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ے ان ث ا م ر د س ن ی  ک

 خواتین اچوں جناں ہین، آندے سامنے واقعات نویں 400 تقریبا ً اچ سال اک اے۔ کینسر عام اک اچ کانگ ہانگ کینسر دا مثانے

 دی وچکار دے 70 تے 55 ایہہ تے اے 3:1 تناسب ہین۔ ہوندے کے ودھ تے طور واضح مریض مرد نسبت دی مریضاں

 چنگا مرض تشخیص تے اے، جاندی ہو تشخیص دی کینسر دے مثانے ای اچ مرحلے ابتدائی جے اے۔ عام اچ لوکاں دے عمر

 ہووے چکے ہو شفا نوں لوکاں جناں توں، کارن ایس اے۔ جاندا ہو دوبارہ نال آسانی تے طور خاص کینسر دا مثانے پر اے،

 اے۔ لوڑ دی جان اتے معائناں اپ فالو نال دے باقاعدگی نوں اونہاں
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 اے؟ کی کینسر دا مثانے .1

 دی خلیاں اندر دے جھلی دی مثانے جفوں اے۔ کردا اکٹھا موتر جیہڑا اے عضو خالی/کھوکھال اک اچ حصے نیویں دے پیٹ

 اے۔ سکدا ہو کینسر دا مثانے تے اے، جاندا ہو غلط عمل دا نشوونما

 ہوندے ظاہر اتے پرت اندرونی دی مثانے پہالں جیہڑے ہین، ہوندے وانگوں دے مشرومز نکے ٹیومرز تر زیادہ دے مثانے

 حصیاں دوجیاں دے جسم تے دیوار دی پٹھیاں دی مثانے وہا بعد، دے عرصے کجھ اے۔ جاندا سدیا ٹیومرز نپل نوں جناں ہین،

 ہین۔ جاندے پھیل اچ

 

 اے؟ خطرہ دا کینسر دے مثانے نوں کیس .2

 نوشی سگریٹ  

 ہوندا کے ودھ گنا 3 توں 2 خطرہ دا کینسر دے مثانے نسبت دی نوش تمباکو غیر نوں آلیاں کرن نوشی تمباکو

 اے۔

 لوک آلے رہن اچ رابطے اکثر نال دے مادیانں کیمیائی 

جیہڑےًلوکی،ًربڑ،ًکیمیائیًمادیاں،ًرنگائی،ًپینٹس،ًچمڑاًتےًپرنٹنگًدیًصنعتاںًاچًکمًکردےًہینًاوہً

 جیہڑےًلوکیًاکثرًواالںًدیًرنگائیًکرًدےًہونًاوہًویًایسیًزمرےًاچًآندےًہین۔-خطرےًاچًہوندےًہین۔

 لوکی مبتال اچ ورم دے مثانے نال کثرت 

 اے۔ ہوندا امکان کے ودھ دا ہون کینسر دا مثانے نوں لوکاں مبتال اچ ورم دے مثانے یا مسلیاں دے مثانے

 تاریخ دی خانداناں 

 اے۔ امکان کے ودھ دا ہون بیماری ایہ نوں اونہاں اے کینسر دا مثانے نوں رکناں خاندانی دے لوکاں جناں

 جنس 

 بندے

 

 بچیں؟ کیویں توں کینسر دے مثانے .3
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 بچو توں دھوئیں دے نوشی تمباکو دی دوجیاں تے دیو کر ترک نوشی تمباکو 

 کھاؤ کھانے تازہ بجائے دے کھانیاں کیتے محفوظ نال دے مادیاں کیمیائی یا کھانیاں کیتے محفوظ 

 پینا پانی کے ووھ 

 کھانا سبزیاں ہری تے پھل کے ووھ 

 بچنا توں اتصال دے محلول نامیاتی تے مادے آلے رنگائی 

 ،روک لئی دے لوکاں آلے کرن کم اچ صنعتاں پرنٹنگ تے زراعتی مادے، کیمیائی چمڑا، رنگائی، ٹیکسٹائل 

