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मूत्रथलैीको क्यान्सर 
मूत्रथलैीको क्यान्सर भनेको हङकङमा साधारण रोग हो। महहला बिरामीहरू भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा 
पुरूष बिरामीहरूमा वषषमा लगभग 400 वटा यसका नयााँ माममलाहरू देखापर्षन।् यसको अनुपात 
3:1 र् र यो 55 र 70 वषष उमेर िीचका माननसहरूमा साझा रोग हो। मूत्रथलैीको क्यान्सरलाई 
सुरुवाती अवस्थामै ननदान गररन्र् र यसको राम्रोसाँग ननदान गररएको र् भने पनन ववशषेगरी 
यो क्यान्सर सजिलै पुन: दोहोररन्र्। यस कारणले, ननको भएका व्यजक्तहरूले ननयममत रूपमा 
फलो-अप िााँच गराउन आवश्यक पर्ष। 
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1. मूत्रथैलीको क्यान्सर भनेको के हो? 

मूत्रथलैी भनेको तल्लो पेटमा रहेको वपसाि भण्डार गने खोक्रो अङ्ग हो। मूत्रथलैीको पत्रमभत्रको 
कोष ववृि हुने प्रक्रक्रया गलत भएको अवस्थामा, मूत्रथलैीको क्यान्सर लाग्न सक्र्। 

मूत्रथलैीका अधधकाांश ट्युमरहरू साना च्याउ िस्ता देखखन्र्न ्िुन पहहले मूत्रथलैीको सिैभन्दा 
आन्तररक तहमा आउाँर्न,् िसलाई ननप्पल ट्युमरहरू भननन्र्। केही अवधध पश्चात, नतनीहरू 
मूत्रथलैीमा रहेको माांसपेशीको मभत्ता र शरीररको अन्य भागमा फैमलनेर्। 

 
2. मूत्रथैलीको क्यान्सर हुने जोखिम को-कोलाई हुन्छ? 

 धमु्रपान गने व्यक्क्ि  

धमु्रपान नगने व्यजक्तहरू भन्दा धमु्रपान नगने व्यजक्तहरूलाई मूत्रथलैीको क्यान्सर हुने 
सम्भावना 2 देखख 3 गुणा िढी हुन्र्। 

 बारम्बार रासायननक पदाथथहरूको सम्पकथ मा आउने माननसहरू 

रिर,रासायननक पदाथष, डानयङ, पेन्ट, र्ाला तथा र्पाइ उद्योगहरूमा काम गने माननसहरू 
यसको िोखखममा हुन्र्।-प्राय: हेयर डाइहरू प्रयोग गने माननसहरू पनन यो वगषमा पदषर्न।् 

 बारम्बार ससस्टाइससस हुने माननसहरू 

मूत्रथलैीमा समस्या भएका वा मसस्टाइमसस भएका माननसहरूलाई मूत्रथलैीको क्यान्सर हुन े
सम्भावना उच्च हुन्र्। 

 पाररवाररक इनिहास 

पररवारको सदस्यलाई मूत्रथलैीको क्यान्सर भएका व्यजक्तहरूमा यो रोग लाग्ने सम्झावना 
धेरै हुन्र्। 

 सलङ्ग 

पुरूषहरू 
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3. मूत्त्त्रथैलीको क्यान्सरको रोकथाम कसरी गने? 

 धमु्रपान नगने र धुम्रपान गने व्यजक्तको वररपरर निस्ने 
 डब्िामा िन्द गररएका खानाको सट्टामा तािा खाना खान े
 धेरै पानी वपउने। 
 धेरै फलफूल र हररयो तरकारीहरू खाने 
 डाइ वा िैववक घोलको सम्पकष मा नआउन े
 टेक्स्टाइल, डानयङ, र्ाला, रासायननक पदाथष, कृवष सम्िन्धी तथा र्पाइ उद्योगहरूमा काम गने 

व्यजक्तहरूले रोकथाममूलक उपायहरू अपनाउने, िस्तै  पञ्िा, मास्क र रेन शूहरू आहद 
लगाउने। 

