Surgery: Punjabi

ਸਰਜਰੀ
ਇਹ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ
ਕੈਂਸਰ ਵੱ ਧ ਮਰਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਮਹਚਾਣ (ਤਸ਼ਖੀਸ) ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਤੁਹਾਨੁੰ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ
ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਵੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਦੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮਿਆਦਾ
ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਤੋਂ ਮਮਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁੰ ਹੇਠਾਂ ਸਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਵੱ ਚੋਂ ਮਿਆਦਾਤਰ ਮਸਰਫ
ਅੁੰ ਗਰੇਿੀ ਮਵੱ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੁੰ ਗਰੇਿੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱ ਕ 0808 808 00 00 ਤੇ ਮੈਕਮਮਲਨ ਸਪੋਰਟ
ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਫੋਨ
0808 808 0121 ਦੀ , ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮਰਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ macmillan.org.uk ਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੇਠ ਦ ਿੱ ਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ


ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?



ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਕਉਂ ਹੈ?



ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ (ਸ਼ੈਲਯ-ਮਚਮਕਤਸਕ)



ਕੀ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?



ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ?
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ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ



ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ



ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ



ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਗ ਅਤੇ ਮਟਸ਼ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਮਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਸੈੈੱਲ (ਕੋਸ਼ਾਣ) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਬਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਸੈੈੱਲ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੇ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਆਦਾਤਰ ਸੈੈੱਲ ਇੱ ਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਰੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ
ਮਵਭਾਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੈੈੱਲ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਮਵਭਾਮਜਤ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ

ਪਰਮਕਮਰਆ ਕਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮਵਭਾਮਜਤ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਮਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਫਰ ਉਹ ਇੱ ਕ ਗੱ ਠ
ਮਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਨੁੰ ਮਟਊਮਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਬਨਾਈਨ (ਘਿੱ ਟ-ਨੁਕਸਾਨ ੇਹ) ਦਟਊਮਰ ਮਵੱ ਚ, ਸੈੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ
ਇਸਲਈ ਇਸਨੁੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਪਰ, ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮਲ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱ ਮਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਦਲਗਨੈਂਟ (ਘਾਿਕ) ਦਟਊਮਰ ਮਵੱ ਚ, ਸੈੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁੰ ਪਰਾਇਮਰੀ (ਮੁਢਲਾ) ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ
ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਟੈਮਟਕ ਕੈਂਸਰ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ

ੀ ਲੋ ੜ ਦਕਉਂ ਪੈਂ ੀ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਦਬਮਾਰੀ

ੀ ਪਦਹਚਾਣ (ਿਸ਼ਖੀਸ)

ਸਰਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮਜਹੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਕੈਂਸਰ ਵੱ ਧ ਮਰਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੰ ਬਾਯੋਪਸੀ

(biopsy) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਮਮਲਦੀ ਹੈ ਮਕ ਇਹ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
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ਇਲਾਜ

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਟਊਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ , ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੁੰ

ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜੇ ਮਹੱ ਸੇ, ਮਜਵੇਂ ਫੇਫੜਾ ਜਾਂ ਮਜਗਰ, ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ (ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰ)।
ਮਟਊਮਰ ਨੁੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਘੱ ਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦਬਮਾਰੀ

ੇ ਫੈਲਾਉ

ਾ ਦਨਰਧਾਰਣ (Staging)

ਮਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਮਨਰਧਾਰਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਮਕੁੰ ਨਾ
ਵੱ ਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਕੀ ਇਹੋ ਇਕਮਾਤਰ ਜਗਹਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਗੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਮਵੱ ਚ ਮਟਊਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਛੋਟਾ ਮਜਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਮਸਾਲ ਹੈ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਪੀ (ਦਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ)। ਇਸ
ਦੌਰਾਨ, ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਤੇ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਮਜਹਾ ਚੀਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਹੱ ਸੇ ਅਤੇ
ਮਟਊਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਕ ਕੀ ਇਹ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਯੁੰ ਤਰ, ਮਜਸ ਨੁੰ
ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਪੇ (laparoscope) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਮਵੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ
ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਟਊਮਰ ਕੱ ਢਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਮਲਦੀ ਹੈ।
ਪੁਨਰ-ਦਨਰਮਾਣ

