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0B(چهاتی دا کينسر) بريسٹ کينسر 

چهاتی دا کينسر ہانگ کانگ تے دنيا دے دوجے ممالک اچ زنانياں اچ پائے جان آال سبه توں عام کينسر اے۔ ہر سال، ہانگ 
توں وده نويں کيسز ہوندے نيں۔ عام طور تے، چهاتی دے کينسر دا خطره عمر دے  3،500کانگ اچ چهاتی دے کينسر دے 

نال ودهدا اے۔ فير وی، ايناں ورهياں اچ، نکی عمر دے گروپ اچ رپورٹ شده کيسز دی تعداد اچ نماياں طور تے وادها ہويا 
 سال اے۔ 54اے۔ ہانگ کانگ اچ چهاتی دے کينسر دے مريضاں دی فی الحال اوسط عمر 

طبی ترقی دے پاروں، چهاتی دے کينسر دے عالج دی شرح نوں گزشتہ دہائی اچ چنگا بنايا گيا اے۔ فير وی، فوری تشخيص 
تے عالج مريضاں دی صحت يابی دی شرح نوں چنگا بنان دے لئی بوہتی اہم اے۔ مقامی اعداد وشمار دے مطابق، شروع 

% فی صد يا اس توں وده ہو 80شرح موزوں عالج دے بعد  دے چهاتی دے کينسر وچ مبتال مريضاں دی صحت يابی دی
 سکدی اے۔

، کنسلڻنٹ، کلينکل اونکولوجی، (Dr. Mai Yee LUK(ايس صفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر مائی يی لوک (
 کوئين ميری ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bچهاتی دا کينسر کی اے؟ 

غدودی ڻشوز نال بنے ہوندے نيں۔ حمل /تے اتصالی ڻشوز تے محيط گلينڈولربريسڻس ميمری گلينڈ ڻشوز، چکنائی 
 دے دوران، ميمری گلينڈز دده پيدا کرے گا تے باالں دے لئی خارج کرے گا۔

تاہم، جدوں ميمری گلينڈ اچ خليے تقسيم ہوندے نيں اک غيرمنضبط طريقے توں افزائش کردے نيں، تے اک باآلخر 
ے نيں جيہڑا معمولی بيماری يا مہلک ہو سکدا اے۔ چهاتی دا کينسر چهاتی اچ ہون آال اوه اک ڻيومر اچ وده سکد

 اک مہلک ڻيومر اے۔

 

2. 2Bچهاتی دا کينسر ہون د زياده امکان کس نوں ہو سکدا اے؟ 

 :چهاتی دے کينسر دے اعٰلی خطرے آلے عوامل اچ شامل نيں

نيں، ليکن تقريباً سارے چهاتی دے بهانويں کے کجه مرد وی ايس بيماری دا شکار ہو سکدے : صنف •
 کينسر زنانياں اچ پائے جاندے نيں۔

 عام طور تے، چهاتی دے کينسر دا خطره عمر دے نال ودهدا اے۔: عمر •
اک عورت نوں چهاتی دا کينسر ہون دا وده کے امکان اے جے ايس دی : خاندانی ہسڻری تے جينيات •

چهاتی % 10-5سن۔ طبی مطالعے دے مطابق، تقريباً  ماں، بهين يا نيڑے دے رشتہ ايس بيماری اچ مبتال
 دا کينسر جنياتی تبديليوں دے متعلق ہو سکدے نيں۔

سال دی عمر دے بعد زنانياں نوں  55سال دی عمر توں پہالں، پہال حيض آنا يا سن ياس دی  12: حيض •
 حيض آن توں وده خطره ہو سکدا اے