 
4. मूत्रथैलीको क्यान्सर लाग्नुका कारणहरू के-के हुन?् 

मूत्रथैलीको क्यान्सर लाग्ने कुनै पनन िानकार कारणहरू रै्नन ्तर क्यान्सर गराउन ेसामग्रीहरू लामो 
समयसम्म प्रयोग गनुष यसको एउटा कारण हो भन्ने तथ्य फेला परेको र्। यस्ता सामाग्रीहरूमा चुरोटमा 
रहेका रासायननक पदाथषहरू पदषर्न।् उक्त सामग्रीहरू शरीरमभत्र रहेको मेटािोमलज्ममा प्रवेश गरेपनर्, 
केही वपसािमाफष त िाहहर ननस्कन्र्न ्र मूत्रथैलीको मेम्रेन नतनीहरूसाँग सम्पकष मा आउनेर्, िसिाट 
मूत्रथैलीको मभत्र असामान्य रूपमा कोषको ववृि हुन्र्। 

साथै, जस्कस्टोसोममयामसस (मसस्टाइहटस ननम्त्याउन ेएक प्रकारको परिीवी) को प्रिलता भएको ठाउाँमा 
मूत्रथैलीको क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्र्। डडब्िामा िन्द खानेकुरा वा नाइट्राइटभएको खानेकुरा 
िारम्िार उपभोग गनाषल ेमूत्रथैलीको क्यान्सर हुने िोखखमलाई ववृि गर्ष।  

 
5. मूत्रथैलीको क्यान्सरका लक्षणहरू सक्जलै पहहचान गनथ सककन्छ? 

मूत्रथैलीको क्यान्सरका केही लक्षणहरू मसस्टाइहटस, मूत्रथैली पत्थरी वा मगृौला पत्थरीका 
लक्षणहरूसाँग समान हुन्र्न ्र अत्यन्तै साझा लक्षण भनेको वपसािमा रगत देखखनु हो। यसले दखुाइ 
ननम्त्याउाँ दैन र प्रारजम्भक चरणमा यो समय-समयमा देखखन सक्र्। अवस्था अझै खराि हुाँदा, 
वपसािमा िमेका रगतका टुक्राहरू देखखन सक्र्न,् िसिाट वपसाि गदाष दखु्ने वा वपसाि गनष नसक्ने 
अवस्था आउनसक्र्। ट्युमरले मूत््रथैलीको घााँटीलाई नष्ट गर्ष भने, बिरामीमा िारम्िार वपसाि लाग्ने 
समस्या ववकास हुनेर् र वपसाि गदाष कहठनाइ हुनेर् वा वपसाि रोक्रकएको िस्तो महसुस हुनेर्। 
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6. मूत्रथैलीको क्यान्सरको अनुसन्धान र ननदान कसरी गनथ सककन्छ? 

तपाईंलाई आफूलाई मूत्रथैलीको क्यान्सर भएको र् िस्तो लाग्र् भन,े वपसाि परीक्षण गराउन 
सुझाव हदइन्र्।  पुरुषहरूका लाधग, मलद्वारको परीक्षण गररनेर्। महहलाहरूका लाधग, 
मलद्वारको र योनीको परीक्षण गररनुपर्ष। वपसािमा क्यान्सरका कोषहरू र्न ्वा रै्न भन्ने 
िााँच गनषका लाधग वपसािको नमूनालाई प्रयोगशालामा पठाइन्र्।  आवश्यक भएमा, 
युरोलोजिस्टले ननम्न सहहतका थप परीक्षण गनेर्न:् 

i.  ससस्टोकोप र बायोप्सी 

परीक्षणका लाधग स्थानीय वा साधारण एनेस्थेमसयाको आवश्यकता पनष सक्र्। धचक्रकत्सकले 
मूत्रथलैीको पत्रको परीक्षण गनषको लाधग मसधै मूत्रथलैी िााँच गनष पातलो, उज्यालो ट्युि 
घुसाउनुहुन्र्। थप परीक्षण र प्याथोलोिीकल ववश्लेषणका लाधग मसस्टोकोपिाट तन्तुका 
नमूनाहरू ननकाल्न सक्रकन्र्। 

