ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ੰ ਚਿਿ ਹੋ?
Punjabi version

ਪੇਟ ਫੁੱ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਹਰ ਵੇਿੇ ਪੇਟ ਭਲਰਆ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਲ ੁੱ ਡ ਲਵੁੱ ਚ ਦਰਦ ਹੈ?

ਲਿਆਦਾ ਲਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ?





ਲਗਾਿਾਰ ਪੇਟ ਫੱ ਚਲਆ ਰਚਹਣਾ

ਜਲਦੀ ਪੇਟ ਭਚਰਆ ਹੋਇਆ ਮਚਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਭੱ ਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ

ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਪੇਟ (ਇਹ ਿਹਾਡਾ ਪੇਟ ਅਿੇ ਇਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਚਹੱ ਸਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਦਰਦ
ਚਪਸ਼ਾਬ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੱਛਣ (ਚਪਸ਼ਾਬ ਲਈ ਬਹਿ ਕਾਹਲ ਚਵੱ

ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:




ਟੁੱ ਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਿ)

ਬਹਤ ਲਿਆਦਾ ਥਕੇਵਾਂ (ਬਹਤ ਲਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨੀ)
ਭਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਮੀਨੋਪੌਿ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਵੁੱ ਗਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਕਸੇ ਜੀਪੀ ਦਆਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਅੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ:




ਅਕਸਰ ਹਨ – ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵੁੱ ਚ 12 ਤੋਂ ਲਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਲਗਾਿਾਰ ਹਨ – ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ

ਨਵੇਂ – ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਿਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਪਛਿੇ ਸਾਿ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਿਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ੰ ਚਿਿ ਹੋ?
ਜੇ ਤਹਾਨੂੁੰ ਇਹਨਾਂ ਲਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ ਿੁੱਛਣ ਿਗਾਤਾਰ ਰਲਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਿਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਅਲਹਮ ਹੈ ਲਕ ਤਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ ਲਮਿੋ । ਇਸ ਗੁੱ ਿ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਲਕ ਤਹਾਡੇ ਿੁੱਛਣ ਲਕਸੇ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸਮੁੱ ਲਸਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ , ਪਰ ਜਾਂਚ
ਕਰਵਾਉਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚਿਆਰੀ ਕਰੋ


ਸਾਡੀ ਮਫ਼ਤ ਅੁੰ ਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਿੁੱਛਣਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਿੁੱਛਣਾਂ ਨੂੁੰ ਟਰੈਕ ਕਰੋ (ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ
ਲਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵੁੱ ਚ ਉਪਿਬਧ): targetovariancancer.org.uk/symptomsdiary



ਆਪਣੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਇਲਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੁੱ ਧ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਅੁੰ ਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱ ਸੋ

ਿਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਚਕਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?



ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਿਗਾਤਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨੂੁੰ CA125 ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੁੰ ਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?



ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛੋ ਲਕ ਅਗਿੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ

ਇਕਸਾਰ ਬਣੋ! ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਜੀਪੀ ਕੋਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਜੀਪੀ ਦੀ
ਰਾਇ ਿਵੋ

ਿਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਕੱ ਥੋਂ ਚਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਟਾਰਗੇਟ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ

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

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਰਵਾਲਨਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਲਕ ਇਹ
ਲਬਿਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗਣਵੁੱ ਤਾ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਦੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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