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਮਨਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਮਬਹਤਰ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਮਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਰਤ ਮਵੱ ਚ ਨਵਾਂ ਮਸਾਨਾ (bladder) ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਇਸ ਨੁੰ ਕੱ ਢ
ਮਦੱ ਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਮਕਸੇ ਨੁੰ ਮਦਖਣ ਮਵੱ ਚ ਮਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਟੈਕਟਮੀ
(ਛਾਤੀ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ (ਸਤਨ) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮਨਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਨਯੂੰ ਦਿਿਿ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨੁੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱ ਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ
ਅਮਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੁੰ ਮਨਯੁੰ ਮਤਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਨੁੰ ਮਬਹਤਰ ਮਮਹਸਸ ਕਰਵਾਉਣ
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ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਮਸਾਲ ਲਈ, ਰੁਕਾਵਟ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਨੁੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਮਟਊਮਰ ਨੁੰ ਕੱ ਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਕਉਂਮਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਰਫ
ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਮਜਹਨਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ
ਥੈਰੇਪੀ।

ਿੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ
ਮਜਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁੰ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਨ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ (ਢੁਕਵੇਂ)
ਸਰਜਨ ਨੁੰ ਮਦਖਾਉਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਮਸਾਲ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ
ਸਰਜਨ ਨੁੰ ਮਦਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਮਵਅਕਤੀ ਮਸਰ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਸਰਜਨ ਨੁੰ ਮਦਖਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮਕਸੇ ਨੁੰ ਅਮਜਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਮਾਹਰਾਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੱ ਚ ਸਰਜਨ ਨੁੰ
ਮਦਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਸਰਜਨ ਿੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕ ਾ ਹੈ?
ਸਰਜਨ ਮਟਊਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਕੱ ਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਮਸਰਫ ਇੱ ਕ
ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਪਰੇ ਨੁੰ ਕੱ ਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਨ ਨੁੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਮਕ ਸਕੈਨ ਸਾਫ ਮਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਸੈੈੱਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਪਰਮੁੱਖ ਮਟਊਮਰ ਤੋਂ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਵੱ ਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਦਜੇ ਮਹੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਜਹਾ ਸਮਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੈਨਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਦਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਮਦੁੰ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਨ ਨੁੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਮਕ ਉਹ ਪਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢ ਸਕਦੇ।

ਸਰਜਰੀ

ੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੂੰ ਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਟਊਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਸਾਰੇ
ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱ ਢ ਮਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਥਤੀ (ਗੁੁੰ ਜਾਇਸ਼) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਇਸ ਨੁੰ ਕਰ ਮਲਆ ਮਗਆ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱ ਢੇ ਗਏ ਮਹੱ ਸੇ ਦਾ
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਮਪੱ ਛੇ ਛੁੱ ਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣ
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ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੁੰ ਘਟਾਉਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲੂੰਫ ਨੋਡਜ਼ (Lymph nodes )

ਸਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਮਲੁੰਫ ਨੋਡਿ ਨੁੰ ਵੀ ਕੱ ਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਟਊਮਰ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਮਲੁੰਫ ਨੋਡਿ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਥੋਲੋਮਜਸਟ ਇੱ ਕ ਅਮਜਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮਜਸ
ਨੁੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਟਸ਼ਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਮਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਮਹਚਾਣ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ
ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮਲੁੰਫ ਨੋਡਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨੋਡਿ ਮਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਭਮਵੱ ਖ ਮਵੱ ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਜਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜਸ ਨੁੰ ਆਨਕੋਲੋਮਜਸਟ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨਗੇ ਮਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਸੁਰਾਖ-ਨੁਮਾ (Keyhole) ਸਰਜਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ-ਨੁਮਾ ਜਾਂ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਦਪਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਸੇ ਮਵੱ ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਂ
ਸਾਰੇ ਮਟਊਮਰ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮਵੱ ਚ, ਵੱ ਡੇ ਚੀਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਲਗਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਜਨ ਚਮੜੀ ਮਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ ਮਜਹੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਿਰੀਏ ਮਟਊਮਰ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ
ਯੁੰ ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰਾਖ-ਨੁਮਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਿਖਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋ ਕ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਮਸਹਤਯਾਬ ਹੁੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜੋ ਵੱ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁੰ ਗੀ ਸਮਥਤੀ ਮਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ-ਨੁਮਾ ਸਰਜਰੀ
ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਾਖ-ਨੁਮਾ ਸਰਜਰੀ ਓਨੀ ਚੁੰ ਗੀ (ਅਸਰਦਾਰ) ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜੁੰ ਨੀ ਚੁੰ ਗੀ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ। ਇਸ ਨੁੰ ਮਵਸ਼ੇਸ਼
ਮਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸਰਜਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਮਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਰ ਦਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਪਦਹਲਾਂ
ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਐਨਸਥੈਮਟਸਟ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਜਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨਸਥੈਮਟਸਟ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸੁਲਾਏਗਾ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੇਗਾ)। ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੱ ਚ ਕੁਝ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੁੰ ਅਗਾਊਂਮੁਲਾਂਕਣ