ii. इन्रासभनस पाइलोग्राम 

यसले मगृौला, मूत्रथलैी र मूत्र प्रणालीका असामान्य अवस्थाहरूको पहहचान गनष सक्र्। 
धचक्रकत्सकले सुई माफष त डाइ लगाइहदन्र्न,् िसलाई वपसाििाट िाहहर ननकामलन्र्, यसले 
धचक्रकत्सकलाई एक्स-रेिाट मगृौला, मूत्रमागष र मूत्रथलैीका अवस्थाहरू हेनष सक्षम गराउाँर्। 

डाइले बिरामीलाई केही समय िलन महसुस गराउन वा रातो िनाउन सक्र् तर ववरलै मतृ्युको 
ननम्त्याउाँर्। 

बिरामीलाई मूत्रथलैीको क्यान्सर भएको र् भनी पुजष्ट गररन्र् भन,े बिरामीले रगत िााँच, थोरामसक 
एक्स-रे परीक्षण र आगामी परीक्षणहरू गराउनुपर्ष।  यी भनेका क्यान्सरको ववृिका चरणहरू 
पहहचान गनषका लाधग हुन,् िसलाई त्यसकारण उपचार योिनाहरूमा ननणषय गनषको लाधग प्रयोग 
गररन्र्।  

iii. कम्प्युटर स्क्यान 

पेट र कोखोलाई मभन्न-मभन्न कोणहरूिाट स्क्यान गनष, ननजश्चत रूपमा ट्युमर कहााँ र् र यसको 
साइि कनत र् भनी पत्ता लगाउन। बिरामीलाई ववशषे डाइ वपउन आवश्यक पर्ष।  यो प्रक्रक्रयालाई 
10 ममनेटभन्दा िढी समय लाग्र्।   
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iv. रेडियोआइसोटोप्स बोन स्क्यान 

यो क्यान्सर कोषहरू अजस्थपञ्चरहरूमा फैमलएका र्न ्वा रै्नन ्भनी हेनषका लाधग हो। परीक्षणको 
अवधधमा, धचक्रकत्सा कमषचारीले सुई माफष त बिरामीको पाखरुािाट रक्तनलीमा 
रेडडयोआइसोटोप्सको थोरै डोि प्रवेश गराउनुहुनेर्। उहााँहरूले त्यसपनर् शरीरमभत्र केही मात्रामा 
रेडडयोएजक्टभ सूचकको मापन गनुषहुनेर्। क्यान्सर सांक्रममत अजस्थपञ्चरले धेरै मात्रामा 
रेडडयोएजक्टमभटी देखाउनेर् र धचक्रकत्सकले क्यान्सर फैमलएको र् वा रै्न भन्ने ननणषय गनुषहुनेर्।  
सुईद्वारा हदइएको रेडडयोआइसोटोप्सको डोि अनत न्यून हुन्र् िसले बिरामीलाई रेडडएसनको 
मसकार िनाउाँनेरै्न। 

v. पेट र कोिोको अल्ट्रा-सोननक स्क्यान 

यो पेट र कोखोको र्ववलाई सांश्लेषण गनषका लाधग हो। बिरामीले मूत्रथलैी फुलाउनको लाधग धेरै 
पररमाणमा तरल पदाथष वपउनुपर्ष। यो परीक्षणलाई केही ममनेट आवश्यक पर्ष र बिरामीले परीक्षण 
भन्दा 4 घण्टा अगाडडिाट केही खानु वा वपउनु हुाँदैन। 
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7. मूत्रथैलीको क्यान्सरका उपचारहरू के-के हुन?् 

मूत्रथलैीको क्यान्सर प्रारजम्भक चरणमा र् भने, यसको अथष क्यान्सरको ट्युमरले अझसम्म 
मूत्रथलैीको माांसपेशीलाई नष्ट गरेको रै्न भन्ने हुन्र्, क्यान्सरका कोषहरूलाई हटाउनको लाधग 
मसस्टोकोप प्रयोग गनष सक्रकन्र्।   धचक्रकत्सकले मूत्रथलैीलाई मसध ैएजन्ट-क्यान्सर औषधधहरूले 
भने वा B.C.G. इम्युनोथेरापी प्रयोग गने कुरामा पनन ध्यान हदन सक्नुहुन्र्:   

