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ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ 
ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ੋਭ ਤ� ਆਮ ਘਾਤਕ ਿਸਊਮਰ ਹੈ ਿਜੋ ਨੰੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਅਤਟ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਕਾਤਲ ਕ�ੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦਟ ੋਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਨਹਾਂ 

ਿਵੱਚ� ਿਜਆਦਾਤਰ ਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ੋਾਲ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਘਾਤਕ ਿਸਊਮਰ ਦਾ ਿਵਕਾੋ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ੋੁਰਆੂਤੀ ਅਵੋਥਾ 'ਚ ੋਪੱਸ਼ਸ ਕਲੀਿਨਕਲ ਲੱਛਣ ਦਟ ਬਗੈਰ ਹੀ ਿਵਕਾੋ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੋ ਦਟ ਨਤੀਜਟ ਦਟ ਤੌਰ ਤਟ, ਕਾਫ਼ੀ ਿਜਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱਧ ਤ� ਅਡਵਾਂੋ  ਅਵੋਥਾ ਦੀ ਖਜ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 

ਿਜੋ ਦਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦਟ ਨਤੀਜਟ ਵੀ ਪਰਭਾਿਵਤ ਹ੍ ਰਹਟ ਹਨ। 

(ਡਾ. ਐਚੋੀ ਚ�ਗ, ਐੋ੍ਿੋਏਸ ਕੰੋਲਸ�ਸ, ਿਡਪਾਰਸਮ�ਸ ਆਫ ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕ੍ਲਾਜੀ, ਕਵੀਨ ਐਲੀਜਾਬੈਥ ਹੋਪਤਾਲ 

ਦਾ ਇੋ ੋਫ਼ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੋਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਟਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ।) 
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1. ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਪੁਰਸ਼ ਜਣਨ ਪਰਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਅਖ਼ਰ੍ਸ ਦਟ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗਲ�ਡ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਜ੍ ਬਲਟਡਰ ਗਰਦਨ ਅਤਟ ਯੂਰੀਨਰੀ 

ਮਾਰਗ (ਯੂਰਟਥਰਾ) ਿਵਚਕਾਰ ੋਿਥਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਤ� ੋਫਟਦ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ੋਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ੍ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਪ੍ਸ਼ਣ 

ਅਤਟ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਂੋਪ੍ਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਟ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਤਟ ਤਰਲ ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਕ੍ਸ਼ ਤ� ੋਰਾਵ ਹ੍ਣ 

ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰਮ੍ਨ ਿੋੱਧਟ ਤੌਰ ਤਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਦਟ ਿਵਕਾੋ ਅਤਟ ਉੋ ਦਟ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ੋ੍ਿਜਆ ਹ੍ਇਆ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤਟ ਮੱਧ ਉਮਰ ਅਤਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਟ  

ਹਾਈਪਰਪਲਾੋੀਆ (ੋੈ�ਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਅੋਧਾਰਨ ਵਾਧਾ) ਨਾਲ ੋੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤਕ ਅੋਧਾਰਨ ਜੈਨਟ ਿਸਕ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਘਾਤਕ ਿਸਊਮਰ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿੋਤ ਹ ੍ੋਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਜੋ ਦਟ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ੋਰੀਰ ਦਟ ਹ੍ਰ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈੋ ੋਕਦਾ ਹ,ੈ ਖਾੋ ਤੌਰ 'ਤਟ ਪਟਡੂ ਿਵੱਚ ਹੱਡੀ ਅਤਟ ਿਲੰਫ ਨ੍ਡ। 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਇਕ ੋਭ ਤ� ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਕ�ੋਰ ਹੈ ਅਤਟ ਹਾਲ ਦਟ ੋਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੋ ਦਟ ਮਾਮਲਟ  ਵਧਣ ਬਾਰਟ ੋੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਹੈ। 

ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ੋਾਲ 2000 ਿਵੱਚ 683 ਮਾਮਲਟ  ਤ� 2013 ਿਵੱਚ 1655 ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ੋੂਚਨਾ ਿਮਲੀ ਹੈ ਅਤਟ ਉਨਹਾਂ ਿਵੱਚ� 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ੋਾਲ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ। 
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2.  ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦੀ ਉ�ਚ ਜਖ੍ਮ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਕੁਝ ਲ੍ਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹ੍ਰ ਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਹ੍ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸ਼ਟਸ਼ ਿਧਆਨ 

ਦਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਟ ਤੁੋ� ਇਹ ਸ਼ਰਟਣੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦਟ ਹ੍: 

• ਉੁਮਰ: 50 ਤ� ਿਜਆਦਾ 

• ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ: ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦਟ ਪਿਰਵਾਰ ਦਟ ਇਿਤਹਾੋ ਵਾਲਟ  ਪੁਰਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਖਤਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

