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ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਮਾਮਟਿਆ ਂਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਟ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਘਿੱਿ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਟਨਊਰੋਸਰਜੀਕਿ ਸੁਸਾਇਿੀ ਦੇ 

ਅੰਕਟਿਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ 2009 ਟ ਿੱ ਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬ੍ਨ 1,000 ਨ ੇਂ ਮਾਮਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, 

ਟਜਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ 70 ਘਾਤਕ ਗਿਾਈਓਮਾ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਟ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਟਿਊਮਰ ਸਨ। ਹਾਿਾਂਟਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਟ ਿੱ ਚ 

0-19 ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬ੍ਰੇਸ ਟਿਊਮਰ ਟ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹਨ। 2006 ਟ ਿੱ ਚ ਬ੍ਿੱ ਟਚਆਂ ਅਤ ੇ

ਟਕਸੋਰਾਂ (0-19 ਸਾਿ) ਟ ਚਿੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ ੇਂ ਮਾਮਟਿਆ,ਂ ਗੌਣ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮ ਦੇ ਸਨ, ਟਜਸ ਦੀ ਪੁ੍ਰਸਾਂ ਟ ਿੱ ਚ 

ਪੰ੍ਜ ੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਚੌਥੀ ਰੈਂਕ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਿਾਇਿਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਜ ੇਂ ਨ ੇਂ ਇਿਾਜ ਟ ਕਟਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਿਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤ ੇਜਿਦੀ ਇਿਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਕ ਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਉੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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1.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਟਦਮਾਗ ਦੇ ਟਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਭਾਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਸੇਰੀਬ੍ਰਮ, ਸੈਰੀਬ੍ੈਿਮ ਅਤ ੇਬ੍ਰੇਨ ਸਿੈਮ। ਸੇਰੀਬ੍ਰਮ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ 
ਕਮਾਂਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਟ ਿੱ ਚ  ੰਟਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਟ ਿੱ ਚ ਚਾਰ ਿੋਬ੍ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ, ਫਰੰਿਿ ਿੋਬ੍, ਪੈ੍ਰੀਿਿ ਿੋਬ੍, ਿੈਂਪੋ੍ਰਿ ਿੋਬ੍ ਅਤ ੇਓਕੀਪ੍ੀਿਿ ਿੋਬ੍, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਟਨਯੰਤਟਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਟਦਮਾਗ਼ ਟ ਚ ਸੈੈੱਿਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਟ ਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾ ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਟਿਊਮਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਂਸਰ ਹਨ। ਸੁਰ ਆਤੀ ਟਿਊਮਰਮੁਕਾਬ੍ਿਤਨ ਹੌਿੀ ਹੌਿੀ  ਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਦ ਜ ੇਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫਿੈਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਿਊਮਰ ਮੁਕਾਬ੍ਿਤਨ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਿ  ਧਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਿੇ 

ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਟਿਸ  ਤੇ ਹਮਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਿ ਸਕਦੇ ਨਹ, ਟਦਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਜਾਨਿੇ ਾ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

  

2.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ? 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਦਮਾਗ ਟਿਊਮਰ 

ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਟਦਮਾਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਦਮਾਗ ਟ ਿੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤ ੇਬ੍ੇਰੋਕ ਸੈੈੱਿਾਂ ਦਾ 
ਟ ਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਸੁਭਾ ਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਦਮਾਗ ਦੇ 

ਉਹਨਾਂ ਸੈੈੱਿਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਜਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿੋਮਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਐਸਿਰੋਸਾਈਿੋਮਾ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜ ੋਟਿਊਮਰ ਸਿਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ  ਾਿੇ 

ਸੈੈੱਿਾਂ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਟ ਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਟਦਮਾਗ ਤਿੱਕ ਫੈਿ ਚੁਿੱ ਕੇ 

ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਟਦਮਾਗ ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਨੋਸੋਫੈਟਰਨਟਜਅਿ ਕੈਂਸਰ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ 
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ਹੈ।  

ਦ ਸਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਊਮਰਾਂ ਤੋਂ ਿੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ ਨ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਟਦਮਾਗ ਟ ਿੱ ਚ ਚਿੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ, ਟਿਊਮਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸਿ ਟ ਿੱ ਚ ਫੇਫਿੇ 
ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਟ ਿੱ ਚ ਸੁਰ  ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਇਿਾਜ 

ਕਰਨ ਦੇ ਿੰਬ੍ ੇਸਮੇਂ ਬ੍ਾਅਦ ਚਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15% ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 
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3.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਡਾਕਿਰ ਟਨਸਟਚਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਟਕ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ। ਟਸਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਟਿਆਂ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਿਾਂ ਦੀ  ਜਹਾ ਤੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਿਈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 

ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਟ ਟਗਆਨੀ ਕਟਹੰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਮੋਬ੍ਾਈਿ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸਨ ਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