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ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ 

ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 

10000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚਂੋ 66 ਲੋਕ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਜੇ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ੇਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ, ਇਲਾਜ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਉਚਿਤ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

(ਡਾ. ਵਾਈ. ਟੀ. ਫਿਊ. ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕੋਲਾਜੀ, ਕਵੀਨ ਐਲੀਜਾਬੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ ੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ।)  
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1. 0ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਕੋਲਨ ਪਾਚਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ, ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੱੈਲਾਂ, 

ਪੋਲਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਂੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੋਲਾਈਪ ਘਾਤਕ 

ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 

2. 1ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਆਦਾ 

ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

• ਉੁਮਰ 50 ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ  

• ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ  

• ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਪੋਲਾਈਪ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  

• ਉੱਚ-ਚਰਬੀ, ਉੱਚ-ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ   

• ਜਿਆਦਾ ਵਜਨ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 25 ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ)  

• ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ  

• ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ  

• ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ  

3. 2ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:  

• ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ: ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਦੀ ਚਾਲ 

ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸੈ਼ਲੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ; 

• ਜਿਆਦਾ ਤਂੋ ਜਿਆਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; 

• ਲਾਲ ਮੀਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ; 

• ਪੈਨ-ਫ੍ਰਾਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫ੍ਰਾਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ; ਸਟੀਮ, ਬੇਕ, ਗ੍ਰਿਲ ਖਾਣ ਦੇ ਸੇਵਨ; 

• ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਜਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; 

• ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ 

• ਜਾਂਚ ਤੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 

4.      ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?  

  ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:   

• ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ, ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ, ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਤਂੋ ਖੂ਼ਨ ਆਉਣਾ; 

• ਟੱਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ), ਟੱਟੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਪਤਲੀ ਟੱਟੀ);  

• ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਕਮੀ;  

• ਪੇਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ (ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ);  

• ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਟੀ ਲਗਣਾ;  

• ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ: ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ, ਥਕਾਵਟ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਨ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੀਲਾਪਣ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ 
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5.      ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤਂੋ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: 

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ  

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਂੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀ ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲਚਕੀਲੇ ਵੀਡੀਓ-ਇਨਡੋਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਨ 

ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੋਅਲ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਤਂੋ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਂੇ 

ਲਗਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਅੰਤਮ 

ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਨਿਦਾਨਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੇਸਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱੁਖ 

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਪੋਲਾਈਪ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ। 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ  

ਮਾੜੀ ਬੇਆਰਾਮੀ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਆਮ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਛੇਦ, ਖੂ਼ਨ ਵਹਿਣਾ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, 

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜਾਂ ਤੇਜ ਆਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੱੁਖ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ 1% ਤਂੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਪੇ 

ਦਰਦ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਬੇਰੀਅਮ ਏਨੀਮਾ ਜਾਂਚ 

ਬੇਰੀਅਮ ਏਨੀਮਾ ਇਕ ਸਪੇਸ਼ਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਲਾਜਿਸਟ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਊਬ੍ਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿਊਬ ਬੇਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਤਰਲ ਬੇਰੀਅਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਗ 

ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੀਅਮ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਫਲੋਰੋਸਕੋਪ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨੰੂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 

ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਗੁਦਾ ਜਾਂਚ 

ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਮਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਅੰਦਰ 

ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਫੀਕਲ ਓਕਲਟ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਟਿਊਮਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਿਡ ਟੋਟੋਮਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਟਡੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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6.      ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: 

ਸਰਜਰੀ  

ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਮਰ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੂਆਤੀ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੰੂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਟਾਸਟਾਸਾਈਜ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਖਮ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 

ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮਰੀਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੁਲ ਮੈਸੋਰਰੈਕਟਲ ਨੂੰ 

ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਟੋਮਾ ਹਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ  

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ 

ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਸੱੈਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸੱੈਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ 

ਸਰਜੀਕਲ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਤਂੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਸ ਨੰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:  

ਸਟੇਜ II ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼  

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਟੇਜ II ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ।  

• ਸਟੇਜ III ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜ III ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਸਟੇਜ IV ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਮੈਟਾਸਟੇਟਿਕ ਲੇਸਿਅਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਟਿਊਮਰ 

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

7.      ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 

ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਡਾਈਬਿਟੀਜ ਮੈਲੀਟਸ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਜਾਂਚ  

ਇੰਡੋਸਕੋਪੀਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਪੈਕਟੋਮੀ (ਪੋਲਾਈਪ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ), ਇਨਡੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈਮੋਸਟੇਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ 

ਸਟਂੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੂ਼ਨ ਵਹਿਣਾ।  

ਸਰਜਰੀ 

ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਜਖਮ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਰਿਟੋਨਿਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੇਪਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਣ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ 

ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਐਡਜੁਵੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਥਕਾਵਟ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਖੂ਼ਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ 

ਕਮੀ, ਕੱਚਿਆਪਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀ, ਵਾਲ ਝਣਨਾ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤ। 
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8.   ਆਂਤੜੀ/ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸਿਹਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ 

ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੱਛਣ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ।  

ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਟੋਮਾ 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਸਟੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਮਾ ਨਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਟੋਮਾ 

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀ ਅਤੇ ਸਟੋਮਾ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਟੋਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਚਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀ।  

ਖੁ਼ਰਾਕ: 

ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਜਿਹੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਣ ਤਂੋ ਮਣਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ 

ਉਹ ਆਂਤ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ ਕਰੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ।  
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