobectomy)

Removing a whole lung
(pneumonectomy)

Removing a small part of a
lung (wedge resection)

Sometimes 2 lobes of the lung are removed. The surgeon may do this operation if the
cancer has spread to two lobes next to each other. The operation is sometimes called a
bilobectomy.
We have more information in your language about how surgery is planned and what to expect
after the operation. Visit macmillan.org.uk/translations

Chemotherapy
Chemotherapy uses drugs to destroy cancer cells.
Chemotherapy can be used at different times for different reasons.
When?
Before surgery or radiotherapy

Why?
To shrink the cancer

After surgery or radiotherapy

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as radiotherapy
(this is called chemoradiation)

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer has
spread outside the lung

Along with targeted or immunotherapy
drugs

To help shrink and control the cancer
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On its own, to control advanced cancer
(this is called palliative treatment)

To control cancer that is advanced and help
reduce symptoms

Chemotherapy is usually given as several sessions of treatment, with rest periods in
between the treatments. The treatment is usually given into a vein by a drip or injection.
Your doctor will tell you how many treatment sessions you will need and how long it will
take. It may take several months to complete your course of chemotherapy.
Some people with non-small cell lung cancer continue with chemotherapy if it is working
well. This is sometimes called maintenance treatment.
Side effects of chemotherapy
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. If you have
chemotherapy with radiotherapy the side effects can be worse.
Your doctor can talk to you about the side effects you may have, and how to manage
them. Most side effects can be controlled with other medicines and most will go away
after your chemotherapy ends.
We have more information in your language about chemotherapy and some of the side
effects you may have. Visit macmillan.org.uk/translations

Radiotherapy
Radiotherapy uses high-energy rays, such as x-rays, to destroy cancer cells.
It can be given for different reasons.
When?
On its own as the main treatment

Why?
To try to cure an early stage lung cancer

After an operation

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as chemotherapy
(this is called chemoradiation)
Before or after chemotherapy

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer has
spread outside the lung
To shrink or control the cancer

On its own, to control symptoms
(this is called palliative treatment)

To control symptoms caused by the cancer like
breathlessness or pain

Some people with small cell lung cancer have radiotherapy to the brain. This is given to
prevent any cancer cells that may have spread to the brain from growing into a new
tumour. If you need this treatment, your doctor or nurse will explain it to you.
There are different ways of having radiotherapy. It is often given from outside the body
by a machine (external radiotherapy):
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Your cancer doctor will tell you more about the type of radiotherapy you are having.
Many people have radiotherapy as an outpatient. This means you come to hospital for
treatment and then go home again that day.
Your treatment plan depends on the type of lung cancer you have, the stage of the
cancer and your general health. Your cancer doctor will tell you what your radiotherapy
treatment will involve.
We have more information in your language about radiotherapy. Visit
macmillan.org.uk/translations

Targeted therapy and immunotherapy drugs
These drugs may be used to treat non-small cell lung cancer that has spread. They
may help to shrink the cancer and make it grow less quickly. You may have these
drugs on their own or with chemotherapy.
Targeted therapy drugs can stop the cancer cells from growing and multiplying. You take
them as tablets or capsules. You may need tests to find out if they are likely to work for you.
If a drug is likely to work well for you, it may be given as your first treatment.
Immunotherapy drugs help your immune system to recognise and destroy cancer cells. The
drugs are given into a vein through a drip. Sometimes immunotherapy drugs are given with
another targeted or immunotherapy drug.

Other treatments
Other treatments can also be used to treat lung cancer or to control symptoms.
Radiofrequency ablation (RFA) uses heat to destroy cancer cells. The doctor places a
needle into the tumour and passes an electrical current through it to destroy the cancer
cells.
Photodynamic therapy (PDT) uses light to destroy cancer cells. First, you are given a
special drug that is sensitive to light. Then, you wait a few hours to allow the drug to be
absorbed by the cancer cells. After a few hours, the doctor passes a tube down your
windpipe (see page 2) and shines a light onto the tumour in your lung. The light helps
to make the drug active, which helps destroy the cancer cells.

ਪੰ ਨਾ 22 ਕੁੱ ਲ 27 ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 2020: ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

Controlling symptoms
If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you may
have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with symptoms.
Always tell your doctor if symptoms do not improve.
Blocked airway
Sometimes, lung cancer can block or narrow one or more airways in the lungs. This
can cause breathlessness. Different treatments can be used to help a blocked airway:
•
•
•
•

Some treatments use very cold temperatures to freeze and destroy cancer
cells.
Some treatments use an electrical current to destroy cancer cells.
Radiotherapy can also be given to the cancer from inside the body.
A small tube called a stent can be put into the airway to keep it open.

A build-up of fluid
If fluid collects in the lung, your doctor can usually remove it using a needle and
drainage tube. Or you may be able to have a procedure that helps to stop fluid
collecting around the lungs.

After treatment
After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These may
continue for several years. At first they will be quite regular, but over time you will have them
less often.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer. You may have many
different emotions. Some people feel upset, shocked or anxious, while others feel angry,
guilty or alone. There is no right or wrong way to feel. But there are many ways to cope with
your emotions.
Talking to a close friend or relative may help. Remember, help is always available if you
need it. If you are struggling to cope, speak to your doctor or nurse. Some people find
counselling very helpful. Your doctor or nurse can refer you.
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How Macmillan can help you
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you can
speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you want to use.
We can answer medical questions, give you information about financial support, or
talk to you about your feelings. The phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm.

•

The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English information
about cancer and living with cancer. There is more information in other languages at
macmillan.org.uk/translations

•

Information and support services. At an information and support service, you can
talk to a cancer support specialist and get written information. Find your nearest
centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your hospital might have
a centre.

•

Local support groups – At a support group you can talk to other people affected by
cancer. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected by
cancer online at macmillan.org.uk/community

Word list
Word

In English

How to say in
English

Meaning

Airway

A passage or tube in the body
that air can move through to
reach the lungs.

Cancer cells

Cells in the body that have
become abnormal and are now
cancer.

Cells

The tiny building blocks that
make up the organs and tissues
of our body.

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to destroy cancer cells.

Consent

Giving permission for something
to happen or agreeing to do
something.

Healthcare team

The team of medical experts
and other professionals that look
after you.
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Immune system

Your immune system is your
body’s way of protecting you
from harmful bacteria and
infections.

Immunotherapy

A cancer treatment that works
by helping the immune system
to recognise and destroy cancer
cells.

Lymphatic system

A network of tubes and glands
throughout the body. They help
to fight infection. They also drain
excess fluid out of tissues and
organs.

Palliative treatment

Treatment given to someone
with a cancer that can’t be
cured. This may include
treatment to shrink the cancer,
or treatment to reduce
symptoms and make the person
more comfortable.

Photodynamic
therapy (PDT)

A cancer treatment that uses
light to destroy cancer cells.

Radiofrequency
ablation (RFA)

A cancer treatment that uses
heat to destroy cancer cells.

Radiotherapy

A cancer treatment that uses
high-energy rays, such as xrays, to destroy cancer cells.

Side effects

Unwanted effects of cancer
treatment. For example, hair
loss, feeling sick or tiredness.

Stage

The stage of a cancer tells you
how big it is and whether it has
spread.

Staging system

A set of rules that helps doctors
decide what stage a cancer is.

Surgery

A cancer treatment that means
having an operation.

Targeted therapy

A cancer treatment that uses
drugs that target and destroy
cancer cells.
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Tumour

A group of cancer cells that
have formed a lump.

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments
•

•

Healthy eating

Chemotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Radiotherapy

•

•

Side effects of cancer treatment

Surgery

•

What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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