ًپانا۔ وغیرہ جتیاں لئی دے بارش تے ماسکس دستانے، جیویں اقدامات، دے تھام

ً
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 ہین؟ کارن کی دے کینسر دے مثانے .4

 عرصے لمے اک نوں مادیاں آلے بنن کارن دا کینسر کہ اے چلیا پتہ ایہہ پر ہین، نئیں کارن معلوم کوئی دے کینسر دے مثانے

 دے مادیاں ایناں اچ جسم ہین۔ شامل مادے کیمیائی موجود اچ سگریٹ اچ مادیاں اے۔ کارن اک اچوں کارن کرنا جذب تائیں

 رہندی اچ اتصال نال دے اوناں جھلی دی مثانے تے گا، جاوے دتا کر خارج نال دے موتر نوں کجھ بعد، دے جاں بن بدن جزو

 اے۔ بنتی کارن دا نشوونما دی خلیاں معمولی غیر اندر دے ثانےم جیہڑا اے،

 تے اے، جاندی پھیل( قسم اک دی طفیلئیے آلے بنن کارن دا ورم دے مثانہ) شسٹوسومیاسز جتھے اچ، تھانواں عالوہ، ایہدے

 ورتارا، نال اقاعدگیب دا کھانیاں الئے نمک یا کھانیاں کیتے محفوظ ہین۔ آندے سامنے کیسز کے ادھ دے کینسر دے مثانے

 اے۔ ودھداندا نوں خطرے دے کینسر دے مثانے

 

 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی کینسر دے مثانے کی .5

   

 توں سبھ تے ہین، شناخت قابل پتھری دی گردے یا پتھری دی مثانے ورم، دا مثانے کجھ اچوں عالمتاں دی کینسر دے مثانے

 جدوں اے۔ سکدا ہو کدار کدے ایہہ اچ، مرحلے ابتدائی تے اے ہوندا نئیں درد اچ ایس اے۔ آنا دا خون اچ پیشاب اچ عالمتاں عام

 درد تے اک ہوئیاں کردے پیشاپ نال جیس ہین، سکدے آ لوتھڑے دے خون اچ پیشاب تے اے، جاندی ہو خراب صورتحال

 بکثرت اچ مریض تے دیوے، سڑا گال نوں گردن دی مثانے یومرٹ جے اے۔ بندا کارن دا ہون نہ اخراج دا پیشاپ یا اے ہوندا

 گا۔ ہووے احساس دا جان ہو بند پیشاب یا اے ہوندا سامنا دا دشواری اچ کرن خارج پیشاب تے گا بنے پیشاب

 
 

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقات دی کینسر دے مثانے .6

 بذریعہ لئی، دے مرداں  اے۔ جاندا کیتا تجویز ٹیسٹ اک دا پیشاب تے اے، گیا ہو کینسر دا مثانے تہانوں کہ اے شبہ تہانوں جے

 نوں نمونیاں دے پیشاب چائیدا۔ جانا کیتا معائنہ دا نہانی اندام تے معائنہ مقعد بذریعہ لئی، دے خواتینpp گا جاوے کیتا معائنہ مقعد

 یورالوجسٹ اک تے ہویا، ضروری جے ہین۔ جودمو خلیے دے کینسر کی کہ اے جاندا گھلیاں اچ لیبارٹری لئی دے ویکھن ایہہ

 :بشمول گا کرے معائنہ ہور اک

i .بائیوپسی تے سسٹوکوپ 

 ویکھن اچ مثانے لئی دے کرن معائنہ دا جھلی دی مثانے ڈاکٹر اے۔ سکدی ہو لوڑ دی حسی بے مکمل یا جزوی اچ معائنہ ایس

 لئی دے کرن تجزیہ اچ بارے دے عالج تے معائنہ ہور ے۔ا کردا داخل اچ مثانے راست براہ ٹیوب روشن پتلی، اک لئی دے

