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ਚਮੱੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਇਕ ਆਮ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਐਪਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕ�ਸਰ 

ਸਿਜਸਟਰੀ ਆਫ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2003 ਿਵੱਚ ਚੱਮੜੀ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 257 ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਇਹ 

ਸਾਲ 2013 ਿਵੱਚ 558 ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 2013 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ 

ਸਨ।ਗੈਰ-ਮੈਲਾਨੋਮਾ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ, ਜੋ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਭ ਆਮ ਿਕਸਮ ਹ,ੈ ਉਹ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤ� 

ਵੱਡਾ ਕ�ਸਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 7ਵਾਂ 

ਸੀ।          

ਐਪਰ, ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉ�ਚ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਰਤੂ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉ�ਚ ਨਹ� ਹੈ। 

ਿਕਉਿਕ ਚੱਮੜੀ ਸਭ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦਖਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਇਸਲਈ ਚੱਮੜੀ ਤੇ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ 

ਖੋਜ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਚੱਮੜੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਫਲ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

(ਡਾ. ਸੀ. ਸੀ. ਟ�ਗ, ਅਸੋਿਸਏਟ ਕੰਸਲਟ�ਟ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕੋਲਾਜੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ, ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ੇ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ।) 
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 1.      ਚਮੱੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਚੱਮੜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਿਕਸ ੇਸੱਟ ਤ� ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਕਰਨਾ, ਪਸੀਨਾ ਦੁਆਰਾ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਨੇਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਿਤੰਨ 

ਪਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਐਪੀਡਰਿਮਸ (ਉਪਰੀ ਪਰਤ), ਡਰਿਮਸ (ਮਧੱ ਪਰਤ) ਅਤੇ ਸਬਿਕਉਿਟਸ (ਸਭ ਤ� ਗਿਹਰੀ ਪਰਤ)। 

ਐਪੀਡਿਰਮਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੈ�ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਸਲ ਸੈ�ਲ, ਸਕਵਾਮਸ ਸੈ�ਲ ਅਤੇ ਮੀਲਾਨੋਸਾਈਟ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਨਹ। 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਵ� ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਸੈ�ਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ�ੈਲ ਨੰੂ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਪਰਤ ਦੀ ਧੱਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈ�ਲ 

ਮਰ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਕਿਰਆ ਡੀਐਨਏ ਦੁਆਰ ਿਨਯੰਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਜਦ� ਡੀਐਨਏ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ 

ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵ� ਸੈ�ਲ ਅਿਨਯੰਿਤਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ 

ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ�ਦੀਆ ਂਹਨ। ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਿਹੱਸ ੇਤੇ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਧੱੁਪ ਦੇ 

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹ ੈਅਿਜਹ ੇਿਚਹਰਾ, ਹੋਠ ਅਤੇ ਗਰਦਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦ ੇਉਸ ਿਹੱਸ ੇਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱੁਪ ਦ ੇ

ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਥੇਲੀ, ਪੈਰ ਜਾਂ �ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਜਗਹਾ। 

2.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਕੀ ਹਨ? 

ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸੈ�ਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਉਹ ਬਿਣਆ ਹੈ।ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਿਤੰਨ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 

ਹਨ: ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਸਕਵਾਮਸ ਸ�ੈਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਗੈਰ-ਿਮਲਾਨੋਮਾ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ) ਅਤੇ ਮੀਲਾਨੋਮਾ। ਹੋਰ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ, ਅਿਜਹ ੇਘਾਤਕ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਿਟਊਮਰ ਜੋ ਪਸੀਨ ਦੀ ਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵਾਲ ਦੀ ਫੋਿਲਕਲਸ ਤ� ਉਤਪੰਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (BCC) 

ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 

ਸੰਿਖਆ ਸਭ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ' ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ 

ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ BCC ਿਸਰ, ਨੱਕ, ਗਰਦਨ, ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਟਰ ੰਕ ਤੇ 'ਤੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚਹਰ,ੇ ਕੰਨਾ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗੁਮਟਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਿਪਠ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 

ਪੀੜਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਮੜੀ ਸੁਕੱੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤ� ਖ਼ੂਨ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਟੱੁਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਮੜੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗਹਾ' ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਸੀਨੋਮਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਦ ੇਵੀ ਨਹ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਮੜੀ ਿਵੱਚ ਗਿਹਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਕਵਾਮਸ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (BCC) 

