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ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ 

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਨ ੇਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਵਜਸ 

ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵ ਿੱ ਚ ਪੁਰਸ਼ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3: 1 ਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਇਹ 55 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ 
ਅ ਸਥਾ ਵ ਿੱ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰ -ਅਨੁਮਾਨ  ਧੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਿਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੁੜ  ਾਪਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੂਦੀ ਹੈ। 
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1.      ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਬਲੈਡਰ ਪੇਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਕੋਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ 

ਵ ਿੱ ਚ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵ ਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਜਆਦਾਤਰ ਬਲੈਡਰ ਵਟਊਮਰ ਛੋਟੇ ਮਸ਼ਰੂਮ  ਰਗੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਮੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿਾਈ ਵਦੰਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਨੈੱਪਟ ਵਟਊਮਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਲੈਡਰ ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਦੀ 
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ  ਾਲੀ ਕੰਧ ਤਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

2.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਕਸ ਨ ੂੰ  ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

 ਜਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  

ਬੀੜੀ-ਵਸਗਰਟ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਵਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਤੁਲਨਾ ਵ ਿੱ ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾਂ  ਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਜੋ ਲੋਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਰਜਹਦ ੇਹਨ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਬੜ, ਕੈਮੀਕਲ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਪੇਂਟ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਵਪਰਵਟੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਿਤਰਾ ਵਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। -ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ  ਾਲ ਦੀ ਡਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ  ੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱ ਚ 

ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

 ਉਹ ਲੋਕ ਜਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਸਟੀਜਟਸ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਵਸਸਟੀਵਟਸ ਸਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਵਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਇਜਤਹਾਸ 

ਪਵਰ ਾਰਕ ਇਵਤਹਾਸ: ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 

ਵਜਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਜਲੂੰ ਗ 

ਪੁਰਸ਼ 
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3.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 ਬੀੜੀ-ਵਸਗਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤ ੇਬੀੜੀ-ਵਸਗਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ 

 ਫਰੀਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੇ ਿਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਜਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ 

 ਵਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ 

  ਧੇਰੇ ਫ਼ਲ ਅਤ ੇਹਰੀ ਸਬਜੀਆਂ ਿਾਓ 

 ਡਾਈ ਅਤ ੇਜੈਵ ਕ ਸਾਵਲਊਸੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ੋ

 ਅਵਜਹੇ ਢੁਕ ੇਂ ਉਪਾਅ ਜੋ ਕਿੱਪੜੇ, ਰੰਗਾਈ, ਚਮੜੇ, ਰਸਾਇਣਕ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤ ੇਵਪਰੰ ਵਟੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਰੇਨ ਸੂ਼ਜ ਪਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ। 

 

4.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ 

ਕੈਂਸਰਕਾਰੀ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਸੰਪਰਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਿ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ 

ਵਸਗਰਟਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਬੋਵਲਜਮ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾ 
ਕੇ ਕੁਝ ਤਿੱਤ ਵਪਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਬਲੈਡਰ ਦੀ ਵਝਿੱਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵ ਕਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਵਸ਼ਸਟੋਸੋਵਮਆਵਸਸ (ਇਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਪਰਜੀ ੀ ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਸਟੀਵਟਸ ਵਬਮਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ) 

ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਹਾ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ  ਧੇਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਫਰੀਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੇ ਭੋਜਨ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਈਟਰਾਈਟ  ਾਲਾ ਭੋਜਨ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

5.      ਕੀ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿੱ ਛਣ ਵਸਸਟੀਵਟਸ, ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਜਾਂ ਵਕਡਨੀ ਸਟੋਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲਿੱ ਛਣ 

ਹੈਮਾਵਟਊਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਸਵਥਤੀ ਵ ਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵ ਿੱ ਚ ਿੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ 

ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਟਊਮਰ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
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ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ  ਧੇਗੀ ਅਤ ੇਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ੇਗੀ ਜਾਂ ਅਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ 