• ਖ਼ੁਰਾਕ: ਲੰਬਟ ੋਮ� ਤਕ ਉ�ਚ ਕੈਲ੍ਰੀ ਅਤਟ ਉ�ਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭ੍ਜਨ ਖਾਣਾ  

• ਦੂੋਰਟ: ੋਮ੍ਿਕੰਗ, ਿਜਆਦਾ ਵਜਨ ਅਤਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਬੀਮਾਿਰਆਂ ਬਗੈਰਾ। 

 
 

3. ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦੀ ਰਕ੍ਥਾਮ ਿਕੋ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ੋਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਰ੍ਕਥਾਮ ਲਈ, ਿੋਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭ੍ਜਨ ਅਤਟ ਘੱਸ ਚਰਬੀ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਰ੍ਕਥਾਮ ਅਤਟ ਦਟਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ੋਕਦਟ ਹਨ: 

• ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤਟ ਮਾੋ ਦਟ ੋਟਵਾਨ ਨੰੂ ੋੀਿਮਤ ਕਰ੍ (ਖਾੋ ਕਰਕਟ ਲਾਲ ਮੀਸ) 

• ਿਜਆਦਾ ਬੀਨ ਅਤਟ ੋੰਬੰਿਧਤ ਉਤਪਾਦ ਖਾਓ 

• ਿਜਆਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ੋਬਜ਼ੀ ਅਤਟ ਫਲ ਖਾਓ 

 
 

4.      ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦਟ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ/ਹਨ? 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦਟ ਕਾਰਨ ੋਪਸ਼ਸ ਨਹ� ਹਨ। 
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5. ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦਟ ਲਛੱਣਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਆੋਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੋਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਇਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਹ੍ ੋਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ ਦਟ ੋਰੀਰ ਿਵੱਚ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਟ ੋਮ� ਤਕ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਾ ਹ੍ਵਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵੋਥਾ ਿਵੱਚ ਇੋ ਦਟ ੋਪਸ਼ਸ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦਟ 

ਹਨ ਅਤਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦਟ ਆਮ ਲੱਛਣ ਅਤਟ ਵੱਧਾ ਗੈਰ-ਕ�ੋਰਕਾਰੀ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ੋਮਾਨ ਹੁੰਦਟ ਹਨ। 

6. ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਪਤਾ ਅਤਟ ਿਨਦਾਨ ਿਕੋ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ੋਕਦਾ ਹ?ੈ  

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦਟ ਉਿਚਤ ਿਨਦਾਨ ਲਈ, ਡਾਕਸਰ ਹਟਠ ਿਦੱਤਟ ਿਵੱਚ� ਇਕ ਜਾਂ ਿਜਆਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੱੋ ੋਕਦਟ 

ਹਨ:   

 

• ਿਡਜੀਸਲ ਗੁਦਾ ਜਾਂਚ - ਡਾਕਸਰ ਿਕੋਟ ਅੋਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ੋਖਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਰੀਜ ਦੀ ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ ਦੋਤਾਨਾ 

ਪਾਈ �ਗਲੀ ਪਾ ਕਟ ਕਰ ੋਕਦਾ ਹੈ। 

• ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ - ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਮਰੀਜ, ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਦੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਿਵਰਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ-ਿਵਸ਼ਟਸ਼ �ਸੀਜਨ (ਪੀਐੋਏ) ਦਟ ਲਟਵਲ ਨੰੂ ਵਧਾ ੋਕਦਾ ਹੈ। 

• ਅਲਸਰਾੋਾ�ਡ ੋਕੈਨ ਅਤਟ ਬਾਇਓਪੋੀ-ਇੱਕ ਛ੍ਸਾ ਿਜਹਾ ਅਲਸਰਾੋਾ�ਡ ਪਰ੍ਬ ਨੰੂ ਗੁਦਾ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਦਟ 

ਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤਟ ਿਕੋਟ ਅੋਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਸ਼ੂ ਦਟ ਨਮੂਨਟ  ਅਗਟਤਰੀ 

ਮਾਈ�੍ੋਕ੍ਿਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ੋੁ� ਬਾਓਪੋੀ ਰਾਹ� ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੋਕਦਾ ਹੈ। 

• ਬਲੈਡਰ ਦੀ �ਡ੍ੋ ਕ੍ਪ ਜਾਂ ਬਗੈਰਾ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਸੀ ਕੀਤਟ ਜਾਣ 'ਤਟ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਹਟਠ ਿਦੱਤੀ ਜਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੋਕਦੀਆਂ 

ਹਨ: 

• ਹੱਡੀ ਦਾ ਐਕੋ-ਰਟ ਅਤਟ / ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ੋਕੈਨ 
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• ਪ�ਡੂ ਕੰਿਪਊਸਰ ਸ੍ਮ੍ਗਰਾਫੀ (ੋੀਸੀ) ੋਕੈਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨਿਸਕ ਰੈੋ੍ਨ�ੋ ਇਮਟਿਜੰਗ ੋਕੈਨ (ਐਮਆਰਆਈ) 

• ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕੋ-ਰਟ 

7.  ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦਟ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਜਟ ਿਕੋਟ ਮਰੀਜ ਦਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚ੍ਣ ਿਸਊਮਰ ਦੀ ਿਵਰਧੀ ਦੀ ਦਰ, ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ 

ੋਮ�, ਉਮਰ ਅਤਟ ਮਰੀਜ ਦੀ ਡਾਸਰੀ ਦਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤਟ ਿਨਰਭਰ ਹ੍ਵਟਗਾ: 

(I) ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵੋਥਾ - ਆਲਟ -ਦੁਆਲਟ  ਦਟ ਿਸਸ਼ ੂ'ਤਟ ਹਮਲਾ ਕੀਤਟ ਬਗੈਰ ਛ੍ਸਟ ਿਸਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ 

ਲਗਣਾ 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਅਤਟ ਆਲਟ -ਦੁਆਲਟ  ਦਟ ਿਲੰਫ ਨ੍ਡ ੋਰਜਰੀ ਨੰੂ ੋਰਜਰੀ (ਪਰ੍ੋ ਸੈਕਸ੍ਮੀ) ਦੁਆਰਾ ਹਸਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵਟਗਾ। ਓਪਰਟਸ਼ਨ 

ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਸ ਜਾਂ ਨਵ� ਲੈਕਰ੍ੋਕ੍ਿਪਕ ਤਰੀਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੋਕਦਾ ਹੈ। ੋਰਜਰੀ ਦਟ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਟ 

ਅੋੰਜਮ ਅਤਟ ਨਾਮਰਦੀ ਦਟ ਕੁਝ ਜ੍ਖਮ ਹ੍ ੋਕਦਟ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਰਟਡੀਓਥੈਰਟਪੀ ਅਤਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਟਡੀਓਥੈਰਟਪੀ (ਬਰਟਚੀਥੈਰਟਪੀ) 

ਇੋ ਤਰਹਾਂ ਦਟ ਿਵਵਹਾਰਕ ਇਲਾਜ ਦਟ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਵਾਲਟ  ਲ੍ਕ, ਖਾੋ ਕਰਕਟ ਉਹ ਲ੍ਕ ਿਜਨਹਾਂ ਤਟ ਿਸਊਮਰ ਨਾਲ ਕ੍ਈ ਿਵਸ਼ਟਸ਼ ਬਟਚੈਨੀ, ਨਹ� 

ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਡਾਕਸਰ ਨਟਮੀ ਿਨਗਰਾਨੀ (ਿਜਵ�ਿਕ "ਉਡੀਕ੍ ਅਤਟ ਦਟਖ੍") ਦਾ ੋੁਝਾਅ ਦਟ ੋਕਦਟ ਹਨ ਅਤਟ ਇੋ ਦਾ ਕ੍ਈ ਖਾੋ 

ਇਲਾਜ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਇੋ ਲਈ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ੋੈ�ਲਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਟ 

ਨਟੜਲਟ  ਭਿਵੱਖ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਟ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਕ੍ਈ ਖਤਰਾ ਨਹ� ਹ੍ਵਟਗਾ। 

(II) ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਵੋਥਾ - ਆਲਟ-ਦੁਆਲਟ  ਦਟ ਿਸਸ਼ੂ ਦਟ ਹਮਲਟ  ਨਾਲ ਹ੍ਰ ਿਜਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਿਬਮਾਰੀ 

ਆਮ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੀ ਰਟਡੀਓਥੈਰਟਪੀ ਹੈ, ਿਜੋ ਦਾ ਇੋਤਟਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤਟ ਹਾਰਮ੍ਨਲ ਥੈਰਟਪੀ ਤ� ਇਲਾਜ ਦਟ ਨਤੀਜਟ ਿਵੱਚ 

ੋੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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(II) ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਐਡਵਾਂੋ ਅਵੋਥਾ - ਕ�ੋਰ ਦੀ ੋੈ�ਲ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਹ੍ਰ ਦੂਰ ਦਟ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

ਇੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਾਜ ਹਾਰਮ੍ਨਲ ਥੈਰਟਪੀ (�ਡੀਜਨ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ) ਅੰਡਕ੍ਸ਼ ਨੰੂ ੋਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕਟ ਨਾਲ 

ਹਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇੋ ਦਾ ਤਰਕਪੁਰਨ ਆਧਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਟ ਹਾਰਮ੍ਨ ਲਟਵਲ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ 

