
અંડાશયના કેન્સરના લક્ષણો વિશે ચ િંવિિ છો ?  
Gujarati version  

 
 પેટ ફૂલેલ ું લાગે છે? 

હુંમેશા પેટ ભરેલ ું લાગે છે ? 

પેટમાું દ ખાિો થાય છે? 

િધારે પેશાબ કરિા જવ ું પડ?ે 
 

અંડાશય કેન્સરનાું લક્ષણો શ ું છે? 
 

 પેટન ું સિિ ફૂલવ ું  
 પેટ જલ્દી ભરાયેલ ું લાગે અને/ અથિા ભખૂ ઓછી લાગિી 

    •    પેલ્િીક અથિા પેટના ભાગમાું દ ખાિો (એટલે કે િમાર ું  પેટ અને િેની ની ે)  
  મતૂ્રાશય લક્ષણો (પેશાબ કરિા માટે િાત્કાચલક અથિા સામાન્ય કરિાું િધ  િખિ જવ )   

 

 પ્રસુંગોપાિ અન્ય લક્ષણો હોઈ શકે છે:  
  ઝાડો જિાની ટેિમાું ફેરફારો (દા.િ. અવિસાર કે કબજજયાિ )   
 અવિશય થાક (ખબૂજ થાક લાગિો)  
 ના સમજી શકાય િેિો િજનનો ઘટાડો  

 

રજોવનવવૃિ પછીના કોઈપણ રક્િસ્ત્રાિની િપાસ હમેશાું GP દ્વારા થિી જોઈએ.   
 

અંડાશય કેન્સરના લક્ષણો છે:  
 િારુંિાર – જો િે સામાન્ય રીિે એક મહહનામાું 12 િખિ કરિા િધારે થાય છે 

     •   સિિ - િે દૂર થિા નથી  
 નિા - િે િમારા માટે સામાન્ય નથી અને છેલ્લા િર્ષમાું શરૂ થયા હોઈ શકે છે  

 

શ ું િમે િમારા લક્ષણો વિશે ચ િંવિિ છો? 
 

જો િમે વનયવમિપણે આ લક્ષણોમાુંથી કોઈ એક અથિા િધ નો અન ભિ કરો, જે િમારા માટે સામાન્ય 
નથી, િો િમારે િમારા ડોક્ટરને મળવ ું ખબૂ અગત્યન ું છે. િેની િધ  શક્યિા નથી કે િમારા લક્ષણો 
ગુંભીર સમસ્યાને કારણે થયા હોય પરુંત   િપાસી લેવ ું અગત્યન ું છે.  
  

 



િમારા  GP ની મ લાકાિ માટે િૈયારી કરો    
 અમારી વનિઃશ લ્ક અંડાશય કેન્સર લક્ષણોની ડાયરીના  ઉપયોગથી િમારા લક્ષણો િપાસો 

(છાપેલી અથિા એક એપ િરીકે ઉપલબ્ધ છે):targetovariancancer.org.uk/symptomsdiary 

 િમારા ક ટ ુંબનો ઇવિહાસ શોધો. જો િમારા નજીકના બે કે િેથી િધારે ક ટ ુંબીજનોને અંડાશય કે 
સ્િનન ું કેન્સર થય  હોય િો િમારા GP ને જણાિો.  

િમારા GP ક્યા પરીક્ષણ કરશે?   
 જો િમારા લક્ષણો િારુંિાર અને સિિ હોય િો િમારા GP  દ્વારા CA125 રક્િ પરીક્ષણ 

કરિાની સ ૂના આપશે  
 િેઓ િમારા પેટના અને અંડાશયના અલ્રા સાઉન્ડ સ્કેવનિંગની સ ૂના પણ આપી શકે છે.  

િે પછી શ ું?   
 િમારા GP ને પછૂો હિે પછીના પગલાું શ ું છે   
 સાિત્ય જાળિો ! GP પાસે પરિ આિો અથિા જો િમારા લક્ષણો દૂર ન થાય િો બીજ ું 

મુંિવ્યથોડા અઠિાહડયામાું જ લો.   
 

 

િમે િધ  માહહિી ક્યાુંથી મેળિી શકો?   
 

Target Ovarian Cancer 
 
2 Angel Gate, London EC1V 2PT 
 
020 7923 5475 
 
info@targetovariancancer.org.uk 
 
targetovariancancer.org.uk 
 
facebook.com/TargetOvarianCancer 
 
@TargetOvarian 
 

 
 

આ માહહિી ઇન્ફોમેશન સ્ટાન્ડડષ સ્કીમ દ્વારા િે ખાિરી કરિા મુંજૂર કરાયેલી છે કે િે િાસ્િવિક અને 
ઉચ્  ગ ણિિાની માહહિી પ્રદાન કરે છે.     
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