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ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕਂੈਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ ਨਵਂੇ 

ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਕਂੈਸਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 

ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 20 ਤਂੋ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇਹ 

ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 90% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਮਂੇ ਤਂੋ 

ਪਹਿਲਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੱਚੇਦਾਰੀ 

ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਨੇਮੀ 

ਬੱਚੇਦਾਰੀ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

(ਡਾ ਕੇ.ਐਚ. ਲਾਓ, ਐਸੋਸਿਏਟ ਕੰਸਲਟਂੈਟ, ਡਿਪਾਰਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਈਚੈਟ੍ਰੀ, ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਾ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।) 
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 1.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ / ਸਰਵਿਕਸ ਯੋਨੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਖ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ 

ਪਾਪਿਲੋਮਾਵਾਇਰਸ(ਐਚਪੀਵੀ)  ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਜੋ ਚੱਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 

ਮਿਉਕੋਸਲ ਝਿੱਲੀ ਨੰੂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਇਨਟਰੇਪਿਥੇਲਿਆਲ ਨਿਓਪਲਾਸੀਆ (ਸੀਆਈਐਨ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਨ 

ਕਂੈਸਰ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

2.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋ ਂਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਚੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਂੈਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

• ਲਗਾਤਾਰ ਐਚਪੀਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਚਪੀਵੀ ਟਾਈਪ 16 ਅਤੇ 18, ਨਾਲ ਸੀਆਈਐਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

• ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 

• ਸੈਕਸੁਐਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 

• ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੰੂ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੰੂ 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਂੈਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

• ਕਮਜੋ਼ਰ ਇਮਿਉਨਿਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ, ਏਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਰੋਗ 

• ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 
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3.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ 

• ਜਾਤੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕਰੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਡੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ 

ਐਚਪੀਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਐਲ ਜਣਿਤ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਨੇਮੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਜਿਸ ਨੰੂ "ਪੈਪ ਟੈਸਟ" ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 90% ਤਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ 

ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ 

ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧਾਰਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ 
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4.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

70% ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੋ ਐਚਪੀਵੀ ਸਬਟਾਈਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਐਚਪੀਵੀ 16 ਅਤੇ 18। ਜਣਨ ਅੰਗ 

ਦਾ ਐਚਪੀਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸੁਐਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਚਪੀਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਸੀਆਈਐਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸੀਆਈਐਨ 

ਸੀਆਈਐਨ ਕਂੈਸਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਂੈਸਰ ਵਾਪਰਨ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

• ਸੀਆਈਐਨ 1 - ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1/3 ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਵਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

• ਸੀਆਈਐਨ 2 - 2/3 ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

• ਸੀਆਈਐਨ 3 - ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਟਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ 

ਸੀਆਈਐਨ 3 ਦਾ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਲਗਭਗ 40% ਹੈ। 
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5.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ 

ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਯੋਨੀ ਤਂੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਖੂ਼ਨ ਵਹਿਣਾ 

• ਮਹੀਨਾ ਦੋਰਾਨ ਜਾਂ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਆਉਣਾ 

• ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਨੀ ਤਂੋ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ 

• ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਵਾਲਾ ਯੋਨੀ ਤਂੋ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ 

ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: 

• ਯੋਨੀ ਤਂੋ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ 

• ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੈਰ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ 

ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 

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


 

Cervical Cancer / Punjabi (India) 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

6.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ: 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਂੈਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ "ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟੈਸਟ": ਇਕ ਘੱਟ-ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 

ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਲ-ੋਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਂੈਸਰਕਾਰੀ ਸੱੈਲਾਂ 

ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਲਪੋਸਕੋਪ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਟਿਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੂਲਾਂਕਣ  

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ: ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੈਥੋਲਾਜੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੈਨ: ਕਂੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਤਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਂੈਸਰ ਦੇ 4 ਚਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

ਚਰਣ I - ਕਂੈਸਰ ਸੈੱਲ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਨੀ ਯੂਟੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚਰਣ II ਕਂੈਸਰ ਸੈੱਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਚਰਣ ਸਟੇਜ III - ਕਂੈਸਰ ਸੈੱਲ ਪੈਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਟੇਜ IV - ਕਂੈਸਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵਂੇਕਿ ਬਲੈਡਰ, ਵੱਡੀ ਆੰਤੜੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ। 
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7.      ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(1) ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭ, ਯੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਗਰਭ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ 

ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(2) ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ - ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਰ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਪੈਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਨਾਲ ਟਿਉਮਰ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ - ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ ਨੰੂ 

ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਛੋਟਾ ਅਪਾਰਟਸ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਂੋ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 10-12 

ਮਿੰਟ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3-4 ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਦਸਤ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ  

• ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਤਂੋ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ 

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


 

Cervical Cancer / Punjabi (India) 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

• ਯੋਨੀ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ 

(3) ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ  

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਰਹੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ 

ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਰਣ I ਅਤੇ II ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਣਨ ਹਾਰਮੋਨ ਲਈ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਨੀ ਤੰਗ ਅਤੇ 

ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਐਡਜੁਵਂੈਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਹਨ। 
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8.      ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕਂੈਸਰ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੂ਼ਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਖੂ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਬਲੈਡਰ, ਗੁਦਾ, ਯੂਰੇਟਰ (ਕਿਡਨੀ ਤਂੋ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ) ਅਤੇ ਤੰਤਰਿਕਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ: 

• ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

• ਹੇਠਲ ੇਅੰਗਾਂ ਦਾ ਐਡੀਮਾ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸ ੇਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ), ਪੱਟ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਸੁੰਨੀ 

• ਪੈਲਵਿਕ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਮਫ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਮਫੋਸੈਲ (ਇਕ ਵੱਡੀ, ਸਿਸਟਿਕ ਭਾਗ ਜੋ 

ਲਿਮਫੈਟਿਕ ਤਰਲ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦਾ ਹੈਮਟੋਸੈਲ (ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਇੱਕਠ ਹੋਣਾ) ਜਖ਼ਮ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ  

• ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ  
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9.     ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਼ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਤਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: 

• ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ 

• ਉਚਿਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕਸਰਤ: ਜਿਵਂੇਕਿ ਟਹਿਲਣਾ, ਕੈਲਿਸਥੈਨਿਕਸ, ਤਾਈ ਚੀ ਜਿਗਾਂਗ ਬਗੈਰਾ। 

• ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ  

• ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

o ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਫ੍ਰੀਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚਰਬੀਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ 

o ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਟੱਟੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੰੂ 

ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ        

o ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ: ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਖਮ 

ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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