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0Bپهيپهڑياں دا کينسر 

توں وده  4،000پهيپهڑياں دا کينسر ہانگ کانگ اچ اک مشہور کينسر قاتل اے۔ ہر سال پهيپهڑياں دا کينسر دے 
 موتاں ہوندی نيں۔  3،600نويں کيس نيں تے اس بيماری دے کارن توں تقريباً 

مرد مريض % 90سگريٹ نوشی پهيپهڑياں دے کينسر دے فروغ دا اہم عامل اے۔ پهيپهڑياں دے کينسر دے تقريباً 
تمباکو نوش نيں۔ کسے دوجے بندے نوں وی سگريٹ دے دهوئيں اچ لمے ويلے تائيں رکهنا وی پهيپهڑياں دے 

يس لئی، تمباکو نوش نوں آپو، اپنے رشتہ داروں تے اپنے کينسر دے فروغ دے خطرے نوں دگنا کردا ديندا اے۔ ا
دوستوں دی خاطر فوری طور تے تمباکو نوشی چهڈ دينی چائيدا۔ جے تہاڈا کوئی رشتہ دار يا دوست جيہڑا تمباکو 

 دی اے تو ايس نال اينوں چهڈن دے بارے اچ گل کرو۔/نوشی کردا

الج دے امکان نوں ودها سکدا اے۔ فير وی، اکثر مريضاں اچ پهيپهڑياں دے کينسر دی ابتدائی مرحلياں اچ کهوج ع
ايس ويلے تائيں تشخيص نئيں ہوندی اے جدوں تائيں پهيپهڑياں دا کينسر ميڻافيز يا ايڈوانسڈ مرحلے تائيں نئيں پہنج 

دے  جاندا اے، ايويں اوہدا عالج کرنا مزيد مشکل ہو جاندا اے۔ فير وی، پهيپهڑياں دے کينسر دے بوہتی خطرے
نوں ابتدائی دريافت ) تمباکو نوش تے جناں نوں کسی دوجے دے دهوئيں نال خطرے اچ پايا جاندا اے(شکار لوکی 

 دے ذريعے عالج دے امکان نوں ودهان دے لئی ہميشہ ساه دی بيمارياں دے سلسلے اچ محتاط رہنا چائيدا۔ 

ال، نيو عالقے مغربی کلسڻر دا خصوصی ، کنسلڻنٹ، شعبِہ کلينکل اونکولوجی، ڻيون من ہسپتSH LOڈاکڻر (

 26/9) شکريہ
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1. 1Bپهيپهڑياں دا کينسر کی اے؟ 

ساه دی نکی نالی دی /ساه دی وڈی نالياں تے برونکائی/پهيپهڑياں دا کينسر نظام تنفس دے تهلويں حصے بشمول برونکس
 وال دے خليے اچ بنن آال اک مہلک ڻيومر اے۔

 

2. 2Bخطرے دے کی عوامل نيں؟ پهيپهڑياں دا کينسر الحق ہونے دے 

پهيپهڑياں دے کينسر دے کيس سگريٹ نوشی نال منسلک نيں۔ جے تسی ہيڻهاں دتياں گروپاں اچوں کسے  90%
 :اک يا وده نال تعلق رکهدے او تے، براه مہربانی پهيپهڑياں دے کينسر دی عالمتاں تے خصوصی توجہ ديو

 تمباکو نوش •
 يا ايس توں وده 50عمر  •
ايہہ پهيپهڑياں (اک گهٹ عمری اچ شروع کيتی جان آلی تمباکو نوشی دی اک طويل مدت دی ہسڻری ہونا  •

 )دا کينسر ہون دے خطرے نوں ودهائے گا

 

3. 3Bپهيپهڑياں دے کينسر دی روک تهام کيويں کريے؟ 

دوست جے تسی تمباکو نوشی کردے او، تے فوراً تمباکو نوشی چهڈ ديو۔ جے تہاڈا کوئی رشتہ دار يا  •
 کردی اے تو اوس نال ايس نوں چهڈن دے بارے اچ گل کرو۔/جيہڑا تمباکو نوشی کردا