1. मूत्रथलैीको ट्युमरको रान्सुरेथ्रल ननराकरण – TURBT 

धचक्रकत्सकले मूत्रथलैीको मभत्री पत्रमा रहेको मूत्रथलैीको ट्युमर हटाउनको लाधग मसस्टोकोपको 
प्रयोग गर्षन ्र रक्तश्रावलाई रोक्नको लाधग घउलाई कटराइि गनष केही मात्रामा ववद्युतको प्रयोग 
गर्षन।् शल्यक्रक्रयाको केही हदन पनर्, बिरामीको वपसािमा रगत देखखन सक्र्। 

2. इन्राभेससकल केमोथेरापी 

नरम ट्युिको सहायताद्वारा धचक्रकत्सकले मूत्रमागषिाट मूत्रथलैीको मभत्री पत्रमा एन्टी-क्यान्सर 
औषधधहरू घुसाउाँर्न।् औषधधहरूले मभत्री पत्रमा िलन गराउन सक्र्न,् िसकारण बिरामीले 
दखेुको महसुस गर्षन ्वा उनीहरूलाई िारम्िार वपसाि लाग्र्। 

3. BCG इन्राभसेसकल इम्युनोथेरापी 

खोपले मूत्रथलैीमा क्यान्सरका कोषको सांख्यालाई घटाउन प्रनतरक्षा प्रणालीलाई उत्तेिक िनाउन े
खालको प्रनतक्रक्रया देखाउन सक्र्। यो उपचारलाई साप्ताहहक इन्स्टलसन सहहत 6 हप्तामा पूरा 
गररन्र्।  उपचारको अवधधमा, धचक्रकत्सा कमषचारीले तरल खोपलाई मसध ैमूत्रथलैीमा घुसाउन 
क्याथेटरको प्रयोग गर्षन।् िााँकी प्रक्रक्रयामा, केही पाश्वष प्रभावहरू देखखन सक्र्न,् िस्तै वपसािमा 
रगत देखखने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, िाडो हुने, िोश आउने, वाकवाकी लाग्ने, िारम्िार 
वपसाि लाग्ने, वपसाि गदाष दखेुको महसुस हुने, र्ालामा खहटरा आउने आहद, तर नयनीहरू क्रमश: 
हराउनेर्न।्                                                         

4. ससस्टेक्टोमी 

क्यान्सर कोषहरूले मूत्रथैलीको माांसपेशीलाई नष्ट गर्षन ्भने धचक्रकत्सकले मूत्रथलैीको भाग वा 
पूरै मूत्रथलैी ननकाल्ने कुरा ववचार गनुषहुनेर्। त्यसपनर् वपसािलाई ननकाल्नको लाधग बिरामीको 
पेटमा स्टोमा िनाउन आवश्यक पर्ष। केही बिरामीहरूले आफ्ना आन्राहरूमा कृबत्रम मूत्रथलैी 
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ननमाषण गनष सक्र्न।् वतषमानमा, यो शल्यक्रक्रयालाई केही साना प्वालहरूिाट ठूला घाउलाई 
प्रनतस्थापन गरेर न्यूनतम इन्भेमसभ शल्यक्रक्रयाको स्वरूपमा सम्पादन गनष सक्रकन्र्। 

पूरै मूत्रथलैी नै ननकाल्नुपने ननणषय गररएको र् भने पुरूष बिरामीले मूत्रमागष र मलम्फेहटक 
ग्रन्थीको भागको रूपमा हटाइने मूत्रथलैीको नजिकै आफ्नो प्रोस्टेट ग्रन्थी राख्नुपर्ष। महहला 
बिरामीले मलम्फेहटक र हटाइने मूत्रमागष भागको नजिकै आफ्नो गभाषशय, समभषक्स राख्न सक्र्न।् 