ਹੋ ੇਗਾ ਵਕ ਵਪਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। 
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6.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਦਾਨ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਿੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।  ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਗੁਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਦਾ ਅਤ ੇਯੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ ੇ

ਜਰੂਰੀ ਹੋ ੇ, ਇਕ ਯੂਰੋਲੋਵਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ: 

i.  ਜਸਸਟੋਕੋਪੀ ਅਤੇ ਬਾਓਪਸੀ 

ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਿੱਕ ਪਤਲੀ, ਹਲਕੀ ਵਟਊਬ 

ਬਲੈਡਰ ਵ ਿੱ ਚ ਲਾਈਵਨੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ  ਾਸਤ ੇਵਸਿੱ ਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਣ ਲਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਟਸੂ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਿੱਗ ੇਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ

ਪੈਥੋਲਾਵਜਕਲ ਵ ਸ਼ਲੇਣ ਲਈ ਵਸਸਟੋਕੋਪੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ii. ਇੂੰ ਟਰਾਵੀਨਸ ਪਾਈਲੋਗਰਾਮ 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਕਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ ਅਤ ੇਵਪਸ਼ਾਬ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਸਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਸ਼ਰਾ ਰਾਹੀਂ ਡਾਈ ਇਨਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਕਡਨੀ, ਯੂਰੇਥੇਰਾ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ 

ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਈ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ ਮੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਿੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਥੋਰੈਵਸਸ 

ਐਕਸਰੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਹਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵ ਕਾਸ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

iii. ਕੂੰ ਜਪਊਟਰ ਸਕੈਨ 

ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਦੇ  ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਟਊਮਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ। 

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਾਸ ਡਾਈ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ 10 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵਮੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।   
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iv. ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪਸ ਬੋਨ ਸਕੈਨ 

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਹਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪੰਜਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਚੁਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਿੂਨ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇ ੇਗਾ। 

ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵ ਿੱ ਚ ਰੇਡੀਓਐਕਵਟ  ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਪੰਜਰ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵ ਤ 

ਕਰੇਗਾ ਜ ੋ ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵ ਿੱ ਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟੀਵ ਟੀ ਨੰੂ  ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ 

ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੇਡੀਓਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ ਵਸਰਾ ਰਾਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ ਵ ਿੱ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 

v. ਅਲਟਰਾ-ਸੋਜਨਕ ਐਬਡੋਮਨੈ ਅਤੇ ਪੈਲਜਵਕ ਸਕੈਨ 

ਇਹ ਪੇਟ ਅਤ ੇਪੇਡੂ ਦਾ ਵਮਲਾਜੁਲਾ ਵਚਿੱ ਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਫੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਦੀ  ਿੱ ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪੀਣੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵਮੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਵਹਲੇ ਕੁਝ  ੀ ਿਾਣਾ 
ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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7.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਜੇ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਵਟਊਮਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਬਲੈਡਰ 

ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਸਟੋਸਕੋਪੀ ਨੰੂ  ਰਵਤਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਡਾਕਟਰ ਵਸਿੱ ਧੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਡਰ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ 
ਇਵਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ  ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

1. ਬਲੈਡਰ ਜਟਊਮਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਯ ਰੇਥਰਾਲ ਹਟਾਉਣਾ - ਟੀਯ ਆਰਬੀਟੀ 

ਡਾਕਟਰ ਮੂਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਡਰ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਸਸਟੋਸਕੋਪੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਜਖ਼ਮ ਤੋਂ ਖੂ਼ਨ ਨਾ  ਵਹ ਸਕੇ। {0ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਦਨ 

ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ ਹੈਮਾਵਟਊਰੀਆ ਦਾ ਅਨੁਭ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਨਟਰਾਵੈਸੀਕਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਮੁਲਾਇਮ ਵਟਊਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਯੂਰੇਥੇਰਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਈਵਨੰਗ ਵ ਿੱ ਚ ਐਟਂੀ-ਕੈਂਸਰ ਦ ਾਈਆਂ 

ਅੰਦਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ 

ਦਰਦ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬਲ ਲਗਣ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ  ਿੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

3. ਬੀ ਸੀ ਜੀ ਇਨਟਰਾਵੈਜਸਕਲ ਇਜਮਊਨੋਥੈਰੇਪੀ 

ਇਸ  ੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਡਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਉਤੇਵਜਦ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਆ ਵ ਿੱ ਚ ਕਮੀ ਆ ੇਗੀ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਇਨਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਸਪਤਾਹ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਬਲੈਡਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੇ  ੈਕਸੀਨ ਤਰਲ ਪਾ ਕੇ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ ਾਂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਹੈਮਾਵਟਊਰੀਆ, ਿੰਘ, ਿਾਂਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, 

ਠੰਢ, ਤਾਕਤ, ਮਤਲੀ, ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੁੰ ਸੀ ਬਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, 
ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।                                                         

4. ਜਸਸਟੈਕਟੋਮੀ 

ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਸਮੁਿੱਚੇ 
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ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਹਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦਾ ਵਪਸ਼ਾਬ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸਟੋਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਕਲੀ ਬਲੈਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਇਹ 

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਚੀਰੇ  ਾਲੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦਾਂਂਂ ਦੁਆਰਾ  ਿੱ ਡ ੇ

ਜਖ਼ਮ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੂਰੇ ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ,ੇ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮਰੀਜ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 

ਪਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਯੂਰੇਥੇਰਾ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਅਤ ੇਵਲੰਫੈਵਟਕ ਗਲੈਂਡਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਮਰੀਜ ਦਾ 
ਬਿੱਚੇਦਾਨੀ, ਬਿੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੰੂਹ, ਨੇੜ ੇਦੇ ਵਲਮਫੈਵਟਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੰੂ ਹਟਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

5. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ 

ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਊਰਜਾ  ਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 
ਕਰਾਉਣਾ ਉਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤ ੇਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਮੂਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

6. ਪੈਲੀਏਜਟਵ ਇਲਾਜ / ਜਨਵਾਰਕ ਇਲਾਜ 

ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵ ਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਅਤ ੇਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਜੀ ਨ 

ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣਾ ਹੈ। ਵਸਸਟਵਮਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੰਕੇਤ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੀ ਨ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ 
ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤ ੇਹੈਮੇਵਟਊਰੀਆ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

7. ਜਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਣਾਉਟੀ ਸਟੋਰ 

ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਵਪਸ਼ਾਬ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮਰੀਜ 

ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਸਟੋਮਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਆਂਤਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨੰੂ ਕਿੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਟੀ ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦੋ ਯੂਰੇਥੇਰਾ ਨੰੂ 

ਜੋਡ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਸਰੇ ਨੰੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ 
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ਆਉਟਲੈਟ ਸਟੋਮਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥ ੇਇਿੱਕ  ਾਟਰਪੂਫ ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ  ਾਸਤ ੇ

ਕੁਝ ਸਪੇਸ਼ਲ ਗਲੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਸਟੋਮਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਮ ਵਜੰਦਗੀ ਵ ਚ ਰੁਕਾ ਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ 

ਮਰੀਜ ਦੀ ਵਦਿੱ ਿ ਨੰੂ ਪਰਭਾ ਤ ਕਰੇਗਾ। 

 ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ 

ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵ ਸੇ਼ਸ਼ ਲੰਬਾਈ ਕਿੱਟ ਕੇ ਇਿੱਕ ਨਕਲੀ ਬਲੈਡਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਫਰ 

ਇਨਟੈਸਟਾਈਨ ਨੰੂ ਬਾਲ ਦੀ ਆਵਕਰਤੀ  ਾਲੇ ਬੈਗ ਵ ਿੱ ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਉਪਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਨ ਾਂ ਬਲੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਯੂਰੇਥਰ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਆਮ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਯੂਰੇਥੇਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਉਂਵਕ ਮਰੀਜ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਦੀਆਂ ਵਸਰਾ ਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਵਪਸ਼ਾਬ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਪੁਰਸ਼ ਮਰੀਜ ਨਾਮਰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਵਕ ਔਰਤ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਿੱ ਿੋ  ਿੱ ਿਰੇ ਅਨੁਭ  ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 ਯੂਰੀਨਰੀ ਕੈਥੀਟਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 

