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0Bانتاں دا کينسر 

دی ہانگ کانگ کينسر رجسڻری دے اعداد تے شمار دے  2013انتاں دا کينسر ہانگ کانگ اچ سبه توں عام کينسر اے۔ 
لوکی انتاں دے کينسر اچ مبتال نيں۔ انتاں دے کينسر دا، جے شروع اچ ہی پتہ ال لتا  66دی آبادی اچوں،  10000مطابق، ہر 

جاوے تے عالج کيتا جاوے، تو بوہتی قابل عالج اے۔ بيماری دی عالمتاں تے کارن نوں سمجهنا فوری تشخيص تے عالج 
تکنيک چهيتی صحت يابی تے بيماری  دے قابل بناندا اے۔ بيماری، عالج دا بنيادی علم، ضروری نرسنگ تے ديکه بهال دی

دے اپڑ آن دے خطرے نوں گهٹ کرن نوں يقينی بناندی اے۔ صحت مند غذا، مناسب جسمانی ورزش تے معائنہ پروگرام 
 انتاں دے کينسر دے خطرے نوں بوہتی گهٹ کر ديندا اے۔ 

ميڈيکل آفيسر، کلينکل اونکولوجی، کوئين الزبته ، سينئر (Dr. Y. T. Fu(جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر وائی ڻی فو (
 ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bانتاں دا کينسر کی اے؟ 

اخيری حصہ اے۔ کئی واری، انتاں دی ديوار تے غير  داوڈی انت، وڈی انت تے مقعد تے مشتمل، عمل انہضام دے نظام 
معمولی خليے دی افزائش، پولپس، السرز يا دوجے مادياں دا ڈهير ہوندا اے۔ ايناں وچوں زياده تر معمولی بيماری نيں پر 

 کجه پولپس انتاں دا کينسر بندياں ہوئياں، مہلک رسولی اچ نشونما پا سکدے نيں۔

 
 

2. 2Bن اے؟کس نوں انتاں دا کينسر ہون دا وده کے امکا 
انتاں دے کينسر دا بالکل درست کارن اجے تائيں معلوم نئيں اے۔ ہيڻهاں دتياں خصوصيتاں آلے لوکاں اچ انتاں دے کينسر دے 

 نشونما پان دے وده کے امکان ہوندے نيں:

 توں وده عمر  50 •
 انتاں دے کينسر دی خاندانی ہسڻری دے آلے  •
 دائمی ورِم وڈی انت يا وڈی انت پولپس اچ مبتال يا فيملی ہسڻری آلے  •
 اک وده کے چکنائی، وده کے کوليسڻرول، گهٹ ريشہ آلی غذاواں نوں برقرار رکهو   •
 توں وده باڈی ماس انڈيکس)  25وزن دی زيادتی ( •
 بوہتی پيو  •
 سگريٹ پين آلے  •
 جسمانی طور تے نکمے  •

 
 

 

3. 3Bانتاں دے کينسر دی روک تهام کيويں کيتی جاوے؟ 

 : انتاں دے کينسر دی روک تهام دے مؤثر طريقے ہيڻهاں دتياں نيں

فائبر آلی غذاؤں دی وده مقدار لينا، تہاڈی انتاں دی حرکت نوں : غذائی فائبر دی چنگی ساری مقدار لينا •
 کينسر پيدا کرن آلے مادياں توں بچاندی اے؛ودهاندی اے تے قبض نوں گهٹ کردی اے، ڻاکسن تے 

 سبزياں کهانا جيہڑا وڻامنز تے مانع کينسر مادياں نال بهرپور ہون؛ خوب پهل تے •
 الل گوشت نوں گهٹ ای ورتنا؛ •
 اتهلے تيل اچ تلن يا وده تيل اچ تلنے دی بجائے گهٹ تيل؛ بهاپ، دم پُخت، انگيڻهی تے بُهونن نال پکاؤ؛ •
 کرو تے اک صحت مند وزن برقرار رکهو؛ باقاعدگی نال ورزش •
 تمباکو نوشی ترک کر ديو، شراب نوشی گهٹ کرو •
 موزوں معائنہ دے طريقہ کار •
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4. 4Bانتاں دے کينسر دی کيا عالمتاں نيں؟ 

