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0Bجلد کا کينسر 
کينسر کے واقعات کی شرح ميں دنيا بهر ميں تيزی سے اضافہ ہوا ہے۔  ےجلد کا کينسر ايک عام کينسر ہے۔ جلد ک

اگرچہ ہانگ کانگ ميں شرح مغرب سے کہيں کم ہے، ہر سال نئے مريضوں کی تعداد ميں اضافہ جاری ہوتا ہے۔ يہ 
کينسر  غالباً بيرونی سرگرميوں ميں شرکت ميں اضافہ اور عمر رسيدگی کی وجہ سے ہے۔ ہسپتال حکام کی ہانگ کانگ

نئے کيسز تهے۔ دوسرے  558ميں  2013نئے کيس اور  257ميں جلد کے کينسر کے  2003رجسڻری کے مطابق، 
کے درميان تعداد تقريباً دوگنی ہو گئی۔  نان ميلينوما جلد کا کينسر، جلد کے کينسر کی سب  2013اور  2003الفاظ ميں، 

نمبر پر  7ميں  2013سے  11ميں  2003ايک رہا ہے۔ يہ  کينسر ميں سے 10سے عام قسم، ہانگ کانگ کے سرفہرست 
 بلند ہوا۔         

جبکہ جلد کے کينسر کا دائره اثر زياده ہے، اس کی شرح اموات اتنی زياده نہيں ہے۔ چونکہ جلد سب سے زياده دکهائی 
اس وجہ سے، جلد کے دينے واال عضو ہے، اسلئے ہماری جلد پر کسی بهی غير طبعی حالت کا پتہ لگانا آسان ہے۔ 

کينسر کا ابتدا ميں ہی عالج کيا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی جلد ميں کسی بهی قسم کی غير طبعی تبديلی محسوس ہو، تو 
جتنی جلدی ممکن ہو آپ کو اپنے ڈاکڻر سے رجوع کرنا چاہئے۔ مرض کا جلد پتہ لگنے سے کامياب عالج کے امکانات 

 ميں اضافہ ہوتا ہے۔  

صفحے کی معلومات کا جائزه لينے کے لئے ڈاکڻر سی سی ڻونگ، ايسوسی ايٹ کنسلڻنٹ، شعبہ کلينکل (اس 
 اونکولوجی، کوئين ميری ہسپتال کا خصوصی شکريہ۔)
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1. 1Bجلد کا کينسر کيا ہے؟ 

کے ذريعے  جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ اس کے بنيادی افعال ميں چوٹ لگنے سے جسم کا دفاع کرنا، پسينہ آنے
جسم کے درجہ حرارت کو کنڻرول کرنا، اور جسم ميں پانی کی کمی ہونے کی روک تهام شامل ہے۔ جلد کی تين تہيں 

ہيں: ايپی ڈرمس (اوپری پرت)، ڈرمس (درميانی پرت) اور سب کيوڻس (نچلی پرت)۔ ايپی ڈرمس خليات کی تين اہم اقسام 
 ئمس خليات اور سياه خليات۔پر مشتمل ہوتی ہے، بشمول بنيادی خليات، سکو

عام طور پر، جلد کے نئے صحت مند خليات پرانے خليات کو جلد کی سطح کی طرف دهکيلتے ہيں جہاں پرانے خليات 
کو  DNAکی طرف سے کنڻرول کيا جاتا ہے۔ تاہم، جب  DNAمر جاتے ہيں اور علحيده ہو جاتے ہيں۔ اس عمل کو 

عال ميں بگاڑ پيدا ہو گا، جو نئے خليات کے بے اختيار بڑهنے اور کينسر نقصان پہنچتا ہے، تو عمل کے دوران اف
تشکيل دينے کا سبب بن سکتا ہے۔ جلد کا کينسر عام طور پر جسم کے ان حصوں پر بنتا ہے جو اکثر سورج کے سامنے 