ਇਹ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ ਜੜੋਨ ਲਈ  ਰਵਤਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਪਲਾਸਵਟਕ ਕੈਥੀਟਰ ਨਾਲ 

ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਟੋਮਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਪਸ਼ਾਬ ਰੋਜਾਨਾ 
4 ਤੋਂ 5  ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਿੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ 
ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪ ੇਗੀ। 
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8.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਜਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ ਨੰੂ  ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਪਰਭਾ  ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਮਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਜਖ਼ਮ  

 ਅੰਤੜੀਆਂ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 ਵਸਸਟੀਵਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ  ਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

 ਯੋਨੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

 ਪੁਰਸ਼ ਨਾਮਰਦੀ  
 ਥਕਾ ਟ  

 ਵਜਸ ਜਗਹਾ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਾਲਾਂ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ  ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  

 ਕਿੱ ਵਚਆਪਣ ਅਤੇ ਉਲਟੀ  
 ਘਿੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ  
 ਅੰਗ ਦਰਦ ਅਤ ੇਸੰੁਨ ਹੋਣਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੰੂ ਦ ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ 

ਜਾ ਾਂਗ।ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਂਦਰ ਅਤ ੇਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ  ੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜ ੇਂ 
ਵਕ ਆਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ  ਿੱ ਧਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਪਸ਼ਾਬ ਲਿੱ ਗਣਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰਪੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, 

ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਿੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਹੈਮਾਵਟਊਰੀਆ ਅਤ ੇਦਸਤ 

ਵ ਚ ਖੂ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ  ਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ 

ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਲਵ ਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੈਕਸੁਐਲ 

ਜੀ ਨ ਜਾਂ ਪਰਜਨਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਰਭਾ  ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

  

9.      ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

1. ਨਮੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟ 
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ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ  ਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਵਸਸਟੋਕੋਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਿੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਵਕਸੇ  ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਵਚੰਨਹ  ਅਤ ੇਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਝਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2. ਸਟੋਮਾ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣਾ ਜਸੱਖੋ 

ਬਲੈਡਰ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੋਮਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁ਼ਰੂ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਰੀਜ ਇਸ 

ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਜੀ ਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵ ਿੱ ਚ, ਸਟੋਮਾ  ਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜੀ ਨ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਸਮੇਤ  ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਆਦਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 

ਵ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਰਸ਼ਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ "ਸਟੋਮਾ ਨਰਸਾਂ" ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ 

ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤ ੇਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਵਸਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਸਟੋਮਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਨੰੂ ਵਕ ੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਕ ੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਟੋਮਾ 
ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਇਕ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਘਰ  ਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਦੋਂ  ੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3. ਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਦ ਜੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਵਡਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਦੇ 

ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ   ੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੰੂ / ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ  ਧੇਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਅਤ ੇਦੁਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮਰੀਜ ਰੋਗੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਵਸਰਫ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੰੂ  ਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 

ਮਰੀਜਾਂ ਵ ਚ  ੀ ਆ ੇਗਾ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭ  ਅਤ ੇਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵ ਵਗਆਨਕ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਅਤ ੇਹੌਂਸਲਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। 
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4. ਸਪੇਸਜਲਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ 

ਜੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸੈਕਸੁਐਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਪਰਜਨਨ ਯੋਗਤਾ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵ ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ 

ਨਾਲ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਸਪੇਸਵਲਸ਼ਟ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗ।ੇ 

5. ਜਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇ ਨ ਛਿੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਧੇਰੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਵਜਆਦਾ ਚਰਬੀ 
ਅਤ ੇਵਫਰਜ ਰਿੱ ਿੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਧੇਰੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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