 عام عالمتاں تے انتاں دے کينسر دی عالمتاں نيں بشمول:  

 مقعد توں لہو آنا؛خونی/داغدار پاخانہ، سياه پاخانہ، بلغم دے نال پاخانہ، يا  •

 انتاں دی صورتحال اچ تبديلی (قبض يا اسہال)، پاخانے دی شکل اچ تبديلی (پتلی پڻی)؛  •

 غير واضح وزن اچ گهاڻا؛  •

 پيٹ دے نچلے حصے اچ پيڑ (ُپهوال ہوا پيٹ يا قولنجی پيٹ دا پيڑ)؛  •

 انتاں دے مکمل طور تے خالی نہ ہون دا احساس؛  •

عالمتاں:ڻهنڈے ہته تے پير، تهکاوٹ، دل دی تيز دهڑکن، ساه لين اچ اوکڑاں،  انيميا/لہو دی کمی دی جسمانی •
 پيالپن، چکر آنا

 

5. 5Bانتاں دے کينسر دے لئی تحقيقات تے تشخيص کيويں کريے؟ 

بوہتی خطرے توں دوچار لوکی تے اتے دتياں عالمتاں آلے لوکاں نوں فيملی ڈاکڻراں نال مشوره 
تے چهيتی توں چهيتی تحقيقات دا بندوبست کرنا چائيدا۔ انتاں دی بيمارياں توں متعلق تحقيقاں اچ 

  شامل نيں:

 

 قولونوسکوپی 

قولونوسکوپی ايس ويلے نچلے عمل انہضام دی نالی دی جانچ کرن دے لئی بہترين طريقہ اے۔ اک لچکدار ويڈيو درون بينی 
دے ذريعے، وڈی انت دی مکمل لمائی دے نال نال نکی انت دے اخيری حصے دی وی جانچ کيتی جا سکدی اے۔ طريقہ کار 

 منٹ لگدے نيں۔  45توں  10اچ عام طور تے 

وپی پوری وڈی انت دی جانچ دے لئی کيتی جاندی اے۔ سگموئيڈوسکوپی/دوخمہ بينی وڈی انت تے مقعد دے قولونوسک
 اخيرلے حصے دی جانچ دے لئی کيتی جاندی اے۔ 

قولونوسکوپی صرف تشخيص دے لئی ہی مفيد نئيں۔ وکهرے اسيسری آلے دے ورتن دے نال، ايہہ بائيوپسی(حيوی تشخيص) 
 تے ہدف بنايا گيا طريقہ کار فراہم کر سکدی اے جيويں کے پولپ نوں ہڻانا۔انجام دتی جا سکدی اے 

 خطره تے پيچيدگياں 

معمولی تکليف، نالے پيٹ دی پيڑ تے اپهاره عام اے۔ وڈی پيچيدگياں، نالے معده دی جراحت، لہو نکلنا، دل تے پهيپهڑياں دی 
فيصد توں وی گهٹ  1اے۔ عام طور تے، وڈی اوکڑاں دا خطره پيچيدگياں، انفيکشن يا انتاں دی شديد رکاوٹ گهٹ ای ہوندی 

اے۔  جے طريقہ کار دے بعد مريضاں نوں پيٹ اچ پيڑ دا سامنا ہووے يا پاخانہ اچ خون ظاہر ہووے، تے اونہوں فوری طور 
 تے مدد طلب کرنی چائيدی۔ 
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 بيريم اينيما معائنہ

انت دے مطالعہ دے لئی ورتيا جاندا اے۔ ريڈيالوجسٹ بيريم نوں  بيريم اينيما اک خاص ايکس رے طريقہ کار اے جيہڑا وڈی
اک چنگی طرحاں چکنی ڻيوب دے ذريعے مقعد اچ پاوے گا۔ مائع بيريم جسم اچ مخصوص تهانوں نوں نماياں کرن دے لئی 

يم دا بہاؤ اک مقابل دی حيثيت نال کم کردا اے۔ انت دی اندرونی ديوار دی غير طبعی حالت دی نشاندہی کرن دے لئی بير
 ايکس رے فلورواسکوپ اسکرين تے وکهايا جاوے گا۔  

