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 ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ 

ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ (ਬੀਪ੍ੀਐਚ) ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ ਨਾਲ ਜਾਟਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚਕਾਰ ਬਹ਼ੁਤ ਆਮ ਟਿਜਨਰੇਟਟ  ਟਬਮਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਉਮਰ ਨਾਲ  ਧਦੀ 
ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਿੱ ਧੇ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਬੀ ਪ੍ੀ ਐਚ ਦਾ ਟ ਕਾਸ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਪ਼੍ੁਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਲਗਭਗ ਉਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਅਿੱ ਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ 
ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿ ਹ਼ੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਯ ਰੀਥੇਰਾ ਦਾ ਸੂੰਕ਼ੁਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਪ੍ਸਾਬ ਟਦਆਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਹਾਲਾਂਟਕ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਜੀ ਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਟਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਰ  ੀ ਇਹ ਜੀ ਨ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਟ ਤ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਮਰ  ਿੱ ਧਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ  ਾਲੇ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਟਿਆ ਟ ਿੱ ਚ ਟ ਸੇਸ  ਾਧਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

ਉਮਰ ਦੇ ਟਜਆਦਾਤਰ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਕ਼ੁਝ ਅਨ਼ੁਭ  ਕੀਤੇ ਹਨ: ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਟਪ੍ਸਾਬ ਆਿਾ; 
ਟਦਨ ਦੌਰਾਨ ਟਪ੍ਸਾਬ ਟਜਆਦਾ ਆਿਾ; ਅਚਾਨਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਲਗਿਾ; ਰ਼ੁਕਾ ਟ ਜਾਂ ਕਮਜੋਰ ਟਪ੍ਸਾਬ ਸਟਰੀਮ; ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੇ ਅੂੰਤ 

ਟ ਿੱ ਚ ਟਿਰਿੱ ਬਟਲੂੰ ਗ; ਅਤ ੇਇਹ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਮਸਾਨਾ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਹੋਿ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇ ਟਚੂੰ ਨਹ  ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਲਿੱ ਛਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਟਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟਮਲਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟਜਆਦਾਤਰ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਟ ਚ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਪ੍ੀਐਚ  ਾਲੇ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਇਲਾਜ ਲੈਿ ਟ ਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਟਨਦਾਨ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਨਾਲ ਲਿੱ ਛਿ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਦ ਰ ਕਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

 

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


 
 

BPH / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 

 

1.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਿ ਇਿੱਕ ਪ਼੍ੁਰਸ ਦਾ ਅੂੰਗ ਹੈ ਟਜਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਅਿਰੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੈਿਰ ਦੇ 

ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਟ ਿੱ ਚ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਨਾਲ ਟਘਰਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮ਼ੁਿੱ ਿ ਕੂੰਮ ਸਰੀਰ ਟ ਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਤਰਲ 

ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ੁਕਰਾਿ  ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੌੜ੍ਹ ਪ੍ਰੌਸਟੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਧ ਉਮਰ ਤਕ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਰਟਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ  ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਟ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ  ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯ ਰੇਥਰਾ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਦਬਾਅ ਟਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ਼ੁਸਕਲ ਟਪ੍ਸਾਬ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਟਨਕਲ ਅੂੰਕੜ੍ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਬੀਪ੍ੀਐਚ 50 ਤੋਂ 51 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਟ ਿੱ ਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਅਤ ੇ80 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ 90% ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਰਭਾਟ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

  

2.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਾਸੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਮ਼ੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਦੇ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਿੈਲਾਅ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ  ਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਮੋਟਾਪ੍ਾ, 
ਤਿਾਅ, ਟਿਪ੍ਰੈਸਨ, ਸਰਾਬ ਦਾ ਸੇ ਨ, ਟਸਗਰਟ ਪ੍ੀਿਾ, ਦ ਾਈਆਂ, ਿਾਿ ਪ੍ੀਿ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜ੍ੇ ਟਸਹਤ ਕਾਰਨ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਿਤਰੇ ਨ ੂੰ   ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