 اے۔ سکدا جا ہٹایا نوں نمونیاں دے بافتاں نال دے سسٹوکوپ
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ii .پائیلوگرام اِنٹراوینس 

 داخل محلول رنگدار اک ڈاکٹر اے۔ سکدا کر شناخت نوں صورتحال طبعی غیر دی نظام دے پیشاب تے مثانے گردے، ایہہ

 ایکسرے نوں صورتحال اچ مثانے تے یوریتھرا گردے، نوں ڈاکٹراں جیہڑا اے، جاندا دتا کر خارج اچ پیشاب جنہوں اے کردا

 اے۔ بناندا قابل دے ویکھن اتے

 ای شاید ایہہ پر اے، سکدا ہو ہونا سرخ چہرہ احساس، دا جلن لئی دے مدت مختصر نوں مریض توں کارن دے محلول رنگدار

 اے۔ بندا کارن دا موت کدے

 دا چھاتی/تھوراسک ٹیسٹس، دے خون نوں مریض تے اے، کینسر دا مثانے نوں مریض کہ اے جاندی کیتی تصدیق ایہہ جے

 ایس جیہڑا ہین، لئی دے شناخت دی مرحلیاں دے ودھن دے کینسر اوہ گے۔ ہون کران معائنے دتیاں ہیٹھاں تے معائنہ ایکسرے

 اے۔ جاندا ورتیا لئی دے کرن فیصلہ دا منصوبیاں دے عالج طرح

iii .اسکین کمپیوٹر 

 کی سائز دا ایس تے اے کتھے ٹیومر کہ کرنا معلوم تے طور ٹھیک بالکل کرنا، اسکین نوں پیڑو تے پیٹ توں زاویاں مختلف

   ہین۔ لگدے منٹ ودھ توں 10 اچ عمل ایس  اے۔ ہوندی لوڑ دی پین محلول رنگدار خاص اک نوں مریض اے۔

iv  .اسکین بون آئسوٹوپس ریڈیو 

 مریض عملہ طبی دوران، دے معائنے ہین۔ چکے پھیل اچ ڈھانچے خلیے دے کینسر کی کہ اے ہوندا لئی دے کرن جانچ ایہہ

 دی انڈیکس تابکاری اندر دے جسم اوہ فیر گا۔ کرے داخل آئسوٹوپس ریڈیو اچ مقدار معمولی اچ ورید دی خون دی بازو دے

 نوں ڈاکٹر تے گا کرے ظاہر نوں مقدار وڈی اک دی تابکاری ڈھانچہ اثرہمت توں کینسر گے۔ کرن پیمائش دی مقدار معمولی

 اچ مریض ایہہ لئی ایس اے ہوندی کم بہت مقدار کیتی داخل دی آئسوٹوپس ریڈیو اے۔ گیا پھیل کینسر کی کہ اے کرنا فیصلہ

 گی۔ بنے نئیں کارن دا پھیالن تابکاری

v .اسکین دا پیڑو تے پیٹ سونک الٹرا 

 پینا مائع اچ مقدار کثیر اک نوں مریض لئی دے رکھن پُھالئے مثانہ اے۔ لئی دے سازی ترکیب دی شبیہہ دی پیڑو ےت پیٹ ایہہ

 دینا روک پینا یا کھانا پہالں گھنٹے 4 توں معائنہ نوں مریض تے اے ہوندی لوڑ دی منٹاں چند لئی دے ٹیسٹ اہس اے۔ ہوندا

 اے۔ ہوندا

ً
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 ہین؟ عالج کی دے کینسر دے مثانے .7

 دے مثانے تائیں اجے نے ٹیومر کینسر کہ اے مطلب دا جیس ہوے، اچ مرحلے ابتدائی اپنے کینسر دا مثانے جے

 مثانے ڈاکٹر  اے۔ سکدا جا ورتیا لئی دے مکان نوں خلیے دے کینسر نوں سسٹوکوپ اے، کیتا نئیں تباہ نوں پٹھیاں