ਲਗਭਗ 30% ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਸਕਵਾਮਸ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਜਆਦਾਤਰ 50 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਿਗਲਟੀ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ 

ਿਹੱਿਸਆ ਂਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱੁਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਿਸਰ, ਗਰਦਨ, ਹੱਥ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ। ਇਹ ਟਰ ੰਕ ਦੇ 

ਉਪਰੀ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਠਾ ਂਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਐਸਸੀਸੀ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ 

ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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ਮੇਲਾਨੋਮਾ 

ਐਪਰ, ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਚੱਮੜੀ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦਾ ਿਸਰਫ 10% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਮਰਤੂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਸੈ�ਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਹੋਰ 

ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹ ੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਫੇਫਿੜਆਂ, ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਿਦਮਾਗ। 

ਜਦ� ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹਸੱੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆ�ਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਵ�ਿਕ ਪੈਰ, ਹਥੇਲੀ, ਨਾਖੂਨ ਜਾਂ ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀ ਬਗੈਰਾ।  ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਚੱਮੜੀ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵ� ਿਪਗਮ�ਿਟਡ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 

ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਸਾ ਜਾ ਂਧੱਬੇ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਪਤਾਹ ਤ� ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ 

ਅਨੇਮੀ ਸ਼ਕਲ, ਟੱੁਟੀ-ਫੱੁਟੀ ਚੱਮੜੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿਦਖਾਈ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦ� ਹੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਹਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

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

3.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਸ਼ੋਧ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ 80% ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।। ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਚੱਮੜੀ ਨੰੂ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਹਾ ਕੁਝ ਸਝੁਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਹਨ:  

* ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ: 

  - ਜਦ� ਯੂਵੀ ਇੰਡੈਕਸ 3 ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

  - ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਜਦ� ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ

* ਧੱੁਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਆ ਕਾਰਕ SPF15+ ਅਤੇ PA++ ਲਈ ਸਨਸ�ੀਨ 

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਠ। ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਜਾਉਣ ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲਾ ਸਨਸ�ੀਨ �ੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਮੁੜ 2 ਤ� 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। SPF15, 97% ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੋਖ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ SPF30, 

93% ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੋਖ ਨੰੂ ਸੋਖ ਲ�ਦਾ ਹੈ।  

* ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਛਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਨੋਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

* ਵੱਡਾ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਸਮਾ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਗਿਹਰੇ, ਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਨੰੂ ਢਕ ਲੈਣ।  

* ਟੈਿਨੰਗ ਿਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸਨਲ�ਪ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 

* ਧੱੁਪ ਤ� ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤ� ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਮੜੀ 

ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਵੇਦੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਵ�ਿਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸਰ, ਡਾਈਿਬਟੀਜ਼ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਅਤੇ ਿਕੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
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ਦੱਸੋ। ਿਜਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤੋ ਜੇ ਉਹ ਧੱੁਪ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

* ਆਪਣੀ ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੁਕੇਸਿਮਝਆ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੰਗਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਨਹ� ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੇ ਦੀ 

ਮਦਦ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ, ਗਦਰਨ, ਖੋਪੜੀ, ਿਪੱਛੇ, ਹੱਥ, ਬਾਹ ਦਾ ਸਮਹਣੇ ਵਾਲਾ ਿਹਸੱਾ, ਲੱਤਾ,ਂ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ 

ਚੱਮੜੀ ਅਤੇ ਿਚੱਤੜਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

4.      ਚਮੱੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹਣੋ ਦ ੇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲੇਟ (ਯੂਵੀ) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਅਿਜਹ ੇ

ਸੋਲਾਿਰਯਮ ਿਵੱਚ ਟੈਿਨੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਬ�ਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ: UVA, UVB ਅਤੇ UVC ਦੀ ਿਕਰਨ ਜੋ ਕਈ ਬਸੇਲ ਸੈ�ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਵਾਮਸ ਸੈ�ਲ ਵਾਲੇ ਕ�ਸਰਾ ਲਈ 

ਜੰੁਮੇਦਾਰ ਹਨ। UVA ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਟੈਿਨੰਗ ਬੈਡ ਤ� ਵੱਡੀ 

ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਯੂਵੀਏ ਿਨਕਲਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

UV ਿਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਿਕਰਨਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਝੁਲਸਣਾ, ਿਜਆਦਾ ਸਮ� 

ਤਕ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਧ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਮੜੀ ਦੀ 

ਸੈ�ਲਾ ਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹ ੈ ਜੋ ਬਾਲ ਅਵਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਰੌੜਹ  ਲੋਕ ਲੋਗ ਜੋ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤਕ 

ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਤਕ ਧੱੁਪ ਰਿਹਦੇ ਹਨ ਦੀ ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਸੈ�ਲ ਨਸ਼ਟ ਹਣੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ 

ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਉਹ ਜਗਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱੁਪ ਦੇ ਸੰਪਰ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਿਜਆਦਾ 

ਿਖਆਲ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ� ਹੋ: 

 

−       ਕਈ ਮਹੁਕੇਸਿਮਝਆ ਹਨ 

−       ਿਪੰਗਮ�ਟ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹ ੈ(ਸੋਲਰ ਕੇਟਾਟੋਿਸਸ) 

−       ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹ ੈ

−       ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ 

−       ਲੂੰ ਲਗੀ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਮੜੀ ਉਤਰਨਾ 

−       ਚੱਮੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ

−       ਲਾਲ ਜਾ ਂਸੁਨਿਹਰਾ ਵਾਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹ ੈ

−       HIV / ਏਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜਰੋ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਹ ੈਜਾ ਂਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 

−       ਕਮਜੋਰ ਚੱਮੜੀ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੀ ਚੱਮੜੀ ਜੋ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਿਕੱਨ ਦਸ਼ਾਵਾ ਂ

ਵਾਸਤੇ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਪਸੋਿਰਆਿਸਸ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਕਜ਼ੀਮਾ �ੀਮ 

−       ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ  
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5.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕੀ ਲਛੱਣ ਹਨ? 

ਵੱਖਰੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਨ: 

−       ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਹਸੱਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

−       ਇਕ ਜਖਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। 

−       ਇਕ ਜਖ਼ਮ/ਫੋੜਾ ਜੋ ਭਰਦਾ ਨਹ� ਹੈ। 

−       ਇਕ ਮੱਸਾ ਜਾਂ ਧੱਬਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 

−       ਉਸ ਮਹੁਕੇਸਿਮਝਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ: 

−       ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ 

−       ਅਨੇਮੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਿਕਨਾਰਾ ਹੈ 

−       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਹ ੈ

−       ਇਸ ਦਾ ਿਵਆਸ 6 ਿਮਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹ ੈ

−       ਅਨੇਮੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਚੱਮੜੀ ਹ ੈ
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6.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਰੀਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹ ੇਦਾਗ ਧੱਬੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸ� ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਤਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਬਾਓਪਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਕਿਰਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਲੋਕਰ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਕੀ 

ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਤ� ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਜਖ਼ਮ ਤੇ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਿਜੱਥੇ ਪੈਥਲਾਿਜਸਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਇਕ 

ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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 7.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧੱ ਹਨ? 

ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪਰਕਾਰ, ਜਗਹਾ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਾਂਗੇ।  

ਸਰਜਰੀ 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਬਾਓਪਸੀ ਲੈਣ ਦ ੇਸਮ� ਹੀ ਪੂਰੇ ਕ�ਸਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇ ਕ�ਸਰ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹ ੈਜਾਂ ਚੱਮੜੀ ਤੇ ਫੈਲ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਜਆਦਾ ਿਟਸ਼ੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਹੋਵਗੀ।  

ਮੋਹਸ ਸਰਜਰੀ 

ਇਹ ਮਾਈ�ੋਸਕੋਪੀਕਲੀ ਿਨਯੰਿਤਰਤ ਸਰਜਰੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਮਦੰ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਲਭੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕ�ਸਰ ਦੀ 

ਸੈ�ਲਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ 

ਮਾਈ�ੋਸਕੋਿਪਕ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤਕ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੇ ਨਹ� ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦ� ਤਕ 

ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡ ੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਮੜੀ ਿਵੱਚ 

ਗਿਹਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਜਗਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਚੱਮੜੀ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ� ਹੈ, ਿਜਵ�ਿਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਜਦੀਕ। 
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�ਾਈਓਸਰਜਰੀ 

�ਾਈਓਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ ਜੋ ਹੋਰ ਤਰਹਾ ਂਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦ ੇ

ਕਾਬਲ ਨਹ� ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਫਰੀਿਜ਼ੰਗ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਤਰਲ ਨਾਈਟਰ ੋਜਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ਸ਼ਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਰਦਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਤਕ ਲਾਲ ਰਿਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਲੇ 

ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਮਰਤ ਿਟਸ਼ੂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਗੇਂ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫੇਦ ਦਾਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।    

ਇਲੈਕਟਰ ੋਡੈਸੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਕਊਰੇਟੇਜ 

ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕ�ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਿਗਲਟੀ ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਦੇ ਕੇ 

ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਨੰੂ ਿਕਊਰੇਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗਹਾ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 

ਇਲੈਕਿਟਰਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ 

ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਮ� ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਚੱਮੜੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ 

ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, �ਟੀਕ�ਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਿਜਹੇ ਇਮੀਿਕਊਮੋਡ ਜਾਂ ਫਲੂਓਰੋਯੂਰੇਿਸਲ (5-FU) ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਸੱਥੇ ਚੱਮੜੀ ਤੇ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਇਿਮਊਨ ਿਸਟਮ ਨੰੂ 

ਉ�ਤੇਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਥੈੋਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਚੱਮੜੀ ਲਾਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਖਾਰਸ਼ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦੁਖ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸਕੈਬ ਅਤੇ ਪੱਪਣੀ ਬਣ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਐਪਰ, ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹ� ਰਿਹਦਾ ਹੈ।    
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ਫੋਟੋਡਾਈਨਾਿਮਕ ਥੈਰੇਪੀ (ਪੀਡੀਟੀ) 

ਪੀਡੀਟੀ ਿਵੱਚ ਹਲਕੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ �ੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਿਂਕ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਮੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇ

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਹਲੇ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ �ੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੱਮੜੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।  ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਡੀਟੀ ਨੰੂ 2-4 ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਨ ਲੋਕਾ ਂ ਨੰੂ ਪੀਡੀਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਪਤਾਹ ਤਕ ਿਸੱਧੀ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੀਡੀਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੱਮੜੀ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ-ਧੱਬਾ ਨਹ� ਰਿਹਦਾ ਹੈ। 

ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੀਡੀਪੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ 

ਕਰਾ�ਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੀਡੀਪੀ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੈਿਟਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਦਰਦ 

ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉ�ਚ-ਉਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਿਕਰਨ 

ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਿਕ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਸਰਜਰੀ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ, ਨੱਕ, ਮੱਥੇ, ਕੰਨ ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਕ�ਸਰ ਚੱਮੜੀ 

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੜ ਵਾਪਨ ਵਾਲੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

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


 

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

 

8.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਉਹ ਜਗਹਾ ਲਾਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਸੋਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹ ੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਐਪਰ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਵੱਡ ੇਿਹਸੱੇ ਨੰੂ 

ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮ ਨੰੂ ਟਾਂਕਾ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਮੜੀ ਦੀ ਗਰਾਫਟ ਜਾਂ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸਰਜ਼ਰੀ ਦੀ 

ਜਰੂਰਤ ਉਸ ਜਗਹਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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9.      ਚਮੱੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ?ੈ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੇਸਲ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਅਤੇ ਸਕਵੈਮਸ ਸੈ�ਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਰੋਗ ਿਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੀਲਾਨੋਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਮੜੀ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਭ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਅਣਚਾਹੇ ਮੱਸ,ੇ ਦਾਗ 

ਜਾਂ ਜਖ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਖ਼ਮ ਠੀਕ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਚੱਮੜੀ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਧੱੁਪ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਗ/ਿਨਸ਼ਾਨ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾ ਨੰੂ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।   

ਸ਼ੋਧ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹਨ ਿਕ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ �ਟੀਆਕਸੀਡ�ਟ ਿਜਵ�ਿਕ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ ਯੂਵੀ ਸਿਕੱਨ 

ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚੱਮੜੀ ਦ ੇਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਿਜਵ�ਿਕ ਸਕਰਕੰਦ, 

ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਖੂਰਮਾਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਵਟਾਿਮਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਿਜਸ ਿਵੱਸ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ 

ਅੰਕੂਿਰਤ ਕਣਕ, ਬੀਨਸ, ਬੇਰੀਜ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ। 
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