5. रेडिएसन थेरापी 

यो थेरापी क्यान्सर कोषहरूलाई उच्च शजक्तको रेडडयसन प्रयोग गरी मानषका लाधग हो। 
शल्यक्रक्रया गनषको लाधग बिरामी अनुपयुक्त फेला पनुषभयो भने, रेडडकल उपचारको रूपमा 
शल्यक्रक्रयालाई प्रनतस्थापन गनषको लाधग उहााँलाई  रेडडयोथेरापी मात्र वा एकै समयमा 
रेडडयोथेरापी तथा केमोथेरापी दिुै गनष सुझाव हदइन सक्र्। 

6. पेसलयहटभ उपचार 

क्यान्सर व्यापक रूपमा फैमलन्र् भने, सांकेत तथा लक्षणहरू कम गने तथा बिरामीको िीवनको 
गुणस्तरलाई कायम राख्न ेकायषलाई प्राथममकता हदइन्र्। मसस्टमेहटक केमोथेरापीले सांकेत तथा 
लक्षणहरूलाई शान्त गनष तथा िीवनको गुणस्तरमा सुधार गनष सक्र्। रेडडएसन थेरापीले पनन 
िारम्िर वपसाि लाग्ने वा वपसािमा रगत देखखने समस्यालाई कम गनष सक्र्। 

7. पपसाबको कृत्रत्रम भण्िारण 

मूत्रथलैी ननकामलसकेपनर्, धचक्रकत्सकले वपसाि भण्डार गनषको लाधग एकपटक ठाउाँ  मसिषना गन े
प्रयास गनुषहुनेर्। बिरामीका अवस्थाहरूको आधारमा, ननम्नमलखखत ववधधहरू प्रयोग गनष 
सक्रकन्र्: 

 स्टोमा 

यसको साधारण तररका भनेको आन्दाको भागलाई काटेर यसको एक रे्उलाई दईुवटा मूत्रमागष 
िोड्नको लाधग र अको भागलाई पेटको मभत्तािाट िाहहर ननकालेर कृबत्रम मूत्र ननकास 
मसिषना गनुष हो। पेटको मभत्ताको ननकासलाई स्टोमा भननन्र् िहााँ वपसाि िम्मा गनषको 
लाधग केही ववशषे ग्लूद्वारा पानी प्रनतरोधी प्लाजस्टकको झोला िोडडनेर्।   स्टोमाले 
बिरामीको सामान्य िीवनमा िाधा पुर् याउने रै्न तर बिरामीको आकृनतलाई असर गनेर्। 
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 मूत्रथलैीको पुनननषमाषण शल्यक्रक्रया 

अको ववधध भनेको आन्राको ननजश्चत लम्िाइलाई काटेर कृबत्रम मूत्रथलैी ननमाषण गनुष हो। 
धचक्रकत्सकले त्यसपनर् आन्राको भागलाई भकुण्डो आकारको झोलाको आकार हदनुहुनेर्। 
त्यसपनर् उहााँले यसलाई मूत्रमागषको शीषषमा मसलाउनुहुन्र्। यसरी नयााँ मूत्रथलैी मसिषना गरेर 
मूत्रवाहहनीमा िोडडन्र्। बिरामीले वपसाि झोला प्रयोग नगरी सामान्य तररका िस्तै 
मूत्रमागषिाट वपसाि गनष सक्नुहुन्र्। 

बिरामीको मूत्रथलैीका स्नायुहरूले अि उपरान्त काम नगरेको अवस्थामा, उहााँ ववशषेगरी 
सुनतरहेको समयमा साधारण मूत्र सम्िन्धी असांयमतािाट ग्रमसत हुनसक्नुहुन्र्। शल्यक्रक्रया 
पश्चात, पुरूष बिरामी कमिोर हुन सक्नुहुन्र् यद्यवप महहला बिरामीहरूले यौन सम्पकष को 
अवधधमा मभन्न अनुभव गनष सक्नुहुन्र्। 