 دے لئی لينا جانوراں دی وده چکنائی آلی غذا لمے ويلے: غذا •
 سگريٹ نوشی، شراب نوشی تے ورزش اچ گهاڻا خطرے اچ وادها کرے گا: طرز حياتی •
 سال دی عمر دے بعد اوناں دا پہال بال جمنا 35زنانياں دا کوئی بال نہ ہونا يا : بچے دی پيدائش •
 ديلی دا عالج کراناتوں وده سالوں تائيں ہارمونی تب 5مانع حمل دی لمے ويلے تائيں مقدار لينا يا : دوائياں •
مخصوص بيمارياں دی ہسڻری جيويں ہاجکن بيماری، پهيپهڑياں دا کينسر، انت دا : ذاتی کينسر دی ہسڻری •

 کينسر، بچپن اچ کينسر دی ہسڻری
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3. 3Bچهاتی دے کينسر دی روک تهام کيويں کيتی جاوے؟ 

اے۔ ابتدا اچ عالج دی شرح شروع دے سب توں وده چهاتی دے کينسر نوں آپے مريضاں دے ولوں ويکهيا جاندا 
چهاتی دے کينسر اچ بوہتی وده کے اے، زنانياں نوں ہر مہينے اپنی چهاتی نال آگاه رہنا تے آپو معائنہ کرنا 

 :چائيدا

 صحت مند طرز حياتی نال چهاتی دے کينسر دے خطرے نوں گهٹ کرن اچ مدد ملے گی۔

 باقاعدگی نال ورزش  •
o  زياده تازه سبزياں تے پهل کهاؤ تے زياده چکنائی کهان توں بچو 
o کوئی شراب يا تمباکو نوشی نئيں 

ايشيائی آبادی اچ ماس بريسٹ معائنہ دا کردار متنازع رہندا اے۔ اجے تائيں، سارے زنانياں دے لئی باقاعده معائنہ 
جيويں چهاتی دا کينسر دی (امل زنانياں تجويز کرن دا کوئی قائل ثبوت نئيں اے۔ فير وی، اعٰلی خطرے دی ح

 نوں مشوره دے لئی اپنے ڈاکڻراں نال صالح کرنی چائيدا۔ ) مضبوط خاندانی ہسڻری

 

4. 4Bچهاتی دے کينسر دی کی عالمتاں نيں؟ 

چهاتی دے کينسر دا بالکل درست کارن غير واضح رہندا اے۔ چهاتی دا کينسر بنيادی طور تے ميمری ڈکٹ خليے يا لوبولر 
يے اچ بندا اے۔ ممکنہ وجوہات اچ خاندانی تے جنياتی کارن، مانع حمل دوائياں دا ورتنا يا زنانياں ہارمون تبديلی عالج، خل

 چهاتی دی تهاں دے لئی تابکاری (ايکس رے)، اعٰلی غذائی چکنائی، تمباکو نوشی، شراب ، يا ورزش دا گهاڻا شامل اے۔
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5. 5B عالمتاں نيں، تے تہانوں چهاتی دا کينسر ہو سکدا اےجے تہانوں ہيڻهاں دتياں 

 چهاتی دے کينسر دی کی عالمتاں نيں؟

 چهاتی  •
o  کسی وی سائز* دی گنڻه 

o  شکل يا سائز اچ تبديلی 

o  جلد تے کهڈا بننا 

o  اجتماع خون يا جلد اتے نارنگی چهلکا دے ورگی سطح بننی 

 نپل  •
o  خون آلود مواد نکلنا 

o  (پستان اچ دهنسنا)اندر دے پاسے کهنچاؤ 

 بغل  •
o سجياں لمف نوڈز 

* پهولے يا گلڻی دار پستان گردشی ہارمونی تبديليوں دے کارن عام جسمانی ردعمل نيں، جيہڑا زنانياں اچ حيض دورانيہ 
توں پہالں عام نيں۔ اوہدے بارے اچ فکر کرن دی کوئی لوڑ نئيں اے۔ جے تہانوں گلڻيوں دے وجود دے بارے اچ کوئی 