3.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਹੋਿ ਦਾ ਜੋਿਮ ਉਮਰ ਨਾਲ  ਿੱ ਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ  ੀ ਅਟਨਸਟਚਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਟਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਟਕ, ਹੇਠ ਟਲਟਿਆ ਂਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਟ ਕਾਸ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਿ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਿਾ 
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ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀ ਛੇਤੀ ਿੋਜ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਟਿਜੀਟਲ ਰੈੈੈਕਟਲ ਜਾਂਚ (ਿੀਈਈ) 

50 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਟ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਇਕ ਿੀਆਰਈ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸਧਾਰਨ ਨ ਿਲਸ ਜਾਂ ਜਲਿ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਟਸਹਤਮੂੰਦ ਭੋਜਨ ਿਾਿਾ ਅਤ ੇਟਸਹਤਮੂੰਦ ਜੀ ਨਸੈਲੀ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਿਾਉਿਾ  
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4.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜ ੇਤਕ ਕੋਈ ਜਾਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਟਕ, ਕਲੀਟਨਕਲ ਅਟਧਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ 
ਚਿੱਲਦਾ ਹੈ ਟਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਟਜਆਦਾਤਰ ਪ਼੍ੁਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ  ਿੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਦੀ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟ ਿੱ ਚ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ ਦੇ ਟਟਸ  ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਨਾਲ 

ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਅਤੇ ਟਮਸਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੇ੍ਸਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟਪ੍ਸਾਬ ਟ ਿੱ ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  

5.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਤਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰ ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ 
ਸਪ੍ਿੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਟਿਰ  ੀ ਟਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਜਰਅੂੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਪ੍ਸਾਬ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ  ਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਮ ਤਰ ਤੇ 

ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਦਾ ਹੈ, ਟਿਰ ਮ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਿ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 

ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਿਰ ਦੀ ਦੀ ਾਰ ਸੂੰਘਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਟਕ ਬਲੈਿਰ ਟ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਟਪ੍ਸਾਬ ਰ਼ੁਿੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਹੇਠ ਟਦਿੱ ਤ ੇਲਿੱ ਛਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 ਅਕਸਰ ਟਪ੍ਸਾਬ ਲਗਿਾ। ਟਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ  ਾਰ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਬ ਲਿੱ ਗਿਾ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨ ੂੰ  
ਕਈ  ਾਰ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ  ਾਸਤ ੇਉੱਠਿਾ।  

 ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਜਾਂ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਿਾ  
 ਟਝਜਕ, ਰ਼ੁਿੱ ਕ-ਰ਼ੁਿੱ ਕ ਕੇ ਆਉਿਾ, ਕਮਜੋਰ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮ ਤਰ ਹੋਿਾ। ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰ਼ੁਿੱ ਕਿਾ 
ਅਤ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਿਾ ਜਾਂ ਟਿਰਿੱ ਬਟਲੂੰ ਗ ਕਰਨਾ।   

 ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅੂੰਤ 'ਤੇ ਟਿਰਬਟਲੂੰ ਗ  

 ਇਹ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਨਾ ਟਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਿਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਪ੍ਸਾਬ 

ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ  

 ਅਕਸਰ ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਲਿੱ ਗਿਾ  
 ਅਸੂੰਜਮ ਦੀ ਤਲਬ ਟਜ ੇਂਟਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ  
 ਟਪ੍ਸਾਬ ਦਾ ਅਸੂੰਜਮ  
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 ਬਹ਼ੁਤ ਤੇਜ ਟਪ੍ਸਾਬ ਲਿੱ ਗਿਾ: ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਿ ਕਾਰਨ ਬਲੈਿਰ ਟ ਿੱ ਚ 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਿਾ ਮ਼ੁਸਟਕਲ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  

 ਨੀ ੀਂ ਪੇ੍ਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ  
 ਟਪ੍ਸਾਬ ਟ ਿੱ ਚ ਖ ਨ (ਹੇਮਟ ਰੀਆ) 

 

