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ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ 

ਿਵੱਚ 3,500 ਤ� ਿਜਆਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ 

ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 

ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਸਿੰਖਆ ਵਧਣ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਿਫਲਹਾਲ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਮੱਧਮ ਉਮਰ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ 

ਕ�ਸਰ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਹੈ।  

ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਿਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਛੇਤੀ ਜਲਦੀ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅੰਕਿੜਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਛਾਤੀ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 80% ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

(ਡਾ. ਮੇਈ ਯੀ, ਲਕ, ਕੰਸਲਟ�ਟ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਓਨਕੋਲਾਜੀ, ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

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

ਛਾਤੀ ਗਲ� ਡੁਲਰ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਮਾਰੀ ਗਲ�ਡ ਿਟਸ਼ੂ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਟਸ਼ੂ ਦਾ ਮਲੇ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਮਾਰੀ ਗਲ�ਡ ਤ� ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਐਪਰ, ਜਦ� ਮੈਮਾਰੀ ਗਲ�ਡ ਦਾ ਅਨੇਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਟਉਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਇਕ ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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2.      ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਦੰੀ ਹ?ੈ 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਉ�ਚ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਿਲਗੰ: ਐਪਰ, ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਮਿਹਲਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਉਮੁਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

• ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤ ੇਜਨੇੈਿਟਕਸ: ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਸੀ। ਕਿਲਨੀਕਲ ਅਿਧਐਨਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 5-10% 

ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਜੈਨਿਟਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਮਾਹਵਾਰੀ : 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਵਾਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣ 

ਵਾਲੀ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਖ਼ਰੁਾਕ: ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਉ�ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਉ�ਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

• ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ: ਬੀੜੀ-ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ: ਜੇ ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹ� ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 35 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ 

• ਦਵਾਈਆ:ਂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤਕ ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾ ਂ5 ਸਾਲ ਤਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣਾ 

• ਕ�ਸਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਇਿਤਹਾਸ: ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਜਵ�ਿਕ ਹੋਡਜਿਕਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕ�ਸਰ, 

ਬਾਓਲ ਕ�ਸਰ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ  
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3.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ 

ਕ�ਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 

ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਆਪੇ ਜਾਚਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ  

• ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਓ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋ  

• ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ੋ  

ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤਕ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇਮੀ ਚੈਕ-ਅੱਪ 

ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਮਾਣ ਨਹ� ਹੈ। ਐਪਰ, ਉਹ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਿਜਨਹਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ (ਿਜਵ�ਿਕ ਛਾਤੀ 

ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ) ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

  

4.      ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮਾਰੀ ਡਕਟਰ ਸੈ�ਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋਬਲੁਾਰ ਸ�ੈਲਾਂ 

ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਕਾਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈਨਿਟਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗਰਭ ਿਨਰੋਧਕ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਫੀਮਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (ਐਕਸ-ਰੇ) ਦੀ ਵਰਤੋ, ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਚਰਬੀਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਬੀੜੀ-ਿਸਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 
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5.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਹਣੋ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਜੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

• ਛਾਤੀ  

o ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਿਗਲਟੀ*  

o ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ  

o ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੱੁਬਣ  

o ਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਣ ਜਾਂ ਚੱਮੜੀ 'ਤੇ ਸੰਤਰੀ-ਿਛਲਕਾ ਦੀ ਬਨਾਵਟ  

• ਿਨੱਪਲ  

o ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ  

o ਸੰੁਗੇੜ (ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਬਣਾ) 

• ਬਗਲ  

o ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਦੀ ਸੋਜ 

* ਅਫਾਰ ਜਾਂ ਿਗਲਟੀਦਾਰ ਛਾਤੀ ਆਮ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਹਨ ਜੋ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਹੋਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਮਿਹਲਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਤੁਸ� ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਜਾ ਂਘਾਤਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਗਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸਸਟਾ ਂ(ਤਰਲ ਭਰਾ ਸੈਕ 

ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂ ਦੀ ਗੰਠ) ਜਾਂ ਿਫਬਰੋਮਾ (ਗੈਰ-ਕ�ਸਰਕਾਰੀ ਿਟਊਮਰ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ 

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹ� ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
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6.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹ:ੈ 
  

  
  
ਕ) ਮਮੈਗੋਰਾਮ: ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਟਊਮਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ 

  

ਅ) ਬਾਓਪਸੀ: ਿਗਲਟੀ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਨੰੂ ਇਕ ਬਾਰੀਕ ਸੁ� ਰਾਹ� ਿਨਕਾਲ ਕੇ ਮਾਈ�ੋਸਕੋਿਪਕ ਜਾਂਚ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਗਲਟੀ ਿਵੱਚ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਤੀ ਿਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

  

ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

  

ਕ) ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ: ਅਲਟਰਾਸਾ�ਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਲਈ ਸਿਥਤੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਿਗਲਟੀ 

ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਤੀ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

ਖ) ਹਾਰਮੋਨ ਿਰਸੈਪਟਰ ਅਤੇ ਐਚਈਆਰ2 ਟੈਸਟ: ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਨਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ 

ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਥੈਰੇਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  

ਗ) ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਿਕਡਨੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਅਵਸਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੂਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਲਈ 

  