تے ايہدی جانچن دے لئی براه مہربانی اپنے ڈاکڻر نال مشوره کرو کہ وه عام بيماری اے يا مہلک اے۔ ايناں  شبہ اے،
وچوں کئی گلڻياں معمولی بيماری بند تهيلياں (خليے اچ سيال نال بهری تهيلياں يا جيباں) يا فائبروما (فائبر دار ڻشوز توں 

 دے لئی غير مضر نيں۔بنے غير کينسر ڻيومر) نيں جيہڑا انسانی جسم 
 

6. 6Bچهاتی دے کينسر دے لئی تحقيق تے تشخيص کيويں کيتی جاوے؟ 

طبی تاريخ لينے تے جسمانی معائنہ کرن دے بعد، ڈاکڻر مشتبہ کيسز دی ہيڻهاں دتياں جانچ دا 
  بندوبست کرن گے:

 a (چهاتی ڻيومرز دا پتہ لگانے تے تهاں دی تصديق دے لئےميموگرام : 
 

b ( بائيوپسی: لمپ اچ خليے دی نوعيت دا تعين کرن اچ مزيد خوردبينی معائنہ دے لئی اک عمده سوئی دے ذريعے لمپ دے
 ڻشوز نوں باہر کڈيا جاندا اے۔

 
 جے ضروری ہويا تے کئی دوجے ڻيسڻاں دا وی بندوبست کيتا جاوے گا:

 
a (دی نوعيت دا تعين کرن اچ ميموگرام نوں ودهان دے لئی  : الڻراساؤنڈ اسکين مقام، سائز تے چهاتی دی گلڻياںالڻراساؤنڈ

 ورتيا جاندا اے

 
 

b ہارمون ريسيپڻر تے (HER2  ڻيسڻس: ايہہ تعين کرن اچ مدد کر سکدے نيں کہ آيا کہ اک مريض نوں ہارمونی عالج يا
 ہدفی عالج حاصل کرنا چائيدا

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Breast Cancer / Punjabi (Pakistani) 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

cعال دا اندازه الن دے لئی) خون دے ڻيسڻس: جسم دے عام حاالت تے جگر تے گردياں دے اف 
 

dسينے د ايکسرے ( 
 

e) کمپيوڻڈ ڻوموگرافی (CT اسکين تے ہڈی اسکين؛ يا (PET  اسکين؛ خاص طور تے دوجے اعضاء اچ پهيلن دے بوہتی
 خطرے نال دوچار مريضاں دے لئی۔ 

 
 

7. 7Bچهاتی دے کينسر دا کی عالج اے؟ 
دے لئی ہيڻهاں دتياں عالج اچوں اک يا وده دی سفارش بيماری دی تشخيص دی تصديق ہو جان دے بعد، مريضاں 

 : کيتی جاوے گی

 سرجری

 :سرجری دی دو اہم قسماں نيں

 چهاتی تحفظ عالج) 1

دی اے؛ مريض نوں اوہدے بعد بيماری /سرجن صرف چهاتی ڻيومر تے اوہدے آلے دوالے دے ڻشوز نوں ہڻاندا
دی لوڑ ہونی چائيدی۔ ايہہ نقطہ نظر نپل توں دور  دے اپڑ آن دے خطرے نوں گهٹ کرن دے لئی ريڈيوتهراپی

 واقع نکی گلڻياں دے لئی سبه توں مناسب اے جسمانی بناوٹ تے گهٹ ناپسنديده اثر رکهدا اے۔

 )پورے پستان نوں ہڻانا(چهاتی دی جراحی /ميسڻيکڻومی) 2

راحی دے ذريعے پورے جدوں چهاتی ڻيومرز بہت وڈے ہون يا پستانوں دے وکهرے حصياں اچ پائے جان، تے ج
 پستان نوں ہڻا دينا پئے گا۔ 

اک دوجے طريقہ کار اچ، متاثره طرف دے بغل نوڈز لمف دے نمونے لينے پين گے يا ہور خوردبينی معائنہ دے 
لئی ہڻا دتا جاوے گا۔ اج کل موزوں مريضاں نوں سينڻينل لمف نوڈز بائيوپسی دی پيشکش کيتی جاوے گی۔ جے 