سورج کی روشنی رہتے ہيں، جيسا کہ چہره، ہونٹ اور گردن۔ ليکن يہ ان حصوں پر بهی بن سکتا ہے جنہيں بالعموم 
 کے سامنے نہيں کيا جاتا ہے، جيسا کہ ہتهيلياں، پيروں کے تلوے يا انگليوں کے درميان خالی جگہيں۔

 
 

2. 2Bجلد کے کينسر کی کيا مختلف پيچيدگياں ہيں؟ 

 جلد کے کينسر کو خليہ کی قسم جس سے وه بڑهتے ہيں، کی نسبت نام نام ديا جاتا ہے۔ جلد کے کينسر کی تين اہم اقسام
ہيں: بيسل سيل سرطان، سکوئمس سيل سرطان (غير ميلينوما جلد کا کينسر) اور ميلينوما۔ جلد کے کينسر کی دوسری 

 اقسام، جيسا کہ مہلک جلد کا ڻيومر جو پسينہ غدود اور بالوں کے غدود سے پيدا ہوتے ہيں، کم عام ہيں۔

 )BCC(بيسل سيل سرطان 

سب سے زياده آسانی سے عالج کيے جانيواال جلد کا کينسر ہے۔ اسے جلد  بيسل سيل سرطان سب سے زياده عام ہے اور
 BCCسال کی عمر سے زائد کے افراد ميں ہوتا ہے۔ زياده تر  40% شمار کيا جاتا ہے۔ يہ عام طور پر 60کے کينسر کا 

ن پر ايک موتيوں کی سر، ناک، گلے اور اوپر کے دهڑ پر ابهرتے ہيں۔ بيسل سيل سرطان عام طور پر چہره، کان يا گرد
طرح يکبارگی سے شروع ہوتا ہے۔ جب يہ سينے يا پيڻه پر بنتا ہے، تو يہ ايک چهلکوں والی جگہ يا خشک جلد کے 
ايک حصہ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے خون رسنا يا زخم بن سکتا ہے، اور پهر مندمل ہونا اور دوباره خراب ہو 

 اره واقع ہو سکتا ہے۔سکتا ہے۔ يہ جلد پر ايک ہی جگہ دوب

بيسل سيل سرطان عام طور پر آہستہ آہستہ بڑهتا ہے اور تقريباً کبهی نہيں پهيلتا ہے۔ تاہم، اگر اسے بغير عالج رہنے ديا 
جائے، تو يہ جلد کی گہرائی ميں افزائش کرے گا اور قريبی ساخت کو نقصان پہنچائے گا۔ يہ عالج کو زياده مشکل بنا 

 ديتا ہے۔

 )SCC(سيل سرطان  اسکوئمس

سال کی عمر کے بعد واقع ہوتے ہيں۔   50% اسکوئمس سيل سرطان ہيں اور ان ميں سے زياده تر 30جلد کے کينسر کا 
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وه عام طور پر سرخ گانڻه يا السرز کے طور پر بنتے ہيں اور عام طور پر سورج کے سامنے منکشف جسم کے حصوں 
اور کہنی سے کالئی تک۔ وه اوپر کے دهڑ اور ڻانگ پر بهی بن سکتے ہيں۔ پر رونما ہوتے ہيں جيسے سر، گردن، ہاته 

 زياده ناگوار ہيں اور پهيلنے کا زياده امکان ہے۔ SCCہونڻوں يا کان پر 

 ميلينوما

% شمار کيا جاتا ہے، يہ سب سے زياده سنگين صورت ہے اور سب 10اگرچہ ميلينوما کو تمام جلد کے کينسر کا صرف 
کے کينسر کے سبب موت کے ذمہ دار ميں سے ايک ہے۔ ميلينوما کے خليات تيزی سے بڑهنے اور جسم  سے زياده جلد

 کے دوسرے اعضاء جيسا کہ پهيپهڑے، جگر يا دماغ ميں ابتدائی مراحل ميں بهی تيزی سے پهيل سکتے ہيں۔