 مقعد دا معائنہ

ڈاکڻر مقعد دے ذريعے دستانے پا کے چکنی انگلی مقعد اچ پان گے تے چهون دے نال اندر کسے غير معمولی تهاں يا ڻيومر 
 دی گويڑ الن گے۔ 

 وڈی انت لکا پهوڑا خون دا ڻيسٹ

 ی طور تے نماياں نئيں وی ہو سکدا اے۔ ايہہ ڻيسٹ پاخانہ اچ لکے خون دی جانچ کردا اے۔ انتاں اچ خون دا بہنا ظاہر

 جے ڻيومر لبه جاندا اے، تے مريض نوں ہور شمار ڻوموگرافی ڻيسٹ تے دوجے اميجنگ مطالعے دی لوڑ پيش آ سکدی اے۔ 
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6. 6Bالج دستياب نيں؟انتاں دے کينسر دے لئی کيہڑے کيہڑے ع 
 عام طور تے انتاں دے کينسر دے لئی ورتے جان آلے عالج دے طريقہ کار اچ ہيڻهاں دتے شامل نيں:

 سرجری 

ڻيومر نوں سرجری دے ذريعے ہڻانا انت دے کينسر دا بنيادی عالج اے۔ ايس دا ابتدائی مرحلہ انت دا کينسر تے 
چ پهيل چکی ہووے، دونواں دا عالج کيتا جا سکدا اے۔ بوہتی گهٹ کيساں اچ جناں اچ بيماری جگر يا پهيپهڑاں ا

تهوڑی دخل اندازی سرجری دی حال اچ آمد نہ صرف بحالی دے عمل نوں تيز کر دی اے بلکہ اوکڑاں دے 
خطرے نوں بوہتی گهٹ کر ديندی اے، بهانويں کے ايہہ ہر اک مريض دے لئی موزوں نئيں اے۔ مقعدی کينسر 

جے چنگے بنان دے لئی کل ميزوريکڻل جراحی دی حمايت کيتی جاندی اے۔ عارضی يا دے لئی، عالج دے نتي
 مستقل اسڻوما انفرادی مريضاں اچ ضروری ہو سکدا اے۔

 ايجووينٹ تهراپی 

ايجووينٹ تهراپی کئی مريضاں اچ بيماری دے دوباره اپڑ آن دے امکان نوں گهٹ کر سکدی اے۔ ايجووينٹ 
تهراپی تے کيموتهراپی دے طور تے زير غور اليا جا سکدا اے۔ ريڈی ايشن  تهراپی نوں بشمول ريڈی ايشن

تهراپی يعنی شعاعواں نال عالج کينسر دے خليے نوں تباه کرن دے لئی اعٰلی توانائی تابکاری دا ورتارا اے۔ يہ 
دے خليے نوں  بنيادی طور تے مقعدی کينسر دے مريضاں اچ ورتيا جاندا اے۔ کيموتهراپی يعنی کيموتهراپی کينسر

ہالک کرن دے لئی کينسر مخالف دوائياں دا ورتارا اے۔ ايہہ عالج عام طور تے ريڈيکل سرجری توں بعد دتے 
جادے نيں، بهانويں کے کجه مريضاں نوں جراحی ريسيکشن اچ سہولت دے لئی سرجری توں پہالں اس طرح دے 

 عالج دی لوڑ ہوندی اے۔ 

 : ہوندی اےايجووينٹ تهراپی دی کس نوں لوڑ 

 مريض  IIمرحلہ 

وڈی انت تے مقعد کينسر دے  IIايجووينٹ عالج نوں اعٰلی خطرے دی صورت دے حامل مرحلہ 
 مريضاں دے لئی زيرغور اليا جا سکدا اے۔ 

 مريض IIIمرحلہ  •
وڈی انت تے مقعد دے مريضاں دے لئی تجويز کيتا جاندا  IIIايجووينٹ عالج نوں عام طور تے مرحلہ 