بهاپ دين، ابالن، تے دم پخت : کهانا پکاندے ہوئياں تيل آلی بهاپ دا بوہتی وده کے سامنا کرن توں بچو •
کهانا پکان دے کرن ورگے طريقياں دا انتخاب کرو۔ گهر اچ کهانا پکاندے ہوئياں فرائی کرن توں بچو۔ 

 تيل توں خارج گيس نوں گهٹ کرن دے لئی ہميشہ اخراج گيس ہوادان ورتو۔
 انگيڻهی تے پکائے کهانياں توں بچو۔/ڈبياں اچ بند يا بار بی کيو: خوراک •
 خوشبودار شيوان جالن نوں گهٹ کرو۔: رہن سہن •
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4. 4Bپهيپهڑياں دا کينسر دے کارن کی نيں؟ 

دے فروغ دے لئی اک مشہور اہم ترين عامل اے۔ جے تسی تمباکو نوشی کر سگريٹ نوشی پهيپهڑياں دے کينسر 
 :او، تے ايناں ہيڻهاں دتياں حقائق توں باخبر رہنا اہم اے

 گنا زياده ہوندا اے۔ 20تمباکو نوش نوں پهيپهڑياں دے کينسر ہون دا خدشہ غير تمباکو نوش دی نسبت  •
 نوں پهيپهڑياں دا کينسر ہوندا اے 1تمباکو نوشاں اچوں  10 •
دوجياں دی تمباکو نوشی دے سامنے پهيپهڑياں دے کينسر ہون دے خطره اچ بوہتی وادها کرے گا  •

 )گنا وده 3توں  2معمول دی نسبت (

 :تمباکو نوشی دے عالوه، ہيڻهاں دتياں عوامل وی پهيپهڑياں دے کينسر ہون دے خطرياں اچ وادها کر سکدے نيں

يلے تائيں تازه پهلوں تے سبزيوں دی عدم موجودگی، تے اک فرد دی خوراک اچ وڻامن اے اک لمے و •
 توں بهرپور غذاواں

 بهاپ دا لمے ويلے تائيں سامنا/کهانا پکان دے دوران تيل توں پيدا ہونے آلی گيس •
 ڈبياں اچ بند يا انگيڻهی اتے پکے کهانوں دا کثرت نال ورتارا •
 پيدا ہون آلے دهوئيں دا لمے ويلے تائيں سامنا خوشبودار شيواں نوں جالن توں •
 نسلی يا موروثی عوامل •

 

5. 5Bپهيپهڑياں دے کينسر دی کی عالمتاں نيں؟ 

 ہيڻهاں دتياں نشانياں يا عالمتاں وچوں کوئی وی پهيپهڑياں دے کينسر دی نشاندہی کر سکدی اے: 

 لمے ويلے دی تهکاوٹ •
 بهک گهٹ لگنا تے وزن اچ گهاڻا •
 مستقل کهانسی •
 خرخراہٹ نال ساه لينا •
 بلغم اچ خون آنا •
سينے دی پيڑ: کهنسدے ہوئياں يا اک گہری سانس لين دے دوران غير واضع پيڑ يا سينے اچ اذيت  •

 ناک پيڑ

پهيپهڑياں دے شديد درجے دے کينسر وچ مبتال مريضاں نوں ہيڻهاں دتياں دا سامنا وی ہو سکدا اے: گردن دی 
ته دی سوجن؛ پيٹ ُپهلنا، ہڈياں اچ پيڑ، سر اچ پيڑ، جزوی مرگی يا ادهے دهڑ گنڈماال سوجن، گردن، چہره تے ہ

 دا فالج (جسم دے اک پاسے دا فالج)
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6. 6Bپهيپهڑياں دے کينسر دی تحقيقات تے تشخيص کيويں کريے؟ 

جدوں کے تمباکو نوشی کرن آلياں نوں باقاعدگی نال سينے دے معائنے کرانے چائيدے، جدوں 
عالمتاں وچوں کسی عالمت دے حامل بندياں نوں وی فوری طور تے اپنے فيملی اتے بيان کيتی 

ڈاکڻرز نال رجوع کرنا چائيدا۔ پهيپهڑياں دے کينسر دے لئی تشخيصی ڻيسڻس اچ ہيڻهاں دتياں 
  شامل نيں:

 a (سينے دا ايکسرے 
 

b (لئی اک خوردبين دے ذريعے بلغم دے نمونہ خالف معمول کام کرن آلے خليے دی جانچ کرن دے : بلغمی خليے دا معائنہ
 دا معائنہ کرنا

 
c (لعابی جهلی دی کيفيت نوں مرئی بنان دے لئی ہوا دی نالياں دے معائنہ دے ذريعے ہوا دے رستياں دا : برونکواسکوپی