ਘ) ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ 
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ਚ) ਕੰਿਪਉਿਟਡ ਟੋਮੋਗਰਾਫੀ (ਸੀਟੀ) ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਸਕੈਨ; ਜਾਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੇ ਹੋਰ 

ਅੰਗਾਂ ਿਵਚ ਿਟਊਮਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

  

7.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਨਹਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:  

ਸਰਜਰੀ 

ਸਰਜਰੀ ਮੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

1) ਛਾਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆਪਣ ਥੈਰੇਪੀ  

ਸਰਜਨ ਿਸਰਫ ਛਾਤੀ ਦੇ ਿਟਊਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਅਲਗ ਕਰਦਾ ਹ;ੈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ 

ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਛੋਟੀ ਿਗਲਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਿਜਆਦਾ ਉਿਚਤ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ ਿਨੱਪਲ ਤ� ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸਮੇਿਸਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਿਚਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

2) ਮਾਸਟੇਕਟੋਮੀ (ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ) 

ਜਦ� ਿਟਊਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਅਲਗ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ, ਪਰਭਾਿਵਤ ਿਹਸੱ ੇਦੀ ਬਗਲ ਿਵੱਚ ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈ�ੋਸਕੋਿਪਕ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਉਿਚਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਲੰਫ ਨੋਡ ਬਾਓਪਸੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਨਟੀਨਲ ਿਲਫੰ ਨੋਡ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਟਊਮਰ ਸ�ੈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਚਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਐਕੀਲਰੀ 

ਿਡਸਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਰੀ ਅੰਗ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਓਪਰੇਿਟਵ ਿਲੰਫੋਐਡੀਮਾ ਨੰੂ ਘੱਟ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਸ ਦੀ ਮਾਸਟਟੋਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਰੋਸਥੇਿਸਸ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ 

ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਇਨ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਿਂਕ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਪੇਸਿਲਸਟ ਤ� ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 

ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਡੇੀਓਥਰੈਪੇੀ 

ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਿਟਊਮਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਟਊਮਰ ਸੈ�ਲ ਸਰਜੀਕਲ ਜਖਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ (ਿਜਵ�ਿਕ ਛਾਤੀ ਦੀ 

ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ), ਰੇਡੀਓਥੈਰਪੇੀ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਈ ਇਨਰਜੀ ਐਕਸ-ਿਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ) ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਐਡਜੁਵ�ਟ ਇਲਾਜ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤ� 6 ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ 3-4 ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਹਾਈਪੋਫਰੈਕਸਨੇਿਟਡ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸਮਾਨ 

ਪਰਭਾਵਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਕੀਮਥੋਰੈੇਪੀ 

ਐਡਜੁਵ�ਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਸਰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਕ�ਸਰ ਰੋਧੀ ਸਾਈਟੋਟੋਕਿਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਕੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

3-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਪਾਲੀਏਿਟਵ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਹਾਰਮਨੋ ਇਲਾਜ  

ਐਸਟੋਜਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲਾਂ ਦੇ 

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫੀਮਾਲੇ ਦੇ ਪਰਭਾਵੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, 

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਸਰਫ ਅਿਜਹੇ ਿਟਊਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਰਮੋਨਲ ਿਰਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨੀਯਤ ਥਰੈਪੇੀ  

ਐਚਈਆਰ2-ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਲਈ, ਿਨਯਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਐਡਜੁਵ�ਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਰਭਾਿਵਕਤਾ 

ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ 1 ਸਾਲ ਤਕ ਚਲੇਗਾ।  
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8.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਜਿਟਲਤਾਵਾ ਂਕੀ ਹਨ? 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�ਿਕ ਫੇਫੜੇ, ਲੀਵਰ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ 

ਬਗੈਰਾ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਸਰਜਰੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਜਖ਼ਮ ਦਾ ਸੰ�ਮਣ।  

• ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਰਮਿਪਟ ਿਲੰਫ ਨੋਡਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦ ੇਕਾਰਨ ਬਾਹ ਦੀ ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਕਰੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਮਾਸਟਕਟੋਮੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਜਨਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਵਾਲ ਮਸਲ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਘੁਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਥੋੜੀ 

ਿਜਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਰੇਡੀਓਥਰੈੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਮੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਸੋਜਨ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣਾ ਂਿਵੱਚ ਰਡੇੀਓਥਰੈੇਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਅ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰ�ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ ਵਾਲ ਿਗਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਨੀਯਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਭਾਿਵਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਪਰ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਮੱਧਮ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਬੇਆਰਾਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾਵ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨਰਿਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 

ਦੀ ਮਦਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

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


 

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

9.      ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰਹਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਪਹੁਲੂਆਂ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੇਮੀ ਕਲੀਿਨਕ ਮਲੁਾਕਾਤ: ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ ਵਾਪਨ 

ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁੜ ਵਾਪਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੰਬੇ ਬੀਮਾਰੀ 

ਮੁਕਤ ਅਵਧੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਪਰਭਾਿਵਤ ਬਾਹ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ 

ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਧਾਰਨ ਕਸਰਤ: ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿਸਸੋਥੈਰਾਿਪਸਟ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ ਉਪਰੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਟਰ ੇਿਨੰਗ ਲਈ ਸਰਲ ਆਰਮ 

ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਾ ਂਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹ ਦੀ 

ਸੋਜ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  
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