 کر غور اتے کرن ورتارا دا امیونوتھراپی. B.C.G یا تے، بھرن نال دے دوائیاں کینسر-اینٹی تے طور عام نوں

 : ہیں سکدے

 TURBT – ہٹانا توں راستے دے مثانے نوں ٹیومر دے مثانے. 1

 زخم تے اے، ورتدا نوں سسٹوکوپ لئی دے مکان نوں ٹیومر دے مثانے اندر دے پرت اندرونی دی مثانے ڈاکٹر

 دے دناں کجھ دے سرجری اے۔ ورتدا بجلی جئی یمعمول لئی دے داغن زخم لئی دے تھام روک دی وگن خون توں

 اے۔ سکدا ہو تجربہ دا آن خون اچ پیشاب نوں مریض بعد،

 کیموتھراپی مثانہ اندرون. 2

 داخل دوائیاں کینسر مانع اندر دے پرت اندرونی دی مثانے ولوں دے نالی دی پیشاب ڈاکٹر نال، دے ٹیوب نرم اک

 ہوندا محسوس درد نوں مریض طرحاں ایس ہین، سکدی بن کارن دا ہون رممتو دے پرت اندرونی دوائیاں اے۔ کردا

 اے۔ آندا پیشاب بار بار یا اے

3  .BCG (عالج مناعتی) تھراپی امیونو مثانہ اندرون 

 نظام مدافعتی لئی دے کرن گھٹ نوں تعداد دی خلیاں دے کینسر اے، سکدی بن کارن دا عمل الٹ اچ مثانے ویکسین

 عالج اے۔ جاندا کیتا مکمل اچ ہفتیاں 6 نال، دے دخول دے قطریاں وار ہفتہ عالج ایپہ اے۔ دیسک کر متحرک نوں

 ایس اے۔ ورتدا نوں نالی کیتھیٹر اک لئی دے پان ویکسین مائع راست براہ اچ مثانے اک عملہ طبی دوران، دے

 قوت، جسمانی لگنا، ٹھنڈ ر،بخا کھانسی، آنا، خون اچ پیشاب یعنی ہین، سکدے ہو اثرات ضمنی کجھ اچ، دوران

 آہستہ آہستہ ایہہ پر وغیرہ، دھپڑ، سرخ اتے جلد تے ہونا محسوس درد ہوئے کردے پیشاب آنا، پیشاب بار بار متلی،

                                                         گے۔ جان مک

 سیسٹیکٹومی. 4

 ہٹا نوں پورے ایس یا نوں حصیاں دے مثانے ڈاکٹر تے اے دتا مکا نوں پٹھیاں دے مثانے نے خلیاں دے کینسر جے

 نوں پیشاب ولوں دے اس کہ تا اے ضروری بنانا سٹوما اک اچ پیٹ دے مریض بعد ایہدے گا۔ کرے غور اتے دین

 ویلے، ایس ہین۔ سکدے ال مثانہ مصنوعی اک آال آن باہر توں انتاں دی اوناں نوں مریضاں کجھ سکے۔ جا کیتا خارج

 چند اک بجائے دے زخم وڈے اک اچ جیس اے، جاندا کیتا توں جراحی انداز دخل گھٹ توں گھٹ نوں آپریشن سای

 ہین۔ جاندے کیتے سوراخ نکے

 دا نالی کیتھیٹر غدود، دے مثانے دے مریضاں مرد تے اے، جاندا کیتا فیصلہ دا دین ہٹا نوں مثانے پورے جے
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 دے لف گردن، دی رحم رحم، دا مریض خاتون گا۔ پئے دینا ہٹا وی نوں غدود لمفی نیڑے دے مثانے تے حصہ

 اے۔ سکدا جا ہٹایا وی نوں حصہ دے نالی کیتھیٹر تے شیواں دیاں نیڑے

 تھراپی تابکاری. 5

جےًکسیًمریضًدیًسرجریً اے۔ لئی دے دین مکا نوں خلیے دے کینسر نال دے تابکاری دی انرجی انتہائی یہ

