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ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕੀਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਵਿਅਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂ ੰ
ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਓ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਮਿਲੋ :
• ਅਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਉਸ ਖਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਸੀ।
• ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਹੋਣਾ।
• ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
• ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ।
• ਅਜਿਹੀ ਖਾਂਸੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਕੁ ਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੋਣੀ।

ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਫੇਫੜੇ
ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੂ ਜੇ ਕਾਰਨਾਂ
ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂ ੰ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੰਨਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇੇ ਹੋ।
ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਇਸਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਕਮਿਲਨ
(Macmillan) ਨੂ ੰ 0808 808 00 00 ਤੇ
ਮੁਫਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ macmillan.org.uk
ਤੇ ਜਾਓ।
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