ਹਾਲਾਂਟਕ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਟ ਤ ਹੋਿ  ਾਲੀ ਸਟਥਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਸਰਦੀਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀ ਘਟਨਾ 
ਅਕਸਰ ਟਜਆਦਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਟਕ ਠੂੰ ਿ ੇਮੌਸਮ ਨਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸਾਟਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ 
ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ ਟਸੂੰਗ਼ੁੜ੍ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿੱਗੇ ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਨ ੂੰ   ਾਧਾ ਉਤਪ੍ੂੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮ਼ੁੜ੍ ਕ਼ੁਝ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਦੀਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਿਲ   ਿੱ ਧ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕ਼ੁਝ ਸਾਈਨਸ ਦ ਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ ਨ ੂੰ  
ਸ਼ੁੂੰ ਗੇੜ੍ ਟਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਲਿੱ ਛਿਾਂ ਨ ੂੰ   ਧਾ ਟਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮ਼ੁਸਕਲ ਹੋਿਾ। 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿ ਅਤ ੇਤੀਬਰਤਾ ਹਰ ਟ ਅਕਤੀ ਟ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਿੋ- ਿੱ ਿਰੇ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਹ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਟਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ 

ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੋ ੇ। 
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6.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਟਨਦਾਨ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦਾ ਟਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੂੰਟਰਨੈਸਨਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਸੂੰ ਪ੍ਟਮ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਸਨਾ ਲੀ 
(ਆਈਪ੍ੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਯ ਰੋਲੋਜੀਕਲ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਏਯ ਏ) ਦ਼ੁਆਰਾ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਈ.ਪ੍ੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅ ਸਥਾ ਟ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰੌਸਟੇਟ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਿ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਉਪ੍ਕਿ ਹੈ ਜ ੋਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ  ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 
ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਈ ਪ੍ੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਟ ਿੱ ਚ 7 ਪ੍ਰਸਨ ਹ਼ੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਟਜਸ ਨ ੂੰ  0-5 ਦੇ ਪੈ੍ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅੂੰਕ ਟਦਿੱ ਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ:  

 

ਇਨਹ ਾਂ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠ ਟਲਿੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ: 

ਹਲਕੇ: ਅੂੰਕ 1 ਤੋਂ 7 

ਮਿੱਧਮ: ਅੂੰਕ 8 ਤੋਂ 19 

ਤੀਿਿ:        ਅੂੰਕ 20 ਤੋਂ 35 
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਿਾਕਟਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਟਦਿੱ ਤੇ ਕ਼ੁਝ ਟੈਸਟ  ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਟਿਜੀਟਲ ਰੈਕਟਲ ਜਾਂਚ (ਿੀਈਈ) 

ਿਾਕਟਰ ਪ੍ਰੌਸਟੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਨਮ ਨੇ, ਟਸਮੇਟਰੀ ਅਤ ੇਟਨਰੂੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਿ  ਾਸਤ ੇਮਰੀਜ ਦੀ ਗ਼ੁਦਾ ਟ ਿੱ ਚ 

ਦਸਤਾਨਾ ਪ੍ਾ ਕੇ ਉੂੰਗਲੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨ ਿਲ ਅਤੇ ਕਰੜ੍ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹਾਲਾਂਟਕ, ਇਿੱਕਲੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਨਦਾਨ ਜਾਂ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਲਈ ਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਯ ਰੀਨਲਾਈਟਸਸ) 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਟ ਿੱ ਚ ਿ ਨ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਯ ਰੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ-ਟ ਸੇਸ ਐਟਂੀਜਨ (ਪ੍ੀਐਸਏ) ਿ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਪ੍ੀਐਸਏ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੈ੍ਦਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਟਲ ੇਟਟਿ ਪ੍ੀਐਸਏ ਪ੍ਿੱਧਰ ਪ੍ਰੌਸਟੇਟ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੀਐੱਸਏ ਿ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਯ ਰੋਿਲੋਮੇਟਰੀ 

ਯ ਰੋਿਲੋਮੇਟਰੀ ਮ ਤਰ ਦਰ ਦੀ ਮਾਪ੍ ਹੈ ਜ ੋਰ਼ੁਕਾ ਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਟਰਾਂਸਰੈਕਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਿ (TRUS) 

ਇਿੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਿ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਪ੍ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲੈਿਰ ਟ ਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ 
ਹੈ। 