تےًاکوًایًویلےًاچًاکًبنیادیًعالجًدےًلئیًاکًآپریشنًدےًمتبادلًدےًطورًتےًًکرناًموزوںًنہًسمجھیاًجاوے،

ًایسًدےًلئیًصرفًریڈیوًتھراپیًیاًریڈیوًتھراپیًتےًکیموتھراپیًدونواںًنوںًتجویزًکیتاًجاًسکداًاے۔

 عالج دوا مسکن/ایٹو پیلی. 6

 حیاتی دی مریض تے کرنا گھٹ نوں عالمتاں تے نشانیاں اچ ترجیحات تے اے، گیا پھیل تائیں حد کافی کینسر جے

 تے اے سکدی لیا گھاٹا اچ شدت دی عالمتاں تے نشانیاں کیموتھراپی منظم اے۔ شامل رکھنا برقرار نوں معیار دے

 سکدی کر گھٹ نوں آن خون اچ پیشاب تے آن پیشاب بار بار تھراپی تابکاری اے۔ بناندی چنگا نوں معیار دے حیاتی

 اے۔

 کرنا جمع تے طور مصنوعی ںنو پیشاب. 7

 اتے حالت دی مریض گا۔ کرے کوشش دی بنان تھاں اک فورا ً لئی دے کرن جمع پیشاب ڈاکٹر بعد، دے دین ہٹا مثانہ

 :اے سکدا جا کیتا غور تے طریقیاں دتیاں ہیٹھاں منحصر،

 سٹوما 

 اے جاندا بنایا راستہ اجیاخر مصنوعی اک دا پیشاب کے کٹ حصہ وڈا اک دا انت کہ اے ایہہ طریقہ ترین عام

 نوں سرے دوجے تے ہین اورتدے لئی دے جوڑن نال نالی کیتھیٹر توں پاسے اک نوں سرے آخری ایہدے تے

 جاندا سدیا سٹوما اک نوں راستے آلے جان کڈھے باہر اتوں دے پیٹ اے۔ جاندا دتا کڈھ باہر توں دیوار دی پیٹ

 جاوے دتا جوڑ نال دے گلو خاص کسے لئی دے کرن جمع پیشاب بیگ دا پالسٹک پروف واٹر اک جتھے اے،

 متاثر نوں شخصیت ظاہری دی مریض پر گا، پاوے نئیں رکاوٹ اچ حیاتی دی معمول دی مریض سٹوما گا۔

 گا۔ کرے

 سرجری نو تشکیل دی مثانے 

 آنت ڈاکٹر بعد ایہدے اے۔ بنانا ہوئیاں کٹدے لمائی مخصوص اک دی آنت طریقہ ہور اک دا بنان مثانہ مصنوعی

 دے نالی دی پیشاب اونہوں اوہ بعد ایہدے اے۔ دیندا شکل نویں دوبارہ اچ بیگ ورگے گیند اک نوں حصہ دے

 منسلک نال نالی دی پیشاب تے اے جاندا دتا بنا مثانہ نواں اک طرحاں ایس اے۔ دیندا کر سالئی اتے توں سبھ

 کر پیشاب نال مدد دی نالی دی پیشاب بغیر، رتےو بیگ دا پیشاب مطابق دے معمول مریض اے۔ جاندا دتا کر

 اے۔ سکدا
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 غیر معمولی اونہوں لئی ایس ہین، ہوندے رہے کر نئیں کم ہونڑ اعصاب دے مثانے دے مریض کے جیویں

 آپریشن اے۔ ہوندا رہی/رہا سو اوہ جدوں تے طور خاص اے، سکدا ہو سامنا دا نکلن پیشاب تے طور ارادی

 دے مباشرت نوں مریضاں خاتون کہ جدوں اے سکدا ہو سامنا دا نامردی/کمزوری ںنو مریضاں مرد بعد، دے