اچ کسی ڻيومر خليے دا نئيں پتہ چلدا اے، تے مريض نوں بغل دی لمف نوڈ چيرن دے آپريشن نال سينڻينل لمف نوڈ 
 بچايا جا سکدا اے۔ ايہہ اتلے عضو دے جراحی دے بعد دے لمفوڈيما دے امکان نوں گهٹ کرے گا۔

دی سرجری پستان کڻنا توں گزرن آلی مِريضاں دے لئی، مريض پستان دے مصنوعی اعضاء لوانے يا پستان تجدي
دا انتخاب کر سکدی اے۔ تجديدی سرجری پستانوں دی شکل تے صورت نوں بحال کرن دے لئی عام طور تے 

پيٹ توں چکنائی يا خاص طور تے تيار کرده سيالئن امپالنٹ ورتدی اے۔ چهاتی سرجری توں پہالں تے بعد اچ 
 تی جاندی اے۔تجربہ کار سرجن تے نرس ماہرين نال ہور مشوره حاصل کرن دی تجويز د
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 ريڈيوتهراپی

جيويں چهاتی دا تحفظ (بوہتی ناگوار ڻيومر يا جراحی دے زخم دے آلے دوالے ممکنہ باقی ڻيومر خليے دے لئی 
دی وی بيماری فير اپڑن دے خطره نوں ) اعٰلی توانائی ايکسرے بيم ورتدے ہوئياں عالج(، ريڈيوتهراپی )عالج اچ

گهٹ کرن دے لئی اک ايجووينٹ عالج دے طور تے لوڑ ہو سکدی اے۔ ريڈيوتهراپی دے اک پوری کورس اچ عام 
ہفتياں دے ہائپوفريکشنيڻڈ عالج نوں وی يکساں طور تے مؤثر  4توں  3ہفتے لگدے نيں۔ آج کل  6توں  5طور تے 

 ثابت کيتا گيا اے۔

 کيموتهراپی

يجووينٹ کيموتهراپی فوری تے بوہتی بيماری فير اپڑن آلے مِريضوں نوں سرجری دے بعد اکثر دتا جاندا اے۔ ا
دوائياں نوں باقی مانده کينسر دے خليے نوں مکان دے لئی ورتيا جاوے گا، ) خليہ پاش(انسداد کينسر سائڻوڻوکسک

کيموتهراپی دے اک مکمل کورس اچ عام  انج بيماری دے دوباره ہون دے خطرے نوں گهٹ کرن اچ مدد کرنا۔
مہينے لگدے نيں۔ اعٰلی درجے دے چهاتی دے کينسر وچ مبتال مريضاں دے لئی، کيموتهراپی  6-3طور تے 

 مسکن دوا ماحول اچ وی ورتی جا سکدی اے۔

 

 ہارمونی عالج

سر دے خليے دی ايسڻروجن چهاتی دے کينسر دے خليے دی افزائش دی ترغيب دے گا۔ ايس لئی چهاتی دے کين
افزائش نوں روکن دے لئی ڈاکڻرز زنانياں دے ہارمونز دے اثر نوں مسدود کرن دی دوائياں تجويز کر سکدے نيں۔ 

سال توں  10تاہم، ايہہ نقطہ نظر صرف مثبت ہارمونی ريسيپڻر دے نال ڻيومرز اچ مؤثر اے۔ عالج عام طور تے 
 وندا اے۔وده عرصہ دے لئی منہ دی گولياں لين تے مشتمل ہ

 ہدفی عالج

HER2  مثبت چهاتی دے کينسر دے لئی، ہدفی عالج دوائياں ايجووينٹ کيموتهراپی دی تاثير نوں چنگا بنائے گی۔
 سال اچ ختم ہووے گا۔ 1کورس 
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8. 8Bچهاتی دے کينسر دی کيہڑی اوکڑاں نيں؟ 