ی کيتی جا سکدی معائنہ۔ ايہہ ڻيومر دی تهاں نوں ظاہر کر سکدا اے جيہدی کينسر خليہ دی قسم دی تشخيص دے لئی بائيوپس
 اے۔ اوہدے بعد، نتيجياں ايہہ تعين کرن اچ ڈاکڻروں دی مدد کر سکدے نيں کہ آيا سرجری کيتی جانی چائيدا يا نئيں۔ 

 
d (ايہہ اس بات دا تعين کرن اچ مدد کر سکدا اے کہ کی ڻيومر سينے : پازيڻرون ايميشن ڻوموگرافی اسکين/  سی ڻی اسکين

يں کے مقامی لمف نوڈز يا نئيں۔ اوہدے بعد ڈاکڻر فيصلہ کرن گے کہ کی سرجری دے ذريعے دے اندر پهيل گيا اے، جيو
 مريض دے پهيپهڑياں دے کينسر دا عالج کيتا جا سکدا اے۔
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7. 7Bپهيپهڑياں دے کينسر دے کی ممکن عالج نيں؟ 
 

اچ تخفيف دے لئی پهيپهڑياں دے کينسر دے عالج اچ سرجری، بيرونی ريڈيوتهراپی، کيموتهراپی تے بيماری 
دوجے معاون اقدامات جيويں کے ليزر، اندرونی ريڈيوتهراپی، تے دوائياں شامل ہو سکدی نيں۔ مريض دی 

 عمومی صحت دی کيفيت تے منحصر واحد يا مشترکہ طريقہ عالج نوں ورتيا جا سکدا اے۔

a (سرجری 

جناں نے ابتدائی مرحلے دا پهيپهڑياں دا  يہ طريق عالج ان مريضاں دے لئی عالج دا بہترين موقع فراہم کردا اے
کينسر اے جيہڑا پهيپهڑياں توں باہر نئيں پهيليا اے۔ سرجری توں شفايابی دی شرح بيماری دے سبه توں ابتدائی 

عمل جراحی دا حجم مہلک ڻيومر دی کيفيت تے /توں وده تے قائم اے۔ ريسيکشن% 60مرحلے دے مريضاں اچ 
۔ آپريشن اچ اک ڻيومر نوں ہڻان دے نال آلے دوالے دے کجه ڻشوز نوں مکانا وی )انحصار کردا اے(منحصر اے 

شامل ہو سکدا اے، ايس دوران اچ کجه بندياں اچ اک مکمل لوب يا حٰتی کہ اک پورے پهيپهڑے نوں ہڻانا وی شامل 
 ہو سکدا اے۔

b (بيرونی ريڈيوتهراپی 

مريضاں نوں اک شفايابی عالج دی حيثيت توں دتا جا سکدا  ايہہ ابتدائی مرحلے دے پهيپهڑياں دے کينسر دے ايناں
اے جيہڑا بڑهاپے يا دوجی بيمارياں دے ہون دی کارن توں سرجری دے لئی موزوں نئيں نيں۔ ريڈيوتهراپی 

مريضاں اچ کينسر دے خلياں نوں تباه کرن دے لئی مفيد ہووے گی جے ڻيومر مقامی پهيالؤ رکهدا اے، آپريشن 
سرجری ناقابل ہڻاؤ کينسر دے خليے باقی رہندے نيں، يا کينسر پهيالؤ دے کارن پيدا ہون آلی  دے بعد بذريعہ

 موجود نيں،) جيويں ہڈياں اچ پيڑ تے دماغی انتقال بيماری(عالمتاں 

c (کيموتهراپی 

کينسر دے نوں ) اينڻی کينسر دوائياں(ميڻيسڻيڻک پهيپهڑياں دے کينسر دے مريضاں دے لئی، کيميوتهراپک دوائياں 
خليے تقسيم ہون تے نشونما توں روکن اچ مدد دے لئی ورتيا جاوے گا۔ واحد يا مجموعہ اچ اينڻی کينسر دوائياں 