 اے۔ سکا ہو سامنا دا تجربہ جیا وکھرا دوران دے عمل

 آپریشن دا نالی کیتھیٹر دی پیشاب 

 دے پیٹ جنہوں اے جاندا ورتیا لئی دے بنان بیگ پیشاب اک نوں آنت لمی دی مریض اے۔ طرح دی سٹوما ایہہ

 اے، گزردی توں سٹوما جیہڑی اے جاندا دتا جوڑ نال کیتھیٹر پالسٹک نکی اک اونہوں اے۔ جاندا دتا رکھ اندر

 دستی نوں مریض ہین۔ سکدے کر خارج مرتبہ 5 توں 4 روزانہ پیشاب اے۔ ہوندا اخراج دا پیشاب طرح ایس

 گا۔ پئے اٹھانا نئیں کول اپنے بیگ دا پیشاب اک اونہوں لیکن اے، ہوندا کرنا خارج پیشاب تے طور
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 ہین؟ پیچیدگیاں کی دی کینسر دے مثانے .8

 :بشمول ہین، سکدے کر متاثر نوں مریض اثرات ضمنی وکھرے بعد، دے کرن حاصل تھراپی تابکاری یا کیموتھراپی

 سوجن/زخم مقعد  

 آنا اسہال اچ نتیجہ دے جیس ہونا، پیدا شورش اچ آنتاں  

 ہونا پیڑ ہوئیاں کردے پیشاب تے آنا پیشاب بار بار کارن دے ورم دے مثانے  

 اے دیندا بنا دہ آرام غیر یا مشکل نوں مباشرت جانا، ہو تنگ دا نہانی اندام  

 نامردی مردانہ  

 تھکاوٹ  

 ہیں جاندے مک وال تے اے سکدی ہو پیڑ اوتھے اے جاندی کیتی تھراپی تابکاری تے حصے جس دے جلد  

 آنا قے تے متلی  

 ہونا کمزور سماعت  

 حسی بے تے پیڑ اچ اعضا 

 جان مک آہستہ آہستہ بعد دے عالج اوہ تے اے، سکدی جا کیتی تخفیف نال ورتن دے دوائیاں اچ اثرات ضمنی کیتے بیان اتے

 اچ حرکت دی آنت کہ جیویں اے، سکدی بن کارن دا پہنچان نقصان مستقل نوں مثانے تے آنتوں تھراپی تابکاری وی، فیر گے۔

 ہین، سکدی ہو کمزور رگاں دی خون اندر دے مثانے تے آنت بعد، دے تھراپی تابکاری آنا۔ پیشاب بار بار یا اسہال مسلسل وادھا،

 ہو دوبارہ اچ ورھے یا مہیناں چند مظہر ایہہ بعد دے تھراپی تابکاری اے۔ آندا خون اچ پاخانہ تے پیشاب اچ نتیجے دے جیس

 تے ہووے، ضروری تابکاری دی پیڑو جے چائیدا۔ کرنا مطلع نوں ڈاکٹر لئی دے عالج تے معائنہ نوں مریض تے اے سکدا

 ہین۔ سکدے ہو مرتب اثرات مستقل اتے تولید عمل یا حیاتی جنسی دی مریض

  

 ہین؟ کردے کیویں نگہداشت آپے اپنی مریض نال دے کینسر دے مثانے .9

 ٹیسٹس دے معائنے تے مشاورت نال باقاعدگی. 1

 معائنے نال باقاعدگی اچ ہسپتال نوں مریض لئی ایس اے، جاندا ہو دوبارہ نال آسانی کینسر دا مثانے کے جیویں

 معائنہ سسٹوکوپ نوں مریض دوران، دے سال دو بعد دے عالج کہ اے جاندی کیتی سفارش ایہہ چائیدے۔ کرانے

 ڈاکٹر تے چائیدا رکھنا خیال دا حالت جسمانی اپنی نوں مریض چائیدا۔ جانا لئی دے معائنہ اک سال ہر تے لئی دے

  چائیدا۔ نئیں ہچکچانا اچ کرن مطلع یا دسن اچ بارے دے عالمتاں تے نشانیاں یا تبدیلی نویں وی کسی نوں