نہيں عام طور پر سورج کے سامنے جب ميلينوما ايشيائی لوگوں ميں ہوتا ہے، تو يہ عام طور پر ان حصوں پر بنتا ہے ج
منکشف نہيں کيا جاتا ہے جيسے پيروں کے تلوے، ہتهيلياں، انگلی کے ناخنوں کے نيچے يا ميوکوس ممبرينز، وغيره۔ 
ميلينوما جلد پر ايک نئے رنگ کے دهبوں کے طور پر بن سکتا ہے۔ يہ ايک موجوده تل يا داغ کے سائز، شکل يا رنگ 

بهی شروع ہو سکتی ہے۔ عمل ميں کئی ہفتوں سے کئی ماه لگ سکتے ہيں۔ ميلينوما کی عام  ميں تبديلی کی وجہ سے
طور پر ايک بے ترتيب شکل، ايک بے ڈهنگا حاشيہ اور غير يکساں رنگ ہوتا ہے۔ يہ جلد کی سطح پر اوپر اُبهرتی ہے 

ے زخم ہوتے ہيں۔  اگر آپ اور ايک غالظت کی طرح لگتی ہے۔ يہ تيزی سے بڑه سکتی ہے اور بڑے کے گرد چهوڻ
 ان خصوصيات ميں سے کسی کو بهی محسوس کريں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکڻر سے مالقات کرنی چاہئے۔ 

 
 

3. 3Bجلد کا کينسر کی روک تهام کيسے کريں؟ 

جلد کے کينسر کو روکا جا سکتا ہے۔ جلد کے کينسر کو روکنے کا بہترين طريقہ % 80تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ 
 : سے اپنی جلد کی حفاظت کرنا ہے۔ يہاں کچه تجاويز ہيںسورج 

 :سورج سے بچنے کی کوشش کريں* 

 يا زياده ہے 3انڈيکس  UVجب  -

 بجے کے درميان جب سورج کی کرنيں مضبوط ہوتی ہيں 3سے دوپہر  11صبح  -

کے ساته سنسکرين کا استعمال کريں۔ ++ PAاور + SPF15تمام منکشف جلد پر بشمول ہونٹ سورج سے تحفظ عنصر * 
 SPF15 UVگهنڻوں کے بعد دوباره لگائيں۔  3سے  2منٹ قبل سن اسکرين لگائيں اور ہر  30سورج ميں باہر جانے سے 

 کو جذب کرتی ہے۔ SPF30 97%کو جذب کرتی ہے جبکہ %  93ريڈی ايشن کے 

 يں درخت، چهترياں، يا کسی بهی قسم کی چهتری سے سايہ تالش کر* 

چهّجے دار ہيٹ، دهُوپ عينک، گہرے اور مضبوطی سے بنا لباس پہنيں جو آپ کے بازو اور ڻانگوں کو مکمل ڈهانپتا 
 ہے۔ 
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 ڻيننگ بيڈز اور سن ليمپس سے گريز کريں۔* 

سورج سے حساس ادويات سے باخبر رہيں۔ کچه نسخے اور بغير نُسخے کے ادويات سورج کی روشنی کے لئے آپ * 
زياده حساس بنا سکتی ہے۔ ان ميں بعض ہائی بلڈ پريشر، ذيابيطس کی ادويات اور کيل ُمہاسوں کی ادويات کی جلد کو 

شامل ہيں۔ آپ جو بهی ادويات ليتے ہيں اس کے ضمنی اثرات کے بارے ميں اپنے ڈاکڻر سے پوچهيں۔ اگر وه سورج کی 
 ابير اپنائيں۔روشنی کے لئے آپ کی حساسيت ميں اضافہ کريں تو مزيد احتياطی تد

اپنی جلد کی باقاعدگی سے جانچ کريں۔ موجوده تلوں ميں کسی بهی تبديلی کے لئے اپنی جلد کی جانچ کريں۔ اگر ان کا * 
سائز، شکل، يا رنگ تبديل ہوا ہے تو جانچ کريں۔ آئينوں کی مدد سے، اپنے چہرے، گردن، کهوپڑی، پشت، ہاتهوں، 