 اے۔
 مريض  IVمرحلہ  •

ايجووينٹ عالج صرف اس صورت اچ تصور کيتا جاندا اے جدوں تمام ميڻيسڻيڻک زخم تے ابتدائی ڻيومر 
 تراش دتا جاندا اے۔ /نوں مکمل طور تے کٹ
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7. 7Bانتاں دے کينسر تے اوہدے عالج دی کی پيچيدگياں نيں؟ 

بلند فشار خون، ذيابيطس شکری، کورونری دل دی بيمارياں، تے دوجی خطرناک بيمارياں اچ مبتال مريضاں دا اضافی خيال 
 رکهنا چائيدا۔ 

 تحقيقاں 

اينڈوسکوپک تهراپی دی لوڑ اچ مريض، جيويں کے پولی پيکڻومی (پولپس دا مکانا)، اينڈوسکوپک ہيموزڻيسز/خون بندی، 
کهينچنے دے تعين دی سنگين اوکڑاں دا خطره زياده ہوندا اے جيويں کے انتاں اچ سوراخ ہونا تے  تےؤ دے نال نال پهيال

 خون نکلنا۔ 

 سرجری

انتاں دے جراحی زخم دا ناقص مندمل ہونا ورم باريطون تے پيپ پيدا کرن دا کارن بن سکدا اے۔ سوزش تے پيشاب توں 
قابل نوٹ اے کہ ايناں ورهياں اچ انتاں دے کينسر دے لئی بوہتی عام طور  متعلق فساد فعل وی ہو سکدا اے۔ تاہم، ايہہ نہايت

 تے ورتے جان آلی گهٹ توں گهٹ سرجری نے بہت ساری اوکڑاں دے خطرے نوں گهٹ کر دتا اے۔ 

 ايجووينٹ تهراپی

بننا، بهک اچ گهاڻا،  ريڈيوتهراپی تے کيموتهراپی دے عام ضمنی اثرات اچ شامل نيں: تهکاوٹ، انفيکشن يا خون نکلن دا ہدف
 الڻياں تے قے، واالں دا ڈگنا، قبض يا دست۔

 

8. 8Bانتاں دے کينسر دے مريض دی ديکه بهال کيويں کيتی جاوے؟ 

صحت يابی دے عمل دے دوران ديکه بهال کرن دی بہت ساری گالں نيں۔ چنگے طور تے سمجهن نال مريضاں 
 ک مثبت رويہ دے نال بيماری دا مقابلہ کرن اچ مدد ملے گی۔ نوں ا

 باقاعدگی نال معائنہ

مريض دی حالت، عالج تے طبی خصوصيتاں وکهری گالں نيں۔ ڈاکڻرز مريض نال گل وات کرن گے، مريض 
 دی صحت يابی دا نيڑے توں جائزه لين گے، فالو اپ عالج دا جائزه لين گے تے تشخيص کرن گے تے انفرادی

 ضروريات دی بنياد تے مشاورت دے انتظام دی تجويز دين گے۔ 

باقاعدگی نال معائنہ ڻيومر دے دوباره ہون يا نويں ڻيومر دی گويڑ الن اچ مدد ديندا اے، بروقت عالج تے اوہدے 
نوں نال نال اوکڑاں نوں گهٹ کرن نوں يقينی بناندا اے۔ عالج دا ابتدائی حصول، مريضاں دے لئی عالج دے موقع 

 چنگا بناندا اے۔ 
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 سڻوما

جن مريضاں دے نچلے مقعد اچ ڻيومر اے اونہاں نوں اک عارضی تے مستقل سڻوما ہو سکدا اے۔ سڻوما نرسز 
سامان منتخب کرن اچ معاونت کرن گے تے مريضاں نوں سڻوما آلے دے مناسب /مريضاں دی سڻوما آلے

  ورتارے تے سڻوما ديکه بهال دے لئی بااختيار بنان گے۔

 غذا

مريضاں نوں ايہوجئی غذا کهان توں گريز کرن دا مشوره دتا جاندا اے جنوں ہضم کرنا مشکل ہووے، جيويں کے 
 روغنی غذا تے اوه کهانا جيہڑا انتاں اچ جلن پيدا کر سکدے نيں جيويں شوربہ دار سالن يا مصالحہ دار کهانا۔ 
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