 جانو اچ بارے دے ورتن دے سٹوما. 2

 مریض اچ، شروع اے۔ ونداہ ورتنا نوں سٹوما لئی دے کرن خارج پیشاب نوں مریض بعد، دے دین ہٹا نوں مثانے

 حیاتی مطابق دے معمول مریض کے ودھ نال دے سٹوما اچ، حقیقت اے۔ سکدا بنا نئیں موزوں نال آسانی توں ایس
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 تیراکی اچ جیس ہین، سکدے لے حصہ اچ سرگرمیاں وکھری اوہ عالوہ، دے رکھن جاری کم اپنا ہین۔ سکدے گزار

  اے۔ شامل وی

 خصوصی تے طور عام اچ، ہسپتاالں چائیدا۔ دینا وقت کے ودھ نوں آپ اپنے لئی دے ورتن ایہدے نوں مریض

 دی صفائی تے نگہداشت دی سٹوما نوں مریضاں اوہ اے۔ جاندا سدیا" نرسز سٹوما" نوں جناں ہین نرس یافتہ تربیت

 دے ایس جاوے۔ یانمٹ طرح کس توں مسائل آلے ہون پیدا نال ورتن دے سٹوما کہ ایہہ تے ہین، دار ذمہ دے دین تعلیم

 ایہہ لئی دے مریض جائے، کیتا صاف کیویں نوں سٹوما تے کریے تبدیل کیویں نوں تھیلی دی پیشاب کہ اچ بارے

 دے آن واپس گھر جے تاں کرو مدعو اونہوں لئی دے سیکھن ایہہ نال دے دار رشتہ کسے کہ اے مشورہ قابل گل

 سکے۔ کر مدد تہاڈی دار رشتہ تے ہووے ضروری جدوں بعد،

 کرنا سانجھا نال دے مریضاں دوجی تے رکناں خاندانی. 3

 مرتب وی اثرات ضمنی بعد ایہدے تے اے سکدا ہو شکار دا ڈپریشن دوران دے عالج دے کینسر دے مثانے مریض

 چائیدی، کرنی کوشش دی کرن بات گل ہور نال خانہ اہل اپنے اچ بارے دے جذبات اپنے اونہوں ہین۔ سکدے ہو

 دے مریضاں مریض، عالوہ، ایہدے اے۔ ملدی مدد اچ راحت توں دباؤ دے تکلیف تے نوں جذبات ایہدے نال جیس

 دے عالج تے بیماری ایس صرف نہ یہ ہین۔ سکدے کر شرکت اچ سرگرمیاں کجھ کیتی منظم ولوں دے گروپاں

 سامنا آمنا وی توں مریضاں ہمتاثر توں بیماریاں نوں اونہاں دا ایس بلکہ گا، کرے وادھا اچ سمجھ دی ایس اچ بارے

 دی ایس تے، طور نفسیاتی اے۔ بناندا قابل دے کرن سانجھا دا جذباتاں تے تجربیاں اپنے اونہوں جیہڑے گا، ہووے

 اے۔ ہوندی افزائی حوصلہ تے معاونت

 ماہرین دے مشاورت. 4

 طبی اونہوں تے اے، ہوندی متاثر صالحیت دی تولید عمل تے افعال جنسی دے مریض توں کارن دے عالج جے

 تے رہنمائی ورانہ پیشہ اونہوں اوہ تے ہویا، ضروری جے چائیدی۔ کرنی بات گل تے صورتحال ایس نال دے عملہ

 گا۔ گھلے کول دے مشیر یا اسپیشلسٹ متعلقہ لئی دے معاونت

 رکھنا خیال دا صحت. 5

 ڈبیاں تے بھرپور توں چربی کھاؤ، بزیاںس تے پھل تازہ کے ودھ چائیدا، دینی چھڈ الزما ً نوشی تمباکو نوں مریض

 رہو۔ تندرست تے طور ذہنی تے جسمانی تے کرو ورزش خوب کرو، گریز توں کھانے بند اچ
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