 لوؤں، اور اپنے کولہوں کے درميان کی جانچ کريں۔کہنی سے کالئی تک، ڻانگوں، پاؤں، ت

 
 

4. 4Bجلد کے کينسر کے اسباب کيا ہيں؟ 

) UVجلد کا کينسر بنيادی طور پر سورج يا ديگر ذرائع جيسا کہ ُدهوپ کمره ميں ڻيننگ مشينوں سے باالئے بنفشی (
 UVA، UVBروشنی کو تين طول موج کے بينڈ ميں تقسيم کيا جاتا ہے:  UVتابکاری پر تکشف کے سبب پيدا ہوتا ہے۔ 

بهی جلد کے کينسر،  UVAشعاعيں بہت سے بيسل سيل اور سکوئمس سيل کينسر کے ذمہ دار ہيں۔  UVB۔ UVCاور 
ينوما کے کی بہت زياده مقدار کو فراہم کرتے ہيں اور يوں ميل UVAخاص طور پر ميلينوما کا سبب بنتا ہے۔ ڻيننگ بيڈز 

 خطرے ميں اضافہ کرتے ہيں۔

UV  شعاعوں کے سبب پہنچنے واال نقصان وقت کے ساته بڑهتا ہے۔ يہاں تک کہ دهوپ جلن کا سبب بنے بغير، کئی
سال تک طويل سورج پر تکشف جلد کے ڻشو کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے گی۔ تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ جلد کے 

پن ميں ہی شروع ہو سکتا ہے۔ جو افراد بلوغت ميں مناسب تحفظ کے بغير ضرورت خليوں کو سورج سے نقصان بچ
سے زياده سورج کے سامنے منکشف رہتے ہيں ان ميں کينسر کی بڑهنے کے لئے پہلے ہی نقصان پہنچے جلد کے 

 خليات کو پيدا کر سکتے ہيں۔ 

سورج کے سامنے نہيں اليا جاتا ہے۔ جينياتی جلد کا کينسر ان جلد کے حصوں پر بهی ہو سکتا ہے جنہيں عام طور پر 
 ورثہ ايک کردار ادا کر سکتا ہے۔

کسی بهی شخص کو، اپنی جلد کے رنگ کے قطع نظر، جلد کا کينسر ہو سکتا ہے۔ آپ کو خاص طور پر محتاط رہنے 
 کی ضرورت ہے اگر آپ کو: 

 متعدد تل ہيں −
 رنگدار دهبے (شمسی قرنيت) ہے −
 ی ہسڻری ہےميلينوما کی ايک خاندان −
 ايک طويل مدت کے لئے باہر سورج کی روشنی ميں کام کرتے ہيں −
 دهوپ جلن کی ايک ہسڻری ہے، خاص طور پر شديد دهوپ جلن کے بعد جلد پر چهلکے بننا −
 صاف جلد ہے جو آسانی سے جل جاتی اور ڻين نہيں کرتی ہے −
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 سرخ يا سنہرے بال ہيں اور ہلکے رنگ کی آنکهيں ہيں −
 وند کاری کے بعد يا ايچ آئی وی/ايڈز کی وجہ سے کمزور مدافعتی نظام ہےايک عضو کی پي −
نازک جلد ہے، جيسا کہ جلد جسے ديگر جلد کے حاالت عالج کی طرف سے جاليا، زخمی کيا يا کمزور کيا  −

 گيا ہے، جيسا کہ بعض کهجلی عالج اور چنبل کريميں
 زہريلے کيميکلز پر مستقل نمائش ہو −

 

5. 5B کيا عالمات ہيں؟جلد کے کينسر کی 

جلد کے کينسر کی مختلف اقسام مختلف دکهائی دے سکتی ہيں۔ سب سے زياده عام عالمات  
 ہيں:

