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ਫੇਫੜ ੇਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹ�ਗ-ਕ�ਗ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ 4,000 ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਵੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,600 ਲੋਕ� ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90% ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ ਹਨ।ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਸਗਰਟ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ 

ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਸਰਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ 

ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ� ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤ� ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪਰ, 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮ� ਤਕ ਨਹ� ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਘਾਤਕ 

ਅਵਸਥਾ ਜ� ਅਡਵ�ਸ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸਿਕਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸ�ਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੀ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ 

ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਡਾ. ਐਸਐਚ ਲੋਅ, ਕੰਸਲਟ�ਟ, ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕਾਲੋਜੀ, ਤੁਆਨ ਮਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਿਨਊ 

ਟੇਰੋਟਰੀਜ ਵੇਸਟ ਕਲਸਟਰ ) 26/9 ਨੰੂ ਿਵਸੇਸ ਧੰਨਵਾਦ 
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1.      ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਇਕ ਤਰ�� ਦਾ ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਹੈ ਜ ੋਸ�ਹ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਅਤੇ 

ਬ�ੋਨਿਕਓਲ ਵਾਲ ਸਾਿਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

  

2.      ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਘਾਤਕ ਕਾਰਕ ਹਨ? 

90% ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ� 

ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਇਕ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ 

• ਉਮਰ 50 ਜ� ਉਸ ਤ� ਿਜਆਦਾ 

• ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ 'ਤੇ ਬੀੜੀ-ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ (ਇਹ ਕਾਰਕ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ 

ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ) 
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3.      ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਤ� ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਦੋਸਤ ਜ� ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤ� ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਢੇ ਆਇਲ ਸੁਗੰਧ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ: ਸਟੀਿਮੰਗ, ਬਾਇਿਲੰਗ ਅਤੇ ਸਟੀਿਵੰਗ 

ਕੂਿਲੰਗ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਘਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਖਾਣਾ ਫ�ਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਿਕੰਗ 

ਆਇਲ ਦੀ ਧੂੜ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸਾ ਐਗਜਾਸਟ ਗੈਸ ਵ�ਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। 

• ਖ਼ੁਰਾਕ: ਫ�ੀਜ਼ ਿਵੱਰ ਰੱਖੇ ਜ� ਬਾਰਬੇਿਕਉ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

• ਰਿਹਣਾ: ਖਾਣਾ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਪਕਾਓ।  
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 4.      ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੰੂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� 

ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:  

• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਖਤਰਾ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 10 ਿਵੱਚ� 1 ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੂਦਾ ਹੈ 

• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 2 - 3 ਗੁਣਾ ਿਜਆਦਾ) 

ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ 

• ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹਣਾ 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਬੇਿਕਉ ਜ� ਫ�ੀਜ਼ ਿਵੱਰ ਰੱਖੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

• ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੁਆਂ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹਣਾ 

• ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ� ਪੁਸਤੈਨੀ ਕਾਰਕ 
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5.      ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

• ਲੰਬੀ ਸਮ� ਤਕ ਥਕਾਵਟ 

• ਮਾੜੀ ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ 

• ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ 

• ਘਰਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ 

• ਕਫ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਆਣਾ 

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ: ਖੰਘਣ ਜ� ਗਿਹਰਾ ਸ�ਹ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦਰਦ ਜ� ਪੀੜ ਹੋਣਾ 

ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ� ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਗੰਡਮਾਲਾ ਸੋਜ, 

ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ, ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸੋਜ; ਪੇਟ ਵੱਧਣਾ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਿਮਰਗੀ ਜ� 

ਹੇਮੀਪਲੇਜ਼ੀਆ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਨੰੂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ)। 
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6.      ਫੇਫੜੇ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜਦ� ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨ� ਮੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਿਨਦਾਨਕਾਰੀ ਟੈਸਟ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੇ ਸਾਿਮਲ ਹਨ:  

  
  

ਕ) ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ 

  

ਖ) ਖੰਘਾਰ ਸਾਈਟੋਲਾਜੀ ਜ�ਚ: ਥੱੁਕ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਜ�ਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈਲ� ਦੀ ਮਾਈਕ�ੋਸਕੋਪ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ 

  

ਗ) ਬ�ੋਨਚੋਸਕੋਪੀ: ਮਕੋਸਲ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਬ�ੋਨਚੋਸਕੋਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸ�ਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ।ਇਸ 

ਨਾਲ ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਕ�ਸਰ ਸੈਲ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਲਈ 

ਬਾਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹੀੰ। 

  

ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ / ਪੋਿਜਸਨ ਇਮੀਸਨ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ ਸਕੈਨ: ਜ�ਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਿਕ ਿਟਊਮਰ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਿਜਵ�ਿਕ ਲੋਕਲ ਿਲੰਫ ਨ� ਡਸ। ਡਾਕਟਰ ਿਫਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 
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7.      ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਮੁਮਿਕਨ ਹਨ? 