 मूत्र सम्िन्धी क्याथेटर शल्यक्रक्रया 

यो स्टोमासाँग समान र्। वपसाि झोला िनाउनको लाधग बिरामीको आन्राको केही लम्िाइ 
प्रयोग गररन्र् र त्यसपनर् यसलाई पेटमभत्र राखखन्र्। यसलाई सानो प्लाजस्टकको 
क्याथेटरमा िोडडन्र् िुन स्टोमा हुाँदै िान्र्, यसले वपसािलाई िाहहर ननकाल्र्। हदनको   
देखख 5 पटक वपसािलाई िाहहर ननकाल्न सक्रकन्र्।  बिरामीले म्यानुअल रूपमा वपसाि 
ननकाल्नुपर्ष तर उहााँले वपसाि झोला िोक्नु पनेरै्न। 
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8. मूत्रथैलीको क्यान्सरका जहटलिाहरू के के हुन?् 

केमोथेरापी वा रेडडएसन थेरापी प्राप्त गररसकेपनर्, बिरामी ननम्न सहहतका मभन्न-मभन्न पाश्वष 
प्रभावहरूिाट ग्रमसत हुनसक्नुहुन्र्: 

 मलद्वारा दखु्ने  
 आन्राहरू उत्तेजित भइ झाडापखाला लाग्ने  
 मसस्टाइहटसले िारम्िार वपसाि लाग्ने तथा वपसाि गदाष दखु्ने  
 योनी सााँघुरो हुन,े यौन सम्पकष  गनष कहठन हुन ेवा असहि हुने  
 पुरूष कमिोर हुन े 
 थकाइ लाग्न े 
 रेडडएसन थेरापी गररएको ठाउाँको र्ाला दखु्ने र रौं झने  
 वाकवाकी लाग्न ेतथा वान्ता हुन े 
 कम सुन््ने  
 मलम्ि दखु्न ेवा सुस्त हुन े

माधथका पाश्वष प्रभावहरूलाई औषधधिाट शान्त पानष सक्रकन्र् र नतनीहरू उपचार पनर् क्रमश: 
हराउनेर्न।् यद्यवप, रेडडएसन थेरापीले आन्रा तथा मूत्रथलैीमा स्थायी रूपमा खरािी ननम्याउन 
पनन सक्र्, िस्तै आन्राको चालमा ववृि गन,े ननरन्तर झाडापखाला वा वपसाि लाग्ने। रेडडयसन 
थेरापीपनर्, मूत्रथलैीमभत्र रहेका आन्रा तथा रक्त नलीहरू कमिोर हुनसक्र्न ्िसकारणले वपसाि 
र हदसामा रगत देखखन सक्र्। यो घटना थेरापीको केही महहना वा वषषपनर् ननजम्तन सक्र् र 
बिरामीले परीक्षण र उपचारका लाधग धचक्रकत्सकलाई सूधचत गनुषपर्ष। कोखको रेडडएसन थेरापी 
आवश्यक पर्ष भने, बिरामीको यौन सम्िन्धी िीवन वा प्रििनमा स्थायी रूपमा असर पनष सक्र्। 

  
9. मूत्रथैलीको क्यान्सर भएका त्रबरामीहरूले आफ्नो ख्याल कसरी राख्न सक्छन?् 

1. ननयसमि परामर्थ िथा फलो-अप जााँचहरू गरेर 

मूत्रथलैीको क्यान्सर सजिलै दोहोररने हुनाले बिरामीले अस्पतालमा ननयममत िााँचहरू 
गराउनुपर्ष। यो सुझाव हदइन्र् क्रक उपचारपनर्को 2 वषषको अवधधमा, बिरामी साइटोस्कोप 
परीक्षण गराउन िानुपर्ष र त्यसपनर् प्रत्येक वषष परीक्षण गराउनुपर्ष। बिरामीले आफ्नो शरीरका 
अवस्थाहरूको ख्याल राख्नुपर्ष र कुनै पनन पररवतषन हुन्र् वा नयााँ सांकेत वा लक्षणहरू देखा 
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पर्षन ्भने धचक्रकत्सकसाँग र्लफल गनष वा उहााँलाई िताउन हहजच्कचाउनुहुाँदैन।  