نوں دُرون وريدی ادخال دی راه دے ذريعے مريض دے جسم اچ داخل کيتا جاوے گا۔ مريض نوں اک تے ادخال 
گی، جدوں کے پورے کورس دے دوران عام طور  ہفتياں تائيں ڻهہرن دی لوڑ ہووے 4-3حاصل کرن توں پہالں 

 ادخال دتے جاندے نيں۔ 6-4تے 

d (ہدفی عالج 

ايہہ اک مخصوص ڻيومر دی قسم اچ ملوث مخصوص ماليکيولز تے ہدف بناندا اے۔ ہيميڻوپوئيڻک سڻيم خليے يا 
ات دا کارن بندا اے۔ ايہہ مدافعتی نظام تے گهٹ اثر پان آلی روايتی کيموتهراپی دے مقابلے اچ ايہہ گهٹ ضمنی اثر

 خراج ثانوی پهيپهڑياں دے کينسر دے مريض دی اک مخصوص قسم دے لئی موزوں اے۔/ميڻيسڻيڻک
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8. 8Bکيموتهراپی يا ہدفی عالج دياں کی اوکڑاں نيں؟ 

کيميوتهراپک دوائياں کينسر دے خلياں نوں مکا سکدی نيں، ضمنی اثرات دے نتيجے اچ، اوه جسم اچ عام خليے 
تباه کر سکدی نيں۔ مريضاں نوں متلی، قے، واالں دا ڈگنا، منہ سوجنا، لہو دی کمی، بيکڻيريل انفيکشن نوں وی 

دے تئيں مزاحمت دا گهاڻا، تے اندرونی نکسير، وغيره دا تجربہ ہو سکدا اے ايس لئی، تہاڈا ڈاکڻر خاص انتباه دے 
 نال کيموتهراپی دے پورے کورس دا انتظام کرے گا۔

نی اثرات دا کارن بن سکدا اے جيويں کے جلد تے دانے، منہ سوجن يا اسہال۔ براه مہربانی ايس ہدفی عالج ضم
 قسم دے عالج نوں ورتدے ہوئاں طبی مشوره تے سختی نال کار بند رہو۔

 

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

 :يابی دے دوران کجه اہم نوڻس ہيڻهاں دتے نيں سرجری، کيموتهراپی يا کينسر دوائياں دے عالج دے بعد صحت

 :باقاعدگی نال معائنے

سرجری تے دوائياں نال عالج اک جزوی يا حٰتی کہ پهيپهڑياں دے کينسر دی عالمتاں توں مکمل نجات دال سکدا 
اے۔ تاہم، پهيپهڑياں دے کينسر دے دوباره ہون د امکان نسبتاً وده کے اے۔ ايس دا وڈا کارن ايہہ حقيقت اے کہ 

ائيں ايناں دا کينسر بدتر نئيں ہو جاندا تے پهيل نہ گيا زياده تر مريضاں دا عالج اوس ويلے تائيں نئيں ہوندا جدوں ت
ہووے، انج بحالی دی شرح متاثر ہوندی اے۔ مريضاں نوں پيش رفت دی نيڑے توں نگرانی دی اجازت ديندے 
ہوئياں باقاعدگی نال بعد آلی مالقاتاں نوں برقرار رکهنا چائيدا۔ جے کينسر دوباره ہو جاندا اے، تے عالج وی 

 تے کيتا جا سکدا اے تے انج بقا دے امکان نوں ودهاندا اے۔  فوری طور

 : روزمره دی طرز حياتی دی ياددہانی

 تمباکو نوشی چهڈ ديو •
 گهر اچ ہوا دی آمدورفت دے چنگے انتظام نوں يقينی بناؤ •
 پهيپهڑياں دے افعال نوں چنگا بنان دے لئی مناسب ورزش کرو •
 ے ہوائی آلودگی آلی عوامی تهانواں توں دور رہوتنفسی انفيکشن توں بچن دے لئی پُرہجوم ت •

 :خوراک

دی کافی مقدار تے مشتمل خوراک دی مقدار نوں ودهاؤ جيويں کے گاجر، انگور، تے  Cتے  Aوڻامن  •
 ناشپاتی، وغيره۔

 

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