ਾ ਕਲੀਦਨਕ (pre-assessment clinic) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਲੀਮਨਕ ਮਵਖੇ ਇੱ ਕ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਮਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੇਗੀ ਮਕ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਨਬਿ, ਕੱ ਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੇ।
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ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਵੱ ਚ ਜੜੀਬਟੀਆਂ (ਹਰਬਲ) ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਪਰਕ ਆਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਖ਼ਨ ਦੇ ਟੈਸਟ

•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਐਕਸਰੇ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਲ ਦੀ ਲਯ ਅਤੇ ਧੜਕਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈ ਕਟਰੋਕਾਰਡੀਓਗਰਾਮ (ECG) । ਇਸ ਨਾਲ
ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੁੰ 5-10 ਮਮੁੰ ਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱ ਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਜਸ ਮਕਸਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ
ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਮਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਜਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਮਬਮਾਰੀਆਂ
ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੈਮਟਕ (ਮਜਸ ਮਵੱ ਚ ਮਰੀਿ ਨੁੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਸੁਲਾ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨਹੀਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਐਨਸਥੈਮਟਕ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਪਰਭਾਮਵਤ ਮਹੱ ਸੇ ਤੋਂ ਮਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਮਹਸਾਸ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨੁੰ ਮਮਟਾ ਮਦੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਗੱ ਲ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਮਨਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਚੁੰ ਗਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੁੰ ਗਰੇਿੀ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਉਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁੰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੁੰ ਦੱ ਸਣ
ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਹਮਤ ਹੋ।
ਇਸ ਨੁੰ ਸਮਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।
ਿੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦ ਨ

ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਮਕਸੇ ਵੀ ਗਮਹਣੇ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਆਂ ਨੁੰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਮਹਣੇ ਪਮਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁੰਹੁ ਪੋਮਲਸ਼ ਜਾਂ ਮੇਕ-ਅੱ ਪ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਕੁਝ ਘੁੰ ਮਟਆਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ-ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੁੰ ’ਮੁੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ
ਲੈ ਣਾ (’nil-by-mouth’) ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਮਮਲਨ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ (ਤੱ ਥ ਪਰਚਾ) 2013: ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ 10 ਸਮਫਆਂ ਦਾ 6

ਤੁਹਾਨੁੰ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱ ਸੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੁੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਮਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ
ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਿਰ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਮਵੱ ਚ ਖ਼ਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ
DVT ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਉ ਜਾਂ ਲਹ-ਨਾੜੀ ਮਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਂ ੀ-ਇੁੰ ਬੋਮਲਕ ਸਟੋਮਕੁੰ ਗਿ) (anti-embolic stockings) ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੁੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ
ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਾਬਾਂ (ਐਟ
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰ ਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਮਕੁੰ ਗ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਜੋੜਾ ਪਮਹਨਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪਾਉਣ
ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਿੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਬਾਅ
ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮਦਦ
ਮਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮਮਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਮਹਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੰਦਰਾਏ ਮਮਹਸਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਅਦ ਮਵੱ ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਮਹਲੇ ਘੁੰ ਟੇ ਜਾਂ ਦੋ ਘੁੰ ਮਟਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਕਫ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਘੁੱ ਟਣਾ ਮਮਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਲੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:


ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤਰਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਡਰਪ ਜਾਂ ਅੁੰ ਤਰ-ਨਸੀ ਸੁੰ ਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ
ਖਾ-ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - ਇਹ ਕੁਝ ਘੁੰ ਮਟਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਦਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਮਜਹੀ ਬੋਤਲ ਮਵੱ ਚ ਤਰਲ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਮ ਮਵੱ ਚ ਲੱਗੀ ਨਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੁੰ ਉਤਾਰ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਮਜਹੀ ਨਲੀ, ਮਜਸ ਨੁੰ ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ (ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) ਬੈਗ ਮਵੱ ਚ ਮਪਸ਼ਾਬ
ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਮਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਰਨ-ਮਫਰਨ
ਲਈ ਵੱ ਧ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਕੱ ਢ ਮਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰ

ਹੋਣਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ

ਦਵਾਈਆਂ ਮਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨੁੰ
ਦੱ ਸੋ। ਦਰਦ ਤੇ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਮਨਯੁੰ ਤਰਣ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰਕਤ ਮਵੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ
ਮਮਲੇ ਗੀ।
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ਉਲਟੀ ਆਉਣ

ਾ ਅਦਹਸਾਸ ਹੋਣਾ (ਦ ਲ ਕਿੱ ਚਾ ਹੋਣਾ) ਅਿੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ

ਅਮਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਮਜਹਾ ਮਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨੁੰ ਦੱ ਸੋ।
ਆਸ-ਪਾਸ ਿੁਰਨਾ-ਦਫਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਮਬਸਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਰਨ-ਮਫਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਜਲਦੀ ਮਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮਵੱ ਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਮਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੁੰ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਬਸਤਰ ਤੇ ਰਮਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੁੰ ਘਟਾਉਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਗਤਲੇ । ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਮਫਮਿਓਥੈਰੇਮਪਸਟ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹਨਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਖਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਖਮ

ੀ

ੇਖਭਾਲ ਿਖਮ ਨੁੰ ਕਮਲਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਂਮਕਆਂ ਨਾਲ ਬੁੰ ਦ ਕਰ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁੰ ਹਸਪਤਾਲ

ਮਵੱ ਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਤਾਰ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਡਸਮਟਰਕਟ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੀ
ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ GP ਸਰਜਰੀ ਮਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਰੈਕਮਟਸ ਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਖਮ ਨੁੰ ਢਕਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱ ਟੀ ਵੀ ਬੁੰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਜਨ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਟਾਂਮਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਜਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਮਹੱ ਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਿਖਮ ਨੁੰ
ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕਸ ਮਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਐਟ

ਾਗ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰ ਮਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਗ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਦਖੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ
ਉਭਮਰਆ ਹੋਇਆ ਮਮਹਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਪਤਲੀ ਸਫੈਦ
ਲਕੀਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਮਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮਦੁੰ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੁੰ ਉਸ ਸਰਤ ਮਵੱ ਚ ਤੁਰੁੰਤ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਮ ਜਲਨਸ਼ੀਲ, ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਵੱ ਚੋਂ ਖਨ ਵਮਹਣਾ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਤਰਲਾਂ ਦਾ ਮਰਸਾਵ
ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਮਹਲੇ ਕੁਝ ਮਦਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੁੰ ਧੋਣ ਮਵੱ ਚ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ
ਮਵੱ ਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮਲੁੰਗ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਵੱ ਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੁੰ ਪਮਹਲ
ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ-ਮਫਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਰੇਕ ਮਵਅਕਤੀ ਵੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸਹਤਯਾਬ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਜਲਦੀ ਮਬਹਤਰ ਮਮਹਸਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਮਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੁੰ ਕੁਝ ਮਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ
ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
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ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ੀਆਂ ਸਮਿੱ ਦਸਆਵਾਂ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਮਸਆਵਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਮਕ ਹਰੇਕ
ਮਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਮਸਾਲਾਂ ਮਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਨਸ

ਾ

ਰ

ਕੁਝ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਪੁੰ ਜਰ ਵਾਲੇ ਮਹੱ ਸੇ ਨੁੰ

ਖੋਲਣਾ। ਦਰਦ-ਮਨਵਾਰਕ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੱ ਢ ਮਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਵੱ ਲ ਮਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱ ਖਰਾ ਮਜਹਾ ਮਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ
ਕੁੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਮਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਜਦੋਂ ਪਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂ ਡ ਕੱ ਮਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਨੇ ਤੇ ਮਨਯੁੰ ਤਰਣ ਥੋੜਹਾ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਨੂੰਪੁਸਕਿਾ ਜਾਂ (ਦਲੂੰਗ

ੀ) ਅਕੜਾਹਟ ਦਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਹੱ ਸੇ ਜਾਂ ਪਰੋਸਟੈਟ ਗਲੈਂ ਡ ਮਵੱ ਚ

ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਲੂੰਫੋਐਡੀਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੁੰਫ ਗਲੈਂ ਡ ਕੱ ਢ ਮਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਮਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨੁੰ ਮਲੁੰਫੋਐਡੀਮਾ
ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜਆਦਾ ਆਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਮਜੱ ਥੋਂ ਮਲੁੰਫ ਨੋਡਿ ਕੱ ਢੇ
ਗਏ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹੱ ਸੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਮਲੁੰਫ ਨੋਡਿ ਤਰਲ ਨੁੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣ ਨਾਲ ਤਰਲ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਜਸ਼ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਥਾਂ, ਬਾਹਵਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸੋਮਜਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੁੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਅਿੇ ਜਜ਼ਬਾਿੀ ਿਬ ੀਲੀਆਂ
ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਜਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਦਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੁੰ ਬਦਲ ਮਦੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਜਸ
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਮਹਸਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਮਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਨੁੰ ਮਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੁੰ ਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 0808 808
00 00 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੁੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਹ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ
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Surgery: English

Surgery
This fact sheet is about surgery for cancer.
This is when someone has an operation to remove part of the body where the
cancer is growing. It is also used to help diagnose cancer.
Cancer surgery may not be the only treatment you need. Sometimes you will also
need chemotherapy or radiotherapy. The doctors at the hospital will decide
about this. We also have fact sheets in your language about these treatments.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask the doctor or nurse at your hospital.
We’ve listed other information from Macmillan below, and most of this is only in
English. If you would like to talk about this information with our cancer support
specialists, we have interpreters for non-English speakers.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday,
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121,
or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
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Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
divide themselves in the same way. Normally, cells divide in a controlled way. But if
for some reason the process gets out of control, the cells carry on dividing. They can
then grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and so are
not called cancer. However, the tumour may carry on growing where it is. This can
cause a problem by pressing on other parts of the body.
In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If
the cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of
the body, it is called secondary or metastatic cancer.

Why do you need surgery?
You may have cancer surgery for many reasons:
Diagnosis
The surgeon may remove a small piece of the body where the cancer is growing.
This is called a biopsy. It will help them find out what type of cancer it is.
Treatment
Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have
spread into another part of the body, such as the lung or liver (secondary cancer).

You may need chemotherapy before surgery to make the tumour smaller. This may
mean that less surgery is needed.
Staging
Staging is when doctors work out how big a cancer is. They can also find out if it is
only in the place where it started to grow or if it has spread to other parts of the body.
You will usually have an x-ray or a scan to find out the stage of the cancer.
If your surgeon cannot easily see the tumour on a scan, you may need a small
operation. An example of this is a laparoscopy. During this, the surgeon will make
a small cut in your tummy. They will use an instrument called a laparoscope to look
around and see the size of the tumour and if it has spread. Some people may have
this type of operation on other parts of the body.

Surgeons use details about the stage of the cancer to plan your treatment. Sometimes
they can get this information at the same time as removing a tumour.
Reconstruction
Surgery can be used to remove part of the body. Reconstruction means to have a new
body part made. This may help to make some part of the body work better. An
example is to make a new bladder if it has been removed. Surgery can also make
someone look better. For example, you may have breast reconstruction after a
mastectomy (an operation to remove a breast).
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Controlling symptoms
Sometimes a cancer cannot be completely removed or cured. In this case, surgery can
often still help to control symptoms or make someone feel better. For example, a
tumour may be removed or bypassed to reduce blockage, discomfort or other
problems.