ਬਲੈਿਰ ਿੂੰ ਕਸਨ ਟੈਸਟ 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮ਼ੁਸਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਲੈਿਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਿਰ ਿੂੰ ਕਸਨ ਟੈੱਸਟ 

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਟਕ ਬਲੈਿਰ ਟਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ। 
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ਯ ਰੋਿਾਇਨਾਟਮਕਸ ਟੈਸਟ 

ਯ ਰੋਿਾਇਨਾਟਮਕਸ ਟੈਸਟ ਮਸਾਨੇ ਟ ਚ ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਦਬਾਅ, ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਲੈਿਰ ਟ ਿੱ ਚ ਟਪ੍ਸਾਬ 

ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। 

ਟਸਸਟੋਸਕੌਪ੍ੀ 

ਲਾਈਟਟਿ ਿਲੈਕਸੀਬਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ੍ (ਟਸਸਟੋਸਕੋਪ੍) ਨ ੂੰ  ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਟ ਿੱ ਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ 

ਰ਼ੁਕਾ ਟਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

  

ਕ਼ੁਝ ਮਾਮਟਲਆ ਂਟ ਿੱ ਚ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ਼੍ੁਸਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਪੋ੍ਸਟ ੌਇਿ 

ਰੈਸੀਟਿਊਲ ਯ ਰੀਨ ਟੈਸਟ, ਅਲਟਾਸੋਨੋਗਰਾਿੀ, ਇਨਟਰਾਟ ਨਸ ਯ ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਗਨੇਟਟਕ ਟਰਸੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਟਜੂੰਗ (ਐੱਮ 

ਆਰ ਆਈ), ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਇਨਟਰਾ ੀਨਸ ਪ੍ਾਈਲੋਗਰਾਮ (ਆਈ ੀਪ੍ੀ) ਸਾਮਲ ਹਨ।  
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7.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪ੍ਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨ ੇਟਸ  ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ, ਿਾਕਟਰ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਾਉਿ ਲਈ, ਢ਼ੁਕ ਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਟਸਫਾਰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  
ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਦਵਾਈਆਂ  

ਿਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਮਿੱਧਮ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦ ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 

ਦੋ ਮ਼ੁਿੱ ਿ ਸਰੇਿੀਆਂ ਹਨ: 5-ਅਲਫਾ-ਰੀਿਿੱ ਕਟਸ ਇਨਹ ੀਬੀਟਰਸ ਅਤ ੇਅਲਿਾ-ਰੀਸੈਪ੍ਟਰ ਬਲੌਕਰਜ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਿੀਆਂ ਪ੍ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਟਲਆ ਂਟ ਿੱ ਚ, ਦ ਾਈਆਂ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮ਼ੁਸਕਲ 

ਟਪ੍ਸਾਬ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 5-ਅਲਫਾ-ਰੀਿਿੱ ਕਟਸ ਇਨਹ ੀਬੀਟਰਸ  

ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨ ੂੰ  ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਜਸ ਨ ੂੰ  
ਿਾਈਹਾਈਿਰੋਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ (DHT) ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਟਜਹਾ ਇਿੱਕ 

ਐਨਜਾਇਮ ਨ ੂੰ  ਬਲੌਕ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਜਸ ਨ ੂੰ  5-ਅਲਫਾ-ਟਰਿਕਟੇਸ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਸਰਦਾਰ ਬਿਾਉਿ ਲਈ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਟਨਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਟਂੀ-ਐਿਂਰੋਜਨ ਟਿਨਾਸਟੇਰਾਈਿ 5-

ਅਲਫਾ-ਰੀਿਿੱ ਕਟਸ ਇਨਹ ੀਬੀਟਰ ਹੈ ਟਜਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਅਲਫਾ ਰੀਸੈਪ੍ਟਰ ਬਲੌਕਰਜ / ਅਲਫਾ ਬਲੌਕਰਜ  

ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਬਲਿੱ ਿ ਪ੍ਰੈਸਰ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਿ ਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜ੍ੀਆਂ ਨ ੂੰ   ਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹ ਬਲੈਿਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਯ ਰੇਥਲ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਮ ਕਰਾਉਿ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਟਪ੍ਸਾਬ 

ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ 

ਲਗਾਤਾਰ  ਧੇਗਾ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਿੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ਼ੁਸਕਲ ਨਾਲ 
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ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੱ ਛਿ ਮ਼ੁੜ੍  ਾਪ੍ਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਦ ਾਈ ਬੂੰਦ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਲਿੱ ਛਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 70- 80% ਮਰੀਜ ਟ ਿੱ ਚ 

ਕ਼ੁਝ ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੁਧਾਰ ਦੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ਟਜਹੜ੍ੇ ਮਰੀਜ ਗੂੰ ਭੀਰ ਪ੍ਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾ  ਦਾ 
ਅਨ਼ੁਭ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਆਮ ਅਲਫਾ-ਰੀਸੈਪ੍ਟਰ 

ਬਲੌਕੇਜ ਟੈਰਾਜੋਟਸਨ, ਿੋਕਸਾਜੋਟਸਨ ਅਤ ੇਟੈਮਸਲੋਟਸਨ ਹਨ।  

ਸਰਜਰੀ 

ਿਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਟਸਫਾਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਲਿੱ ਛਿ ਹੋਿ ਜਾਂ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਲੈਿ 

ਲਈ ਟਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜ ੇਦ ਾਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਟਟਲਤਾ ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ  ਧੇਰੇ 

ਪ੍ਰੌਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਦੇ ਟਹਿੱ ਸਾ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਿਾ ਹੈ। ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਲਈ ਹੇਠ ਕ਼ੁਿੱ ਝ ਆਮ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਟਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ:  

(a) ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਯ ਰੇਥਲ ਇਨਸੀਸੀਯਨ (ਟੀਯ ਆਈਪ੍ੀ) 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਐਿੋਂਸਕੋਟਪ੍ਕ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟ ਿੱ ਚ ਇਨਿੋਸਕੋਪ੍ ਪ੍ਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਰ 

ਇਕ ਛੋਟੀ ਟਜਹਾ ਚੀਰਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਟ ਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕ ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਅਤ ੇਬਲੈਿਰ ਆਉਟਲੇਟ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ ਨ ੂੰ  
 ਿੱ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਯ ਆਈਪ੍ੀ ਇਿੱਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸ਼ੁਰਿੱ ਟਿਅਤ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ  ੀ ਬਾਹਰਲਾ 
ਜਖਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਟ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 40-50 ਟਮੂੰ ਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

(b) ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਯ ਰੇਥਰਾਲ ਰੀਸੈਕਸਨ (ਟੀਆਰਪ੍ੀ) 

ਇਹ ਇਕ ਐਿੋਂਸਕੋਟਪ੍ਕ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪੇ੍ਟਨਸ ਰਾਹੀਂ ਐਿੋਂਸਕੋਪ੍ ਪ੍ਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਟਰਕ ਕਰੂੰਟ 

ਦੇ ਨਾਲ ਰ਼ੁਕਾ ਟ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨੇ  ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨ ੂੰ  ਟ਼ੁਕੜ੍ੇ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਬਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਹ ਦੀ ਗਰਮੀ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ  ੀ ਿ ਨ ਟਨਕਲਿ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਟ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 60-90 ਟਮੂੰ ਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਆਮ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦੇ ਤਟਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(c) ਓਪ੍ਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟੈਕਟੋਮੀ 

ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂੰਪ੍ਰਾਗਤ ਓਪ੍ਰੇਸਨ ਹੈ। ਪੇ੍ਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਹਿੱ ਸੇ ਟ ਿੱ ਚ ਚੀਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਨ ੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਹ਼ੁਤ  ਿੱ ਿਾ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।  
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ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨਵੇਟਸਵ ਇਲਾਜ਼ 

ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਨ ੇਟਸ  ਇਲਾਜ ਮ਼ੁਕਾਬਲਤਨ ਨ ੇਂ ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਦ਼ੁਿਦਾਈ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਟ ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਿ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਕ਼ੁਝ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਇਨ ੇਟਸ  ਇਲਾਜ ਇਹ ਹਨ:   

 ਟਰਾਂਸਯ ਰੇਥਲ ਮਾਈਕਰੋ ੇ  ਥਰਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ (ਟੀਯ ਐਮਟੀ): ਟੀਯ ਐਮਟੀ ਟ ਿੱ ਚ ਮਾਈਕਰੋ ੇ  ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ  ਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਨ ੂੰ  ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