ਕ�ੋਰ ਦੀ ਿਵਰਧੀ ਨੰੂ ਕੰਸਰ੍ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ੋਾਲ ਲਈ ਕ�ੋਰ ੋੈ�ਲ ਦੀ ਵਾਧਾ ਨੰੂ ਕੰਸਰ੍ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤਟ ਬਟਅਰਾਮੀ ਅਤਟ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਿਮਲ ੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਊਮਰ ਿਜਨਹਾਂ 'ਤਟ ਹਾਰਮ੍ਨਲ ਥੈਰਟਪੀ ਦਾ ਅੋਰ 

ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉੋ ਪੈਿਲਏਿਸਵ ਕੀਮ੍ਥੈਰਟਪੀ ਵੀ ਲੈ ੋਕਦਟ ਹਨ। 

 
 

8. ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਜਿਸਲਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਜਟ ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰੀਕਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰ੍ਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹ ੍ੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤਟ ਹਟਠ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਜਿਸਲਤਾਵਾਂ ਹ੍ ੋਕਦੀਆ ਂਹਨ: 

• ਹ੍ਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ: ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਿਲਮਫੈਿਸਕ ਵਾਿਹਕਾਵਾ ਂਤ� ਆਲਟ-ਦੁਆਲਟ  ਦਟ ਿਲੰਫ ਨ੍ਡ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ੋਕਦੀ ਹੈ 

ਅਤਟ ਉੋ ਦਟ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਹ੍ਰ ਦੂਰਵਰਤੀ ਅੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵੋਤਾਰ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।  

• ਦਰਦ: ਜਟ ਕ�ੋਰ ੋੈ�ਲ ਹੱਡੀ 'ਤਟ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਤਟਜ ਦਰਦ ਹ੍ ੋਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦਟ ਦੌਰਾਨ ਹਟਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਿਸਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹ੍ ੋਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

• ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਅੋੰਜਮ 

• ਨਾਮਰਦੀ (ਤੋੱਲੀਬਖਸ਼ ੋੈਕੋੁਐਲ ੋੰਭ੍ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯ੍ਗਤਾ ਅਤਟ ਉੋ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਨਾ ਰਖੱਣਾ): ਕ�ੋ ਰ ਆਪਟ, 

ੋਰਜਰੀ, ਰਟਡੀਓਥੈਰਟਪੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮਨ੍ਲ ਥੈਰਟਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾਮਰਦੀ ਕਾ ਕਾਰਨ ਹ੍ ੋਕਦਾ ਹੈ 

• ਗੁਦਾ ਤ� ਖ਼ੂਨ ਵਿਹਣਾ ਜਾਂ ਅਲੋਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤਟ ਰਟਡੀਓਥੈਰਟਪੀ ਦਟ ਕਾਰਨ 
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9.  ਪਰ੍ੋ ਸਟਸ ਕ�ੋ ਰ ਦਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਟਖਭਾਲ ਿਕੋ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੋਕਦੀ ਹ?ੈ 

1ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤਟ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤਟ ਿਰਕਵਰੀ ਦਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰਟ ਪਹੁਲੂਆਂ 'ਤਟ ਿਧਆਨ ਦਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ੍ੋਸਟਸ ਕ�ੋਰ ਬਾਰਟ ਹ੍ਰ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਟ ੋਚਟਤ ਹ੍ਣ ਨਾਲ ੋਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕਟ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ੋਾਮਹਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਦਦ ਹ੍ ੋਕਦੀ ਹੈ। 

• 2ਖ਼ੁਰਾਕ: ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਸੱ ਕਰ੍ 

• 3ਮੱਧਮ ਕੋਰਤ: ਮੱਧਮ ਦਰਜਟ ਦੀ ਦੈਿਨਕ ਕੋਰਤ ਿੋਹਤਮੰਦ ੋਰੀਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਟਗੀ। ੋਰੀਰ 

ਦਟ ਵਜਨ ਦਾ ਕੰਸਰ੍ਲ: ਜ੍ ਮਰੀਜ ਹਾਰਮ੍ਨਲ ਥੈਰਟਪੀ ਲੈ ਰਹਟ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਟ ਬਲੱਡ 

ਸ਼ੁਗਰ ਅਤਟ ਿਲਿਪਡ ਦਾ ਕੰਸਰ੍ਲ ਕਮਜ੍ਰ ਹ੍ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

• 4ਪਾਰਸਨਰ ਨਾਲ ੋੈਕੋੁਐਲ ੋੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ: ਨਾਮਰਦੀ ਵਾਲਟ  ਮਰੀਜ ਆਪਣਟ ਪਾਰਸਨਰਾਂ ਨੰੂ ਗਲਟ  ਲਗਾ ਕਟ 

ਅਤਟ ੋਪਰਸ਼ ਕਰ ਕਟ ਆਪਟ ਨੰੂ ਪਰਗਸ ਕਰ ੋਕਦਟ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ੋੰਭ੍ਗ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ੋੁਧਾਰ ਕਰ ੋਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

 

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