2. स्टोमाको प्रयोग गनथ ससक्न े

मूत्रथलैीलाई हटाइसकेपनर्, बिरामीले वपसाि ननष्कासन गनषको लाधग स्टोमाको प्रयोग गनुषपर्ष। 
सुरुवातमा, बिरामी यसमा सजिलै अनुकूल नहुन सक्र्न।् वास्तवमा, स्टोमा भएका अधधकाांश 
माननसहरूले सामान्य िीवन बिराउन सक्र्न।् यस िाहेक आफ्नो काम गनष तथा नतनीहरू पौडी 
खेल्ने सहहतका ववमभन्न क्रक्रयाकलापहरूमा सहभागी हुन पनन सक्र्न।्  

बिरामीले आफूलाई यो प्रयोग गनषको लाधग धेरै समय हदनुपर्ष। अस्पतालहरूमा, “स्टोमा 
पररचाररकाहरू” भननने ववशषे रूपमा तामलमप्राप्त पररचाररकाहरू हुन्र्न।् नतनीहरू बिरामीहरूलाई 
स्टोमाको स्याहार र सरसफाइ तथा स्टोमाको प्रयोगिाट उत्पन्न हुने समस्याहरूको समाना गन े
तररका मसकाउन उत्तरदायी हुन्र्न।् वपसािको झोला कसरी पररवतषन गने तथा स्टोमालाई कसरी 
सफा गने भन्ने कुराको सम्िन्धमा, बिरामीले एकसाथ मसक्नको लाधग नातेदारलाई पनन 
आमजन्त्रत गनुष उपयुक्त कुरा हो िसकारण घर फक्रकष सकेपनर्, आवश्यक पदाष नातेदारले मद्दत 
गनुषहुनेर्। 

3. पररवारका सदस्य िथा अन्य त्रबरामीहरूसाँग साझदेारी गने 

बिरामीले मूत्रथलैीको क्यान्सरको उपचार तथा पाश्वष प्रभावहरूको पररणामको समना गनुषपदाष 
उहााँमा डडप्रेशन ववकास हुनसक्र्। उहााँले आफ्ना भावनाहरूको िारेमा पररवारका सदस्यहरूसाँग 
धेरै कुरा गने प्रयास गनुषपर्ष , िसले उहााँका यो समना गनुषपदाषका मनोभाव तथा चापलाई सहि 
िनाउन मद्दत गर्ष।  यसका अनतररक्त, बिरामी समूहहरूद्वारा आयोिना गररएका केही 
क्रक्रयाकलापहरूमा पनन बिरामी सहभागी हुनसक्नुहुन्र्। यसले उहााँको रोग तथा उपचारप्रनतको 
िुझाइलाई पररष्कृत मात्र गदैन, उहााँले समान रोगहरूिाट ग्रमसत बिरामीहरूलाई पनन िुझ्नुहुनेर्, 
िसले उहााँलाई अनुभाव तथा महसुसहरू साझा गनष सक्षम िनाउाँर्। मनोवैज्ञाननक रूपमा, उहााँले 
सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त गनुषहुन्र्। 

4. पवर्षेज्ञहरूसाँग परामर्थ सलने 

उपचारहरूिाट बिरामीका यौनिन्य कायषहरू तथा प्रिनन सक्षमतामा प्रभाव परेको र् भने, उहााँले 
उक्त अवस्था िारे धचक्रकत्सा कमषचारीसाँग र्लफल गनुषपर्ष। आवश्यक हुन्र् भने, उहााँहरूले पेशवेर 
मागषननदेशन तथा सहायताका लाधग बिरामीलाई सम्िजन्धत ववशषेज्ञ तथा परामशषदाताकहााँ 
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पठाउनुहुनेर्। 

5. स्वास््यको ख्याल राख्ने 

बिरामीले धमु्रपान त्याग्नपुर्ष , थप तािा फलफूल तथा तरकारीहरू खानुपर्ष , धेरै िोसो भएका 
तथा डडब्िामा िन्द खानाहरू खानुहुाँदैन र धेरै व्यायामहरू गनुषपर्ष र शारीररक तथा मानमसक 
रूपमा तन्दरुूस्त रहनुपर्ष। 
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