If the cancer has spread, surgery may not always be offered. This is because surgery
alone will not always cure someone with secondary cancer. Other treatments that may
be used are chemotherapy and radiotherapy, targeted treatments or hormonal
therapy.

Your surgeon
The doctor who operates on you is called a cancer surgeon. If you need surgery, you
will be referred to a surgeon. It is important to see the right sort of surgeon for your
type of cancer. For example, someone with breast cancer will see a breast surgeon
and someone with mouth cancer will see a head and neck surgeon. These types of
surgeons are usually at a local hospital. You can always ask the surgeon about their
experience.
If someone has a less common cancer, they may need to see a surgeon at a specialist
cancer hospital. This may be further away from where you live.

Can the surgeon cure your cancer?
The surgeon will remove the tumour and some of the area around it. Usually, if a
cancer is just in one area it can all be removed. Your surgeon won’t always know if an
operation will cure a cancer. Although scans may look clear, cells could have broken
away from the main tumour before surgery and spread to another part of the body.
Very small groups of cells don’t always show up on scans. Sometimes a surgeon will
find that they cannot remove the whole cancer.

What happens during surgery?
Your surgeon will want to know that they have removed all of the tumour and the
area around it with all the cancer cells. This is known as getting clear margins. They
will examine the area removed during the operation under a microscope to make sure
this has been done. It is important because a clear margin means it is less likely that
any cancer cells are left behind. This helps to reduce the risk of the cancer coming
back.
Lymph nodes
The surgeon may also remove the lymph nodes that are close to a tumour. This is
because cancer cells may spread to lymph nodes. A pathologist is a doctor who
specialises in diagnosing disease by examining tissues under a microscope. They will
test the lymph nodes for cancer cells. If the nodes contain cancer cells, this may
mean the cancer could come back in the future. If this happens, you will be referred
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to a doctor called an oncologist. They will decide if you need other types of
treatment.
Keyhole surgery
You may have keyhole or laparoscopic surgery. This is to remove some or all of a
tumour from a part of the body. In this type of surgery, small openings are made
instead of one large cut. The surgeon uses an instrument called a laparoscope to
remove the tumour through a small cut in the skin.

Keyhole surgery leaves a much smaller wound, and so people recover more quickly.
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have
keyhole surgery.
Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It needs to be done by surgeons
with specialist training who have experience using a laparoscope. You may need to
go to another hospital further away.

Before your operation
The surgeon and anaesthetist will look after you during and after surgery. The
surgeon will operate on you and the anaesthetist will put you to sleep. They must be
sure you are fit enough to have the operation. You may have a hospital appointment
before the operation to have some tests. This is called a pre-assessment clinic.
At the pre-assessment clinic a nurse will ask about your medical history and if you
have any allergies. They will also check your blood pressure, pulse, height and
weight. It is important to tell them about any medicines you are taking. This
includes herbal remedies or supplements.
Other tests may include:
blood tests
a chest x-ray
an electrocardiogram (ECG) to check the rhythm and rate of your heart. This
doesn’t hurt and usually takes 5–10 minutes.
Some people may have more tests than others. This might be because of the type of
operation they are having or because they have other health conditions.
If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You
may be given a different type of anaesthetic that takes away any feeling or pain to
the area, but you will stay awake.
It is important that you understand everything about your operation. You should be
able to talk to your surgeon before your operation. This might happen at the preassessment clinic. When you speak to the surgeon, it’s a good idea to take someone
with you who speaks both your language and English. Interpreters may be available
if you need one, but try to let the hospital know if you would like one before your
appointment.
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You will need to sign a form to say that you agree to the operation. This is called
giving consent. Consent forms should be available in your language. You cannot
have an operation without a signed form.
On the day of your operation

You will be asked to remove any jewellery or metal objects before your surgery.
Sometimes you may be able to wear your jewellery during the operation. You will
need to ask a nurse about this. You will also be asked to remove any nail varnish or
make-up.
Before any operation you cannot eat or drink anything for a few hours. This is
known as being ’nil-by-mouth’.
You may also need to bathe and shave body hair from the area of the operation.
The nurse looking after you will tell you what you need to do. Body hair is only
shaved if it is needed. It’s done using a disposable razor. The hair will grow back
after the operation.
Having an operation can put you at risk of developing a blood clot in your leg.
This is sometimes known as a DVT. Compression or anti-embolic stockings help to
reduce this risk. You might need to wear a pair of compression stockings during
and after your operation. Your nurse will measure your legs and help you put
them on.