تائيں پهيل جاوے تے ايہہ مہلک ثابت چهاتی دا کينسر جے جسم دے دوجے حصياں يعنی پهيپهڑياں، جگر، تے دماغ، وغيره 
 ہو سکدا اے۔ عالج ضمنی اثرات يا اوکڑاں دا کارن وی بن سکدے نيں، بشمول:

 سرجری دے بعد زخم دا انفيکشن۔ •

بغل لمف نوڈز ہڻائے جان آلے مريض کندهياں دے گرد بازو دی سوجن، خراش/جلن، تکليف تے اکڑن دا شکار ہو  •
 سکدے نيں۔

ضالت ہڻائے جان آلے پستان کڻنا مريض دی اپنے بازوواں دی حرکت اچ معمولی حد عائد سينے دی ديوار دے ع •
 ہو سکدی اے۔

ريڈيوتهراپی جلد دے الل ہون تے خراش/جلن تے چهاتی دی تکليف تے سوجن، يا تهکاوٹ دا کارن بن سکدا اے۔  •
 ريڈيوتهراپی دے بعد ايہہ عالمتاں چند ہفتياں تائيں ره سکدی نيں۔

ی دے دوران، جسم دے دفاعی نظام دی کمزوری دے کارن توں مريضاں نوں بيکڻيريل انفيکشن دا وده کيموتهراپ •
 خطره ہوندا اے۔ عالج مختصر مدت دے واال دا جهڑنا، قے تے تهکاوٹ، وغيره دا وی کارن بنے گا۔

متاثر کر سکدا  ہدف عالج دے عام طور تے ہلکے ضمنی اثرات نيں، ليکن بہت گهٹ صورتحال اچ قلبی افعال نوں •
 اے۔

بهانويں کے عالج شديد نوعيت دے متغير پذير درجے دے نال کجه ضمنی اثرات دا کارن بن سکدا اے، پر اوتهے جديد 
عالج نوں وابستہ تکليف تے ضمنی اثرات نوں گهٹ کرن دے لئی ہور چنگا بنايا گيا اے۔ نرسنگ ديکه بهال، دوائياں دے نال 

 دے ولوں معاونت معالجوں دے کارن ہون آلی تکليف دور کرن اچ مدد کر سکدی اے۔ ساته رشتہ داروں تے بيلياں

9. 9Bچهاتی دے کينسروچ مبتال مريضاں دی کيويں ديکه بهال کيتی جائے؟ 

مريضاں نوں سرجری توں پہالں تے بعد اچ تے صحت يابی دے دوران بہت سارے وکهرے پہلواں تے توجہ کرن 
کينسر دے بارے اچ مزيد جانن تے محتاط رہن توں اک مثبت انداز اچ بيماری دا دی لوڑ ہوندی اے۔ چهاتی دے 

 سامنا کرن اچ مدد ملے گی۔

مريضاں نوں ايہہ ويکهن دے لئی باقاعدگی نال معائنہ کران دی لوڑ ہووے گی آيا کہ وه : کلينک دے باقاعده دورے
ں نوں ودهادے نيں يا نئيں۔ عام طور تے، بيماری دے فير اپڑنے دی عالمت دے کسی اشارے يا عالج دی اوکڑا

 بيماری دے فير الحق ہون دا خطره طويل بيماری توں آزاد، مدت دے نال گهٹ ہو جاوے گا۔ 

متاثره بازو نال بهاری شيواں چکن توں بچو۔ ايس توں وی سرجری دے بعد بازو دی سوجن دا خطره گهٹ ہو 
 جاوے گا۔ 

ی ہدايات دے مطابق، مريضاں نوں کندهے دے جوڑاں دی حرکت نوں ڈاکڻرز تے فزيوتهراپسٹ د: ساده ورزش
برقرار رکهن تے بازو دی سوجن دے خطرے نوں گهٹ کرن دے لئی اتلے اعضاء دی تربيت دے لئی ساده بازو 

 ورزش کرنی چائيدا۔
 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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