 ਟਰਾਂਸਯ ਰੇਥਲ ਨੀਿਲ ਐਬਲੇਸਨ (ਟੀਯ ਐਨਏ): ਟੀਯ ਐਨਏ ਟ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਪ੍ਿੱਧਰ  ਾਲੀ 
ਰੇਿੀਓਿਰੀਕ ੈਂਸੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਨ ੂੰ  ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।   

 ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਟ ਜ ਅਲ ਲੇਜਰ ਐਬਲੇਸਨ ( ੀਐਲਏਪ੍ੀ):  ੀਐਲਏਪ੍ੀ ਟ ਿੱ ਚ ਉੱਚ ਊਰਜਾ  ਾਲੀ ਲੇਜਰ 

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ਾਧ  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਟਟਸ  ਨ ੂੰ  ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

 ਬੈਲ ਨ ਿਾਈਲੇਸਨ: ਇਸ ਇਲਾਜ ਟ ਿੱ ਚ ਯ ਰੇਥੇਰਾ ਨ ੂੰ  ਚੌੜ੍ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੈ੍ਨਿੇਬਲ ਬੈਲ ਨ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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8.      ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟਟਕ ਹਾਈਪ੍ਰਪ੍ਲਸੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਟਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ  ਾਲੇ ਕ਼ੁਝ ਲੋਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਕੋਈ  ੀ ਲਿੱ ਛਿ ਟਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਜਾਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਕ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਮਟਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਐਟਕਊਟ ਯ ਰੇਨਰੀ ਟਰਟੈਨਸਨ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਅਿਜਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਤਕਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਿ ਦੀ 
ਜਰ ਰਤ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਜਟਟਲਤ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਟਟਲਤਾ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(a) ਐਟਕਊਟ ਯ ਰੇਨਰੀ ਟਰਟੈਨਸਨ 

ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਬਲੈਿਰ ਸ਼ੁਿੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟਪ੍ਸਾਬ ਕਰਨਾ ਦਰਦ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਟਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਿਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹ਼ੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

(b) ਯ ਰੇਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਪੈ੍ਕਸਨ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਟਹ ਰਹੇ ਟਪ੍ਸਾਬ ਨਾਲ ਯ ਰੇਨਰੀ ਟਰੈਕਟ ਇਨਿੈਕਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(c) ਬਲੈਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਿੱਥਰੀਆਂ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਬਲੈਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਿੱਥਰਆਂ ਦੇ ਟਨਰਮਾਿ ਦਾ ਖਤਰਾ  ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(d) ਟਪ੍ਸਾਬ ਟ ਿੱ ਚ ਖ ਨ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਿ ਨ  ਿੱਗਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(e) ਇਮਪੇ੍ਅਰਿ ਬਲੈਿਰ ਿੂੰ ਕਸਨ 

ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਿਰ ਆਉਟਲੈਟ ਰ਼ੁਕਾ ਟ ਬੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਨੇ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਮ ਤਰ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ 

ਕਿੱਢਿ ਲਈ ਸਿਤ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੈਿਰ ਦੀ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀ  ਾਲੀ ਕੂੰਧ ਟਿਿੱ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤ ੇਹ਼ੁਿ ਤਿੱਕ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
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(f) ਇਮਪੇ੍ਅਰਿ ਟਕਿਨੀ ਿੂੰ ਕਸਨ 

ਗੂੰ ਭੀਰ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਟਪ੍ਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਮ਼ੁੜ੍  ਾਪ੍ਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟਕਿਨੀ ਨ ੂੰ   ੀ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹ਼ੁੂੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਈਿਰੋਨੈਿਰੋਟਸਸ, ਯ ਰੇਮੀਆ ਅਤ ੇਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਟਕ ਟਕਿਨ ੀ  ੀ ਿੇਲਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

(g) ਪ੍ਰੋਸਟਾਟਾਈਟਟਸ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਿ ਦੀ ਜਲਿ। 

ਇਹ ਮੂੰ ਟਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਬੀਪ੍ੀਐਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਦੋਨੋ ਅ ਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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