ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੋੜ,ੋ ਸੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਸ
ਂ ਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰਨਗੇ:

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):

• ਪੇਟ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ
• ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਜਸ਼
•	ਖਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
• ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਿੱਠ ਦੀ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ (ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼) ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
•	ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
•	ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ

		

ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਤਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

		

ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਲੱਛਣ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ

		

ਹੋਰ ਮਕਸਦ:

ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂਗੀ:

ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ?
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿਓ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹਨ:

•

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਧਣਾ: 80% ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ - ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ - ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

•

•
•
•

•
•

ਗਈ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜੋਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ

ਐਂਡੋਮੈਟਰੋਸਿਸ (ਕੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ)

 ੇਵਲ ਈਸਟਰੋਜਨ-ਵਾਲੀ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (ਐਚ ਆਰ ਟੀ)
ਕ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਅਣੂੰਵਾਂਸ਼ਿਕ ਕੈਂਸਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਖਬਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ

ਇਥੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ

ਮਹਾਵਾਰੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ:
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
• ਜ
 ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

•
•

ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਖਰਾਬ
ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਲਿਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ
ਸਾਨੂੰ 0300 456 4700 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.ovarian.org.uk ਤੋਂ
ਇਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਸ
ਂ ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਰੋ ਨਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲ
ੱ ਣਾ
ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਕ
ੈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਿਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਾਣੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡੋਕਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੋਗੇ?
(ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਬਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਪਡੇਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗ)ੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ:
								

ਡਾਕ ਕੋਡ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਾਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ 1998 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ

ਇਥੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ

ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ:

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ

• CA 125 ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਇਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•	ਸਕੈਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਣਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਯੂ ਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ
ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ZŁÓŻ TUTAJ I ZAKLEJ

ਮੈਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ
ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੋ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸ਼ਨ
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ info@ovarian.org.uk
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 0300 456 4700
ਸਰੋਤ

FREEPOST
RSLH-UKZE-UEKZ
Ovarian Cancer Action
8-12 Camden High Street
London NW1 OJH

ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਲੱਛਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਮੈਕਲੀਮੋਰ, ਐਮ., ਮੀਆਸਕੋਵਸਕੀ, ਸੀ., ਆਊਜੀਰਤ, ਬੀ., ਚੈਨ, ਐਲ. ਅਤੇ ਡੋਡ, ਐਮ., 2009 ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜਿਕ ਐਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫ਼ੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਚ
ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ। ਕੈਂਸਰ ਨਰਸਿੰਗ, 32(4), ਸਫ਼ਾ281।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, 2011। ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ: ਦਿ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ।
ਲੰਡਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, 2005। ਰੈਫ਼ਰਲ ਗਾਈਡਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਪੈਂਕਟਡ ਕੈਂਸਰ, ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਈ ਕਲੀਨਿਕਲ
ਗਾਈਡਲਾਇਨ 27। ਲੰਡਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ।
ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ/ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ, 2009। ਪਾਲਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ. ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ: ਏ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ. ਵਾਸ਼ਿੰਕਟਨ ਡੀਸੀ: ਏ ਆਈ ਸੀ ਆਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: ਮਾਰਚ 2014
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ: ਮਾਰਚ 2015
ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ: ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਐਕਸ਼ਨ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਾਨੀ ਗਾਬਰਾ
ਰਜਿਸਟਰਡਸ਼ੁਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਨੰ. 1109743 (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼) ਅਤੇ ਨੰ. ਐਸ ਸੀ043478 (ਸਕਾਟਲੈਂਡ))

www.ovarian.org.uk