After your operation
Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to know
what to expect. It may also help your family and friends if they decide to visit you.
When you first wake you will feel sleepy. Later, you may not remember much about
the first hour or two after you woke up. A nurse will take your blood pressure and you
might be aware of the blood pressure cuff feeling tight on your arm.
You may also have some tubes connected to your body. These could include a:
drip or intravenous infusion to give you fluids until you can eat and drink
normally – this may be for a few hours or a few days.
tube in your wound to help drain away fluid into a small bottle – this is usually
removed after a few days
small tube called a catheter, which may be put into your bladder to drain urine
into a collection bag – this will be removed when you are more able to move
around.
Pain It is normal to have some pain after surgery. You will be given painkillers to help
this. If you have any pain, tell the nurse looking after you. Good pain control will help
you become mobile as soon as possible.
Feeling sick (nausea) and being sick (vomiting) You may feel sick and should be given
anti-sickness drugs to help stop this. If you still have pain or feel sick, tell the nurse
looking after you.
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Moving around You should be able to get out of bed soon after your operation. The
ward staff will help you. Moving around will help you recover more quickly and help
reduce the risk of developing problems. Sometimes after a big operation you may
have to stay in bed for a longer time. Breathing and leg exercises can help reduce the
risk of problems after surgery, such as chest infections and blood clots. Your nurse or
physiotherapist will teach you these exercises.
Wound care The wound is closed using clips or stitches. These will be removed in
hospital, or when you go home. A district nurse may come to your home, or a practice
nurse at your GP surgery will remove them. You may also have a dressing to cover
your wound. Some surgeons use dissolving stitches that don’t need to be removed.
These will disappear when the area heals. You may be given antibiotics to help
prevent the wound getting infected.
Scars Your scar may feel itchy at first. It will look like a red line, which may feel a bit
lumpy. This will become less red, until it looks like a thin white line. It is important to
tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful or begins to bleed
or leak any fluids.

In the first few days after your operation, you may need some help to wash and go to
the toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same
sex. Once you can move about, you may be able to manage these on your own.
Everyone recovers from an operation in a different way. Some people feel better
quickly, while others take much longer. This will depend on the type of operation you
have had.

Long-term problems
Some people have long-term problems after cancer surgery, although not everyone
will get these. The hospital staff should talk to you about them before your operation
so you know what to expect.
Some examples of long-term effects include the following:
Nerve pain This is more common after some types of operation, such as opening
the rib cage. Painkillers will help.
Nerve damage If your nerves are removed or damaged during an operation, this
can cause lasting side effects. You may notice that you feel different around the
operation site and that the way part of your body works has changed. An example
of this is when the prostate gland is removed. Your bladder control may be less
good, or you may have to pass urine more often.
Impotence or an inability to get an erection This may sometimes happen after
operations for cancers in the lower part of the bowel or the prostate gland.
Lymphoedema If your lymph glands have been removed you may get swelling called
lymphoedema. This is more common in arms or legs near to where the lymph nodes
have been removed, or if you have had radiotherapy to that area.
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The lymph nodes drain fluid away. Removing them can cause fluid to build up and
cause a swelling. Contact your doctor if you notice swelling in your hands, arms or
legs. It is important to treat it quickly.

Physical and emotional changes
Some operations change the way your body looks. This may affect the way you
feel about yourself and you may feel upset about this. There is a lot of support
available, so please talk to your nurse or doctor if you feel this way. They should
be able to help you or arrange for you to see a counsellor. You can also call our
cancer support specialists free on 0808 808 00 00.
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Patrick O'Dwyer, Professor of Surgery, and the people affected by
cancer who reviewed this edition.
This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable
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Dougherty L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing
Procedures. 7th edition. 2008. Wiley-Blackwell.
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Tobias, Hochauser. Cancer and its management. 6th edition. 2010. WileyBlackwell.
This fact sheet was revised in 2013. The next edition will be available in 2014.
We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied
upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned
about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or
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