 جلد پر ايک نيا نشان اس کے اردگرد کے نشانات سے مختلف ہے۔ −
 ايک چوٹ جو خارش آور، تکليف ده يا ُسوج جاتی ہے۔ −
 ايک زخم جو مندمل نہيں ہوتا ہے۔ −
 ہو جاتی ہے، شکل يا رنگ تبديل ہو جاتا ہے۔ايک تل يا چوٹ، جو بڑی  −
 ان تل کی نگرانی کريں جو: −

 ايک نصف ہيں برعکس دوسرے نصف کے −
 بے ڈهنگی يا غير واضع حاشيہ ہے −
 بہت سے رنگ ہيں يا رنگ کی ايک ناہموار تقسيم −
 ملی ميڻر ہيں يا بڑے ہيں 6قطر ميں  −
 جلد سے بے ڈهنگی شکل کے ساته ابهرتے ہيں −

 

 

6. 6B کينسر کی تشخيص اور تحقيقات کيسے کريں؟جلد کے 

اگر آپ کسی بهی مشتبہ دهبوں يا تل کو ديکهيں، تو فوری طور پر اپنے ڈاکڻر سے رجوع کريں۔ اگر آپ کا ڈاکڻر شبہ 
ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو جلد کا کينسر ہو سکتا ہے، تو وه تجاويز پيش کرے گا آپ ايک بائيوپسی کرائيں۔ طريق عمل 

سان ہے۔ آپ کو ايک مقامی بے حسی کی دوا دی جائے گی؛ ڈاکڻر مشتبہ حصوں سے آپ کی جلد کا ايک فوری اور آ
چهوڻا نمونہ نکال ليں گے۔ اس کے بعد زخم مندمل کرنے ميں مدد کے لئے آپ کو ايک سالئی يا ڻانکے لگائے جائيں 

مراض ايک خوردبين کے ذريعے اس کا گے۔ نمونہ کو ايک ليبارڻری ميں بهيجا جائے گا جہاں ايک ماہِر تشخيِص ا
 معائنہ کرے گا۔ ڻيسٹ کے نتائج کے حصول ميں تقريباً ايک ہفتہ لگے گا۔
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7. 7Bجلد کا کينسر کيا عالج ہيں؟ 

جلد کے کينسر کا عالج کينسر کے سائز، قسم، مقام اور مرحلہ پر منحصر مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکڻر مرض کے حاالت کے 

 مطابق مناسب عالج اپنائيں گے۔ 

 سرجری

بعض اوقات بائيوپسی کے دوران جلد کے کينسر کو ہڻا ديا جاتا ہے اور مزيد کسی عالج کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔  

 اگر کينسر بڑا ہے يا جلد کی سطح سے باہر پهيل گيا ہے، تو مزيد ڻشو ہڻانے کی ضرورت ہوگی۔ 

 موس سرجری

ڻشو کی ايک ضرورت سے زياده مقدار ليے بغير يہ خوردبينی طور پر کنڻرول کی جانيوالی سرجری ہے جو صحت مند 

کينسر کے خليات کو ہڻانے کی اجازت ديتی ہے۔ جلد پر افزائش کو پرت بہ پرت ہڻا ديا جاتا ہے اور فوری طور پر 

خوردبين کے ذريعے معائنہ کيا جاتا ہے۔ ہڻانا جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی کينسر کے خليات باقی نہ رہيں۔ اس 

و جلد کے ان بڑے کينسر کا عالج کرنے کے لئے استعمال کيا جاتا ہے جو جلد ميں سرايت کر گئے ہيں يا طريقہ کار ک

بار بار رونما ہوئے ہيں۔ يہ ان حصوں ميں بهی جلد کے کينسر کے لئے استعمال کيا جاتا ہے جن کا عالج کرنا مشکل 

 ہے، جيسے آنکه کے قريب۔

 کرائيو سرجری

گوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو کسی دوسری قسم کی سرجری حاصل کرنے کے قابل کرائيو سرجری اکثر ان لو