  

ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਇਲਾਜ� ਿਵੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ 

ਸਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਲੇਜ਼ਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ। ਿਸੰਗਲ ਜ� ਕੰਬਾਈਨਡ 

ਮੋਡਾਿਲਟੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕ) ਸਰਜਰੀ 

ਇਹ ਇਲਾਜ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰਕੀ ਹੈ ਜੋ ਿਜਨ� � ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਸੁਰੂਆਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ ੋਪੂਰੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਨਹ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ 

ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ 60% ਤ� ਿਜਆਦਾ ਮਰੀਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ। ਓਪਰੇਸਨ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸਨ ਿਵੱਚ ਿਟਊਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਟਸੂ ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਿਹੱਸੇ/ਲੋਬ ਜ� ਪੂਰੇ ਫੇਫੜੇ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖ) ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ  

ਇਹ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਤਰ�� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਜ� ਹੋਰ ਬੀਮਾਿਰਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ� � ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ� ਹੈ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈਲ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਿਟਊਮਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਫੈਲਾਵ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਓਪਰੇਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈ�ਲਾ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਲੱਛਣਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਹੱਡੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗੀ ਮੇਟਾਸਟੇਸੇਸ),  
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ਗ) ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ  

ਉਹ ਮਰੀਜ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਮੇਟਾਸਟੇਿਟਕ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਿਪਉਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਟਂੀਕ�ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ) 

ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵ�ਧੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ� 

ਿਜਆਦਾ ਐਟਂੀਕ�ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਇੰਜੈਕਸਨ ਰਾਹ� ਮਰੀਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ 

ਇੰਜੈਕਸਨ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਬਾਕੀ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ 3-4 ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਸਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ 

ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ 4-6 ਇੰਜੈਕਸਨ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

ਘ) ਨੀਯਤ ਥੈਰੇਪੀ  

ਿਵਸੇਸ ਮੋਲੀਿਕਊਲ ਤੇ ਇਹ ਨੀਯਤ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਵਸੇਸ ਿਟਊਮਰ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਸਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਦੇ 

ਪਰੰਪਰਗਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦਾ ਹੀਮਾਟੋਪੋਏਿਟਕ 

ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਜ� ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਿਵਸੇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਮੈਟਸਟੇਿਟਕ ਫੇਫੜੇ ਦੇ 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 
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8.      ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਨੀਯਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹਨ? 

ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਿਪਉਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ 

ਸਾਧਾਰਣ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਨਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਦੁਸਪ�ਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕੱਿਚਆਪਣ, ਉਲਟੀ, 

ਵਾਲ ਝਣਨਾ, ਮੰੂਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਅਨੀਮੀਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਕ�ਮਣ ਦੀ ਘੱਟ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈਮੋਰੇਜ 

ਬਗੈਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਵਸੇਸ ਿਖਆਲ ਨਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਕੋਰਸ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ।  

ਨੀਯਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਦੁਸਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਾਗ, ਮੰੁਹ ਦੇ ਜਖਮ ਅਤੇ ਦਸਤ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

9.      ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਐਟਂੀਕ�ਸਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਿਸਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ� 

ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

ਨ� ਮੀ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣਾ: 

ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਡਰੱਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਫਫੇੜ ੇਦੇ ਕ�ਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ� ਫਫੇੜ ੇਦ ੇਕ�ਸਰ ਦ ੇਲੱਛਣ ਇੱਕ ਅੰਸਕ ਜ� ਫਫੇੜ ੇਦਾ 

ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ�  ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਿਜਆਦਾ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਸਮ� ਤਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤਕ ਉਨ� � ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਵਗੜ ਜ� ਫਲੈ ਨਹ� ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ 

ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨ� ਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। ਜੇ ਕ�ਸਰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, 
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ਤ� ਤਤਕਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ�� ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਦੈਿਨਕ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:  

• ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ 

• ਚੰਗੇ ਹਵਾਦਾਰ ਘਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ 

• ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ 

• ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਪ�ਦੂਿਸਤ ਪਬਿਲਕ ਖੇਤਰ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਤ�ਿਕ ਸ�ਹ ਦਾ ਸੰਕ�ਮਣ 

ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਣ 

ਖ਼ੁਰਾਕ: 

ਅਿਜਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਿਜਵ�ਿਕ ਗਾਜਰ, 

ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨਾਸਪਾਤੀ ਬਗੈਰਾ।  
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