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0Bجلد دا کينسر 

جلد دا کينسر اک عام کينسر اے۔ جلد دے کينسر دے واقعات دی شرح اچ دنيا بهر اچ تيزی نال وادها ہويا اے۔ 
بهانويں کے ہانگ کانگ اچ شرح مغرب توں کدرے گهٹ اے، ہر سال نويں مريضاں دی تعداد اچ وادها جاری 

دگی دے کارن توں اے۔ ہسپتال حکام دی ہوندا اے۔ ايہہ غالباً بيرونی سرگرميوں اچ شرکت اچ وادها تے عمر رسي
 558اچ  2013نويں کيس تے  257اچ جلد دے کينسر دے  2003ہانگ کانگ کينسر رجسڻری دے مطابق، 

دے وچکار تعداد تقريباً دوگنی ہو گئی اے۔  نان ميلينوما  2013تے  2003نويں کيسز تهے۔ دوجے لفظاں اچ، 
کينسر اچوں اک رئی اے۔  10ام قسم، ہانگ کانگ دے سرفہرست جلد دا کينسر، جلد دے کينسر دی سبه توں ع

 ويں نمبر تائين ودهی اے۔          7اچ  2013تے  11اچ  2003ايہہ 

جدوں کے جلد دے کينسر دا دائره اثر وده کے اے، ايس دی موت دی شرح اونی زياده نئيں اے۔ چونکہ جلد سبه 
ء جلد تے کسی وی غير طبعی حالت دا پتہ النا آسان اے۔ ايس توں وده وکهائی دينے آال عضو اے، ايس لئی ساڈ

کارن توں، جلد دے کينسر دا ابتدا اچ ہی عالج کيتا جا سکدا اے۔ جے تہانوں اپنی جلد اچ کسی وی قسم دی غير 
طبعی تبديلی محسوس ہووے، تے جنی چهيتی ممکن ہو تہانوں اپنے ڈاکڻر نال رجوع کرنا چائيدا۔ بيماری دا چهيتی 

 پتہ الن توں کامياب عالج دے خدشے اچ وادها ہوندا اے۔  

، ايسوسی ايٹ (Dr. C. C. TONG(اس صفحے دی جانکاری دا جائزه لين دے لئی ڈاکڻر سی سی ڻونگ (
 کنسلڻنٹ، شعبہ کلينکل اونکولوجی، کوئين ميری ہسپتال دا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bجلد دا کينسر کی اے؟ 

وڈا عضو اے۔ اوہدے بنيادی افعال اچ چوٹ لگن توں جسم دا دفاع کرنا، پسينہ آنے دے جلد جسم دا سبه توں 
ذريعے جسم دے درجہ حرارت نوں کنڻرول کرنا، تے جسم اچ پانی دے گهاڻے ہون دی روک تهام کرنا شامل اے۔ 

ايپی ڈرمس  جلد دی تن تہاں نيں: ايپی ڈرمس (اتلے پرت)، ڈرمس (وچکاری پرت) تے سبه کيوڻس (نچلی پرت)۔
 خليے دی تن اہم قسماں اتے مشتمل ہوندی اے، بشمول بنيادی خليے، سکوئمس خليے تے کالے خليے۔

عام طور تے، جلد دے نويں صحت مند خليے پرانے خليے نوں جلد دی سطح دے ول دهکيل دے نيں جہاں پرانے 
ڻرول کيتا جاندا اے۔ فير وی، دے ولوں کن DNAخليے مر جادے نيں تے علحيده ہو جاندے نيں۔ اس عمل نوں 

نوں نقصان پہنچندا اے، تے عمل دے دوران افعال اچ وگاڑ پيدا ہووے گا، جيہڑا نويں خليے دے بے  DNAجدوں 
اختيار ودهن تے کينسر تشکيل دين دا کارن بن سکدا اے۔ جلد دا کينسر عام طور تے جسم دے ان حصياں اتے بندا 

دے نيں، جيويں کے چہره، ہونٹ تے گردن۔ ليکن ايہہ ان حصياں تے وی اے جيہڑے اکثر سورج دے سامنے رہن
بن سکدا اے جناں نوں عام طور تے سورج دی روشنی دے سامنے نہيں کيتا جاندا اے، جيويں کے ہتهيلياں، پيراں 

 دے تلوے يا انگلياں دے وچکار خالی جگہ۔

 
 

2. 2Bجلد دے کينسر دی کی وکهرے اوکڑاں نيں؟ 

خليہ دی قسم جيس توں وه ودهدے نيں، دی نسبت نال ناں دتا جاندا اے۔ جلد دے کينسر دی تن جلد دے کينسر نوں 
اہم قسماں نيں: بيسل سيل سرطان، سکوئمس سيل سرطان (غير ميلينوما جلد دا کينسر) تے ميلينوما۔ جلد دے کينسر 

غدود توں پيدا ہوندے نيں، گهٹ دی دوجی قسماں، جيويں کے مہلک جلد دا ڻيومر جيہڑا پسينہ غدود تے واالں دے 
 عام نيں۔

 )BCC(بيسل سيل سرطان 

بيسل سيل سرطان سبه توں وده عام اے تے سبه توں وده آسانی نال عالج کيتے جان آال جلد دا کينسر اے۔ اينوں 
اے۔ سال دی عمر توں وده دے بندياں اچ ہوندا  40% شمار کيتا جاندا اے۔ ايہہ عام طور تے 60جلد دے کينسر دا 

سر، نک، گلے تے اتلے دهڑ تے ابهردے نيں۔ بيسل سيل سرطان عام طور تے چہره، کان يا گردن  BCCزياده تر 
اتے اک موتيوں دی طرح يکبارگی نال شروع ہو جاندا نيں۔ جدوں ايہہ سينے يا کڑ تے بندا اے، تو ايہہ اک 

ے۔ ايس توں خون رسنا يا زخم بن سکدا چهلکياں آلی تهاں يا خشک جلد دے اک حصہ دے طور تے ظاہر ہوندا ا
 اے، تے فير مندمل ہونا تے دوباره خراب ہو سکدا اے۔ ايہہ جلد تے اک وی تهاں دوباره واقع ہو سکدا اے۔

بيسل سيل سرطان عام طور تے آہستہ آہستہ ودهدا اے تے تقريباً کدی نئيں پهيلدا اے۔ فير وی، جے اينوں بغير 
ہ جلد دی گہرائی اچ افزائش کرے گا تے نيڑے دی ساخت نوں نقصان پہنچاوے گا۔ عالج رہن دتا جاوے، تے ايہ

 ايہہ عالج نوں زياده اوکها بنا ديندا اے۔
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 )SCC(اسکوئمس سيل سرطان 

سال دی عمر دے بعد واقع ہوندے نيں۔   50% اسکوئمس سيل سرطان نيں تے ان اچ توں وده 30جلد دے کينسر دا 
اوه عام طور تے الل گنڻه يا السرز دے طور تے بندے نيں تے عام طور تے سورج دے سامنے کيتے جسم دے 
حصياں تے رونما ہوندے نيں جيويں سر، گردن، ہته تے کہنی توں کالئی تک۔ اوه اتلے دهڑ تے لت تے وی بن 

 ده ناگوار نيں تے پهيلن دا زياده امکان اے۔زيا SCCسکدے نيں۔ ہونڻاں يا کن تے 

 ميلينوما

% شمار کيتا جاندا اے، پر ايہہ سبه توں وده سنگين 10بهانويں کے ميلينوما نوں سارے جلد دے کينسر دا صرف 
صورت اے تے سبه توں وده جلد دے کينسر دے کارن موت دے ذمہ دار اچوں اک اے۔ ميلينوما دے خليے تيزی 

سم دے دوجے اعضاء جيويں کے پهيپهڑے، جگر يا دماغ اچ ابتدائی مرحلياں اچ وی تيزی نال نال ودهن تے ج
 پهيل سکدے نيں۔

جدوں ميلينوما ايشيائی لوکاں اچ ہوندا اے، تو ايہہ عام طور تے ايناں حصياں تے بندا اے جناں نوں عام طور تے 
ے، ہتهيلياں، انگلی دے ناخنوں دے تهلے يا سورج دے سامنے منکشف نئيں کيتا جاندا اے جيويں پيراں دے تلو

ميوکوس ممبرينز، وغيره۔ ميلينوما جلد اتے اک نويں رنگ دے دهبياں دے طور تے وی بن سکدا اے۔ ايہہ اک 
موجوده تل يا داغ دے سائز، شکل يا رنگ اچ تبديلی دے کارن توں وی شروع ہو سکدا اے۔ عمل اچ کئی ہفتياں 

ميلينوما دی عام طور تے اک بے ترتيب شکل، اک بے ڈهنگا حاشيہ تے غير يکساں  توں کئی ماه لگ سکدے نيں۔
رنگ ہوندا اے۔ ايہہ جلد دی سطح اتے اتے اُبهرتی اے تے اک غالظت دی طرح لگدا اے۔ ايہہ تيزی نال وده 
سکدا اے تے وڈے دے آلے دوالے نکے زخم ہوندے نيں۔ جے تسی ايناں خصوصيتاں وچوں کسی نوں وی 

 س کرو تے تہانوں فوراً اپنے ڈاکڻر نال مالقات کرنی چائيدی۔ محسو
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3. 3Bجلد دا کينسر دی روک تهام کيويں کريے؟ 

جلد دے کينسر نوں روکيا جا سکدا اے۔ جلد دے کينسر نوں روکن دا بہترين % 80تحقيق توں گويڑ لگدی اے کہ 
 : ايتهے کجه تجاويز نيںطريقہ سورج توں اپنی جلد دی حفاظت کرنا اے۔ 

 :سورج توں بچن دی کوشش کرو* 

 يا وده اے 3انڈيکس  UVجدوں  -

 بجے دے وچکار جدوں سورج دی دهپ تيز ہوندی نيں 3توں دوپہر  11صبح  -

دے نال سن اسکرين نوں ++ PAتے + SPF15سارے منکشف جلد اتے بشمول ہونٹ سورج نال تحفظ عنصر * 
گهنڻوں دے بعد دوباره الؤ۔  3توں  2منٹ پہالں سن اسکرين ال ليو تے ہر  30ورتو۔ سورج اچ باہر جان توں 

SPF15 UV  نوں جذب کردی اے جدوں کے %  93ريڈی ايشن دےSPF30 97% نوں جذب کردی اے۔ 

 درخت، چهترياں، يا کسی وی قسم دی چهتری دا سايہ لبهو۔ * 

 ے دار ہيٹ، دهُپ عينک، گہرے تے تنگ بنيا لباس پانا جيہڑا تہاڈے بازو تے لتاں نوں مکمل ڈهانپندا اے۔ چهجّ 

 ڻيننگ بيڈز تے سن ليمپس توں بچو۔* 

سورج توں حساس دوائياں نال باخبر رہو۔ کجه نسخے تے بغير نُسخے دے دوائياں سورج دی روشنی دے لئی * 
اے۔ ايناں اچ کئی ہائی بلڈ پريشر، ذيابيطس دی دوائياں تے کيل ُمہاسياں دی  تہاڈی جلد نوں وده حساس بنا سکدی

دوائياں شامل نيں۔ تسی جيہڑی وی دوائياں ليندے او اوہدے ضمنی اثرات دے بارے اچ اپنے ڈاکڻر توں پچه ليو۔ 
 جے اوه سورج دی روشنی دے لئی تہاڈی حساسيت اچ وادها کرن تے ہور احتياطی تدابير اپناؤ۔

اپنی جلد دی باقاعدگی نال جانچ کرو موجوده تالں اچ کسے وی تبديلی دے لئی اپنی جلد دی جانچ کرو۔ جے  *
اوناں دا سائز، شکل، يا رنگ تبديل ہويا اے تے جانچ کرو۔ شيشے دی مدد نال، اپنے چہرے، گردن، کهوپڑی، 

 اں دے وچکار دی جانچ کرو۔پشت، ہتهاں، کہنی توں کالئی تائيں، لتاں، پير، تلوے، تے اپنے کولہي
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4. 4Bجلد دے کينسر دے کارن کی نيں؟ 

جلد دا کينسر بنيادی طور تے سورج يا دوجے ذرائع جيويں کے ُدهپ کمره اچ ڻيننگ مشيناں توں باالئے بنفشی 
)UV تابکاری اچ رہن دے کارن پيدا ہوندا اے۔ (UV  :روشنی نوں تن طول موج دے بينڈ اچ تقسيم کيتا جاندا اے

UVA، UVB  تےUVC ۔UVB  شعاعواں بہت سارے بيسل سيل تے اسکوئمس سيل کينسر دے ذمہ دار نيں۔
UVA  وی جلد دے کينسر، خاص طور تے ميلينوما دا کارن بندا اے۔ ڻيننگ بيڈزUVA  دی بوہتی وده کے مقدار

 نج ميلينوما دے خطرے اچ وادها کردے نيں۔نوں فراہم کردے نيں تے ا

UV  ،شعاعوں دے کارن پہنچن آال نقصان وقت دے نال ودهدا اے۔ ايتهے تائيں کہ دهپ جلن دا کارن بنے بغير
کئی ورهياں تائيں طويل سورج اتے تکشف جلد دے ڻشو نوں نقصان پہنچان دا کارن بنے گی۔ تحقيق توں پتہ چلدا 

سورج نال نقصان بچپن اچ ای شروع ہو سکدا اے۔ جيہڑے لوکی بلوغت اچ مناسب  اے کہ جلد دے خلياں نوں
تحفظ دے بغير لوڑ توں وده سورج دے سامنے موجود رہندے نيں ايناں اچ کينسر دے ودهن دے لئی پہالں ای 

 نقصان پہنچے جلد دے خليے نوں پيدا کر سکدے نيں۔ 

جناں نے عام طور تے سورج دے سامنے نئيں ليايا جاندا جلد دا کينسر اوس جلد دے حصے تے وی ہو سکدا اے 
 اے۔ جنياتی ورثہ اک کردار ادا کر سکدا اے۔

جلد دے رنگ توں ہڻکے، جلد دا کينسر ہو سکدا اے۔ تہانوں خاص طور تے محتاط رہن کسی وی بندے نوں، اپنی 
 دی لوڑ اے جے تہانوں: 

 کئی تل نيں −
 رنگدار دهبے (شمسی قرنيت) اے −
 دی اک خاندانی ہسڻری اے ميلينوما −
 اک لمے ويلے دے لئی باہر سورج دی روشنی اچ کام کردے نيں −
 دهپ توں جلن دی اک ہسڻری اے، خاص طور تے شديد دهپ توں جلن دے بعد جلد اتے چهلکے بننا −
 صاف جلد اے جيہڑا آسانی نال جل جاندی تے ڻين رنگ دی نئيں ہو جاندی اے −
 رنگ دی اکهياں نيںالل يا سنہرے وال نيں تے ہلکے  −
 اک عضو دی پيوند کاری دے بعد يا ايچ آئی وی/ايڈز دے کارن توں کمزور مدافعتی نظام اے −
نازک جلد اے، جيويں کے جلد جسے دوجے جلد دے حاالت عالج دے ولوں جاليا، زخمی کيتا يا کمزور  −

 کيتا گيا اے، جيويں کے کئی کهجلی عالج تے چنبل کريماں
 مستقل نمائش ہووےزہريلے کيميکلز تے  −
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5. 5Bجلد دے کينسر دی کی عالمتاں نيں؟ 

 جلد دے کينسر دی وکهری قسماں وکهری وکهائی دے سکدی نيں۔ سب توں وده عام عالمتاں نيں: 

 جلد تے اک نواں نشان اوہدے آلے دوالے دے نشاناں توں وکهرے اے۔ −

 اک چوٹ جيہڑا خارش آور، تکليف ده يا ُسوج جاندی اے۔ −

 مندمل نئيں ہوندا اے۔ اک زخم جيہڑا −

 اک تل يا چوٹ، جيہڑا وڈی ہو جاندی اے، شکل يا رنگ تبديل ہو جاندا اے۔ −

 ايناں تل دی نگرانی کرو جو: −

 اک نصف نيں برعکس دوجے نصف کے −

 بے ڈهنگی يا غير واضع حاشيہ اے −

 بہت سارے رنگ نيں يا رنگ دی اک ناہموار تقسيم −

 ملی ميڻر نيں يا وڈے نيں 6قطر اچ  −

 توں بے ڈهنگی شکل دے نال ابهردے نيںجلد  −

 

 

6. 6Bجلد دے کينسر دی تشخيص تے تحقيقاں کيويں کريے؟ 

جے تسی کسے وی مشتبہ دهبے يا تل نوں ويکهو، تے فوری طور تے اپنے ڈاکڻر نال رجوع کرو۔ جے تہاڈا 
کہ تسی اک بائيوپسی  ڈاکڻر شبہ ظاہر کردا اے کہ تہانوں جلد دا کينسر ہو سکدا اے، تے اوه تجويز پيش کرے گا

کراؤ۔ طريق عمل فوری تے آسان اے۔ تہانوں اک مقامی بے حسی دی دوا دی جاوے گی؛ ڈاکڻر مشتبہ حصياں 
توں تہاڈی جلد دا اک نکا نمونہ کڈه لين گے۔ اوہدے بعد زخم مندمل کرن اچ مدد دے لئی تہانوں اک سالئی يا 

هليا جاوے گا جتهے اک ماہِر تشخيِص بيماری اک خوردبين ڻانکے الئے جان گے۔ نمونہ نوں اک ليبارڻری اچ گ
 دے ذريعے اوس دا معائنہ کرے گا۔ ڻيسٹ دے نتيجياں دے حصول اچ تقريباً اک ہفتہ لگے گا۔
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7. 7Bجلد دا کينسر دے کی عالج نيں؟ 

جلد دے کينسر دا عالج کينسر دے سائز، قسم، مقام تے مرحلہ اتے منحصر وکهرا ہوندا اے۔ ڈاکڻر بيماری دے 
 حاالت دے مطابق مناسب عالج اپنان گے۔ 

 سرجری

کئی واری بائيوپسی دے دوران جلد دے کينسر نوں ہڻا دتا جاندا اے تے ہور کسے عالج دی لوڑ نئيں ہوندی اے۔  
 جے کينسر وڈا ہے يا جلد دی سطح توں باہر پهيل گيا اے، تے ہور ڻشو ہڻان دی لوڑ ہووے گی۔ 

 موس سرجری

ند ڻشو دی اک لوڑ توں وده مقدار ايہہ خوردبينی طور تے کنڻرول کيتی جان آلی سرجری اے جيہڑی صحت م
لتے بغير کينسر دے خليے نوں ہڻان دی اجازت ديندی اے۔ جلد تے افزائش نوں پرت بہ پرت ہڻا دتا جاندا اے تے 
فوری طور تے خوردبين دے ذريعے معائنہ کيتا جاندا اے۔ ہڻانا جاری رہندا اے جدوں تائيں کہ کوئی کينسر دے 

کار نوں جلد دے اوناں وڈے کينسر دا عالج کرن دے لئی ورتيا جاندا اے جيہڑا جلد  خليے باقی نہ رہن۔ اس طريقہ
اچ سرايت کر گئے نيں يا بار بار رونما ہوئياں نيں۔ ايہہ ايناں حصياں اچ وی جلد دے کينسر دے لئی ورتيا جاندا 

 اے جناں دا عالج کرنا مشکل اے، جيويں آنکه دے نيڑے۔

 کرائيو سرجری

اکثر ايناں لوکاں دے لئی ورتی جاندی اے جيہڑے کسی دوجی قسم دی سرجری حاصل کرن دے کرائيو سرجری 
قابل نئيں نيں۔ ايہہ اک منجمد کرن دی ڻيکنالوجی اے۔ کينسر نوں منجمد تے خاتمہ کرن دے لئی جلد دی افزائش 

گا تے ہو سکدا اے ايس  اتے مائع نائڻروجن دا اسپرے کيتا جاندا اے۔ کئی دناں لئی زخم خراب تے سرخ ہو جاوے
تے چهاال پے جاوے۔ مرده ڻشو بعد اچ عليحده ہو جان گے۔ زخموں دے مندمل ہون اچ چند ہفتے تائيں لگ سکدے 

 نيں۔ عالج اک سفيد نشان زخم چهڈ سکدا اے۔   

 بَرقی ُخشکاؤ تے َجرف

ا تهاں دے آلے دوالے پائی ايہہ سطحی بيسل سيل کينسر دے عالج اچ عام اے۔ اک مقامی بے حسی دی دوا گنڻه ي
جاندی اے، تے کينسر نوں اک جرف دے ذريعے باہر ُکهرچ ليا جاندا اے۔ متاثره حصے اچ خون وگن نوں روکن 

دے لئی تے کسی وی باقی کينسر دے خليے نوں تباه کرن دے لئی برقی بہاؤ دتا جاندا اے۔ زخم اک پيال نشان زخم 
 ے گا۔چهڈتياں ہوئے، چند ہفتياں اچ بهر جاو
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 کيموتهراپی

جے جلد دا کينسر سرجری دے لئی کافی وڈاہووے تے ايہہ عالج اکثر ورتيا جاندا اے۔ عام طور تے، اينڻی کينسر 
نوں جسم دے مدافعتی نظام نوں متحرک کرتے ہوئياں ) FU-5(دوائياں جيويں کے ايميکيوموڈ يا فلورويوراسل 

دهے الِئ جاندياں نيں۔ کيموتهراپی نوں عام طور تے چه ہفتياں کينسر دے خليے تباه کرن دے لئی جلد اتے عين س
دے لئی اک دن اچ اک يا دو واری اليا جاندا اے۔ عالج کيتی ہوئی جلد الل، خارشی، زخم بن سکدا اے، تے کهرنڈ 
 يا چهلکادار وی ہو سکدی اے۔  فير وی، ايہہ ضمنی اثرات ويلے دے نال چنگے ہو جاندے نيں تے ايہہ عام طور

 تے کوئی وی نشان زخم نئيں چهڈتے۔   

 )PDT(ضيائی حرکيات عالج /فوڻوڈائنامک

PDT  اک روشنی ماخذ دا ورتارا کردی اے تے کينسر دے خليے نوں مکان دے لئی اک خاص کريم جلد اتے الئی
 ے۔جاندی اے۔ اينوں بنيادی طور تے جلد دی سطح اتے يا نيڑے دے کينسر دے عالج دے لئی ورتيا جاندا ا

سب توں پہالں اک روشنی حساس کريم جلد اتے الئی جاندی اے تے چند گهنڻياں بعد اک اوس تهاں اتے اک 
روشنی جالئی جاندی اے۔ اوہدے بعد عالج کيتے جان آلے حصے دی روشنی توں حفاظت کرن دے لئی اينوں 

ار کيتے جان دی لوڑ ہوندی اے۔ ہفتوں اچ بار ب 4-2نوں  PDTمرہم پڻی دے نال ڈهانپ دتا جاوے گا۔  کئی واری 
PDT  کران آلے لوکاں نوں عالج دے بعد گهٹ توں گهٹ چه ہفتياں تائيں عين سدهے سورج دی روشنی توں بچن

 دے بعد، جلد عام طور تے فوری تے اک نشان زخم چهڈے بغير مندمل ہو جاندی اے۔ PDTدی لوڑ ہوندی اے۔ 

دے دوران پيڑ دا تجربہ ہو سکدا اے، خاص طور تے جدوں عالج چہرے اتے کيتا گيا  PDTکجه لوکاں نوں 
توں پہالں اک مقامی بے حسی دی دوا وی دتی جا سکدی  PDTہووے۔  تکليف توں نجات اچ مدد دے لئی اونہاں 

 اے۔

 ريڈيوتهراپی

اک يا کئی مقدار دا ورتدی اے ريڈيوتهراپی کينسر دے خلياں نوں مکان دے لئی اعٰلی توانائی دی شعاعواں دی 
اينوں عام طور تے وڈی عمر دے بندياں دے لئی يا سرجری ممکن نہ ہون دی صورت اچ ورتيا جاندا اے۔ اينوں 
ان عام تهانواں اتے وی ورتيا جاندا اے جتهے سرجری مشکل ہو سکدی اے جيويں پپوڻے، نک، پيشانی، کن، يا 

ت گہرے ہو گئے ہوم۔ اينوں کينسر دے بار بار ہون توں بچاؤ دے لئی وی اوناں کينسرز دے لئی، جيہڑا جلد اچ بہ
 ورتيا جا سکدا اے۔
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8. 8Bجلد دے کينسر دی کی اوکڑاں نيں؟ 

عالج دی مدت دے دوران ضمنی اثرات واقع ہو سکدے نيں، جيويں عالج کيتی جان آلی تهاں الل، سوجن ہوئی تے تکليف ده 
اثرات اچ وقت دے نال چنگايائی آوے گی۔ جے جلد دے اک وڈے حصے نوں ہڻايا جاندا اے ہو سکدی اے۔ تاہم، ايناں ضمنی 

تے زخم نوں سيا نئيں جا سکتا، تے ايس حصے دی مرمت دے لئی اک چهيتی پيوندکاری يا اک تشکيِل نو دی لوڑ ہوندی 
 اے۔

 

9. 9Bجلد دے کينسر دے مريض دی ديکه بهال کيويں کريے؟ 

سرطان تے سکوئمس سيل سرطان دی اک چنگی تشخيض کيتی جاندی اے۔ ميلينوماوہدے عام طور تے، بيسل سيل 
بار بار ہون دا خطره زياده ہوندا اے۔ جلد دے کينسر دے مريضاں نوں سارے معائنے کرانے چائيدے۔ بيماری دے 

ہڑا مندمل فير ہو جان نوں روکن دے لئی، اونہاں نوں جلد دے کسی وی خالف معمول تل، نشان زخم يا زخم جي
 نئيں ہوندے، دا باقاعدگی نال معائنہ کرنا چائيدا۔

سرجری يا عالج دے بعد، ايہہ نہان، ورزش يا دوجے سرگرميوں دے لئی ڈاکڻر دے مشوره اتے عمل کرنا اہم 
اے۔ جلد دے کينسر دے مريض بيرونی سرگرمياں اچ حصہ لے سکدے نيں؛ صرف سورج دے سامنے آن نال 

قينی بناندے ہوئياں۔ سرجری تقريباً ہميشہ کجه قسم دے نشان زخم چهڈ ديندی اے۔ تہانوں ايس احتياط برتنے نوں ي
بارے اچ فکر کرن دی لوڑ نئيں کہ دوجے نشان زخم دے بارے اچ کی سوچن گے۔ معمول دے مطابق سماجی 

 سرگرميوں اچ شموليت اختيار کرنا تے ايس توں جذباتی رنج توں نجات اچ مدد مل سکدی اے۔  

جلد نوں نقصان  UVتحقيق توں پتہ چلدا اے کہ خوراکاں اچ تکسيدروک جيويں کے بيڻا کيروڻين تے وڻامن ای 
پہنچان دے خالف تحفظ تے جلد دے کينسر نوں روکن اچ مدد کر سکدی نيں۔ غذاواں جيہڑا گاجر، ميڻهے آلو، 

الوه، وڻامن ای تے مشتمل غذاواں بشمول پپيتے تے خوبانی، وغيره سميت بيڻا کيروڻين توں بهرپور نيں، ايہدے ع
 زيتون دا تيل، پتيدار سبز سبزياں، تخم گندم، پهلياں، بيری تے گری دار ميوے۔
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