نہيں ہيں۔ يہ ايک منجمد کرنے کی ڻيکنالوجی ہے۔ کينسر کو منجمد اور خاتمہ کرنے کے لئے جلد پر افزائش پر مائع 

ا اور ايک آبلہ بهی نکل سکتا نائڻروجن کا اسپرے کيا جاتا ہے۔ زخم کچه دنوں کے لئے ُسوجا ہوا اور سرخ ہو جائے گ

ہے۔  مرده ڻشو بعد ميں عليحده ہو جائيں گے۔ زخموں کے مندمل ہونے ميں چند ہفتے تک لگ سکتے ہيں۔ عالج ايک 

 سفيد نشان زخم چهوڑ سکتا ہے۔   

 بَرقی ُخشکاو اور َجرف

جگہ کے اردگرد دی جاتی ہے،  يہ سطحی بيسل سيل کينسر کے عالج ميں عام ہے۔ ايک مقامی بے حسی کی دوا گانڻه يا

اور کينسر کو ايک جرف کے ذريعے باہر ُکهرچ ليا جاتا ہے۔  متاثره حصے ميں خون بہنے کو روکنے کے لئے اور 

کسی بهی باقی کينسر کے خليات کو تباه کرنے کے لئے برقی بہاؤ ديا جاتا ہے۔ زخم ايک پيال نشان زخم چهوڑتے ہوئے، 

 ا۔چند ہفتوں ميں بهر جائے گ
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 کيموتهراپی

اگر جلد کا کينسر سرجری کے لئے کافی بڑا ہو تو يہ عالج اکثر استعمال کيا جاتا ہے۔ عام طور پر، اينڻی کينسر ادويات 

کو جسم کے مدافعتی نظام کو متحرک کرتے ہوئے کينسر کے خليات تباه ) FU-5(جيسا کہ ايميکيوموڈ يا فلورويوراسل 

لگايا جاتا ہے۔ کيموتهراپی کو عام طور پر چه ہفتوں کے لئے ايک دن ميں ايک يا دو کرنے کے لئے جلد پر براه راست 

بار لگايا جاتا ہے۔ عالج کی گئی جلد سرخ، خارش آور، زخم بن سکتا ہے، اور کهرنڈ يا چهلکادار بهی ہو سکتی ہے۔  

 شان زخم نہيں چهوڑتے۔   تاہم، يہ ضمنی اثرات وقت کے ساته بہتر ہوتے ہيں اور يہ عام طور پر کوئی بهی ن

 )PDT(ضيائی حرکيات عالج /فوڻوڈائنامک

PDT  ايک روشنی ماخذ کا استعمال کرتا ہے اور کينسر کے خليات کو ختم کرنے کے لئے ايک خاص کريم جلد پر لگائی

 جاتی ہے۔ اسے بنيادی طور پر جلد کی سطح پر يا قريب کے کينسر کے عالج کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔

سب سے پہلے ايک روشنی حساس کريم جلد پر لگائی جاتی ہے اور چند گهنڻے بعد ايک روشنی جگہ پر چمکی ہے۔ اس 

کے بعد عالج کيے جانيوالے حصے کی روشنی سے حفاظت کرنے کے لئے اسے مرہم پڻی کے ساته ڈهانپ ديا جائے 

کرانے والے لوگوں کو عالج  PDTہوتی ہے۔ ہفتوں ميں بار بار کيے جانے کی ضرورت  4-2کو  PDTگا۔  بعض اوقات 

کے بعد، جلد عام  PDTکے بعد کم از کم چه ہفتوں تک براه راست سورج کی روشنی سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 

 طور پر فوری اور ايک نشان زخم چهوڑ بغير مندمل ہو جاتی ہے۔

ب عالج چہرے پر کيا گيا ہو۔  تکليف سے کے دوران درد کا تجربہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ج PDTکچه لوگوں کو 

 سے قبل ايک مقامی بے حسی کی دوا بهی دی جا سکتی ہے۔ PDTنجات ميں مدد کے لئے انہيں 

 ريڈيوتهراپی

ريڈيوتهراپی کينسر کے خليات کو ختم کرنے کے لئے اعٰلی توانائی کی شعاعوں کی ايک يا کئی مقدار کا استعمال کرتا 

ی عمر کے افراد کے لئے يا سرجری ممکن نہ ہونے کی صورت ميں استعمال کيا جاتا ہے۔ ہے۔ اسے عام طور پر بڑ

اسے ان عام جگہوں پر بهی استعمال کيا جاتا ہے جہاں سرجری مشکل ہو سکتی ہے جيسے پپوڻے، ناک، پيشانی، کان، 

ے بچاؤ کے لئے بهی يا ان کينسر کے لئے جو جلد ميں بہت گہرے ہو گئے ہوں۔ اسے کينسر کے بار بار ہونے س

 استعمال کيا جا سکتا ہے۔
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8. 8Bجلد کے کينسر کی کيا پيچيدگياں ہيں؟ 

عالج کی مدت کے دوران ضمنی اثرات واقع ہو سکتے ہيں، جيسے عالج کی جانيوالی جگہ سرخ، سوجن ہوئی اور 

جلد کے ايک بڑے حصے کو ہڻايا تکليف ده ہو سکتی ہے۔ تاہم، ان ضمنی اثرات ميں وقت کے ساته بہتری آئے گی۔ اگر 

جاتا ہے اور زخم کو سيا نہيں جا سکتا، تو اس حصے کی مرمت کے لئے ايک جلدی پيوندکاری يا ايک تشکيِل نو کی 

 ضرورت ہوتی ہے۔

 

9. 9Bجلد کے کينسر کے مريض کی ديکه بهال کيسے کريں؟ 

ہوتی ہے۔ ميلينوماس کے بار بار  عام طور پر، بيسل سيل سرطان اور سکوئمس سيل سرطان کی ايک بہتر تشخيض

ہونے کا خطره زياده ہوتا ہے۔ جلد کے کينسر کے مريضوں کو تمام معائنے کرانے چاہئيں۔ مرض کے بار بار لوڻنے کو 

روکنے کے لئے، انہيں جلد کے کسی بهی خالف معمول تل، نشان زخم يا زخم جو مندمل نہيں ہوتے، کا باقاعدگی سے 

 معائنہ کرنا چاہئے۔

رجری يا عالج کے بعد، يہ نہانے، ورزش يا ديگر سرگرميوں کے لئے ڈاکڻر کے مشوره پر عمل کرنا اہم ہے۔ جلد س

کے کينسر کے مريض بيرونی سرگرميوں ميں شموليت اختيار کر سکتے ہيں؛ صرف سورج پر تکشف سے احتياط 

چهوڑ ديتی ہے۔ آپ کو اس بارے ميں فکر  برتنے کو يقينی بناتے ہوئے۔ سرجری تقريباً ہميشہ کچه قسم کے نشان زخم

کرنے کی ضرورت نہيں کی کہ دوسرے نشان زخم کے بارے ميں کيا سوچيں گے۔ معمول کے مطابق سماجی 

 سرگرميوں ميں شموليت اختيار کرنا اور اس سے جذباتی رنج سے نجات ميں مدد مل سکتی ہے۔  

جلد کو نقصان پہنچنے کے  UVہ بيڻا کيروڻين اور وڻامن ای تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ غذاؤں ميں تکسيدروک جيسا ک

خالف تحفظ اور جلد کے کينسر کو روکنے ميں مدد کر سکتی ہيں۔ غذائيں جو گاجر، ميڻهے آلو، پپيتے اور خوبانی، 

دار سبز وغيره سميت بيڻا کيروڻين سے بهرپور ہيں، اس کے عالوه، وڻامن ای پر مشتمل غذائيں بشمول زيتون کا تيل، پتي

 سبزياں، تخم گندم، پهلياں، بيری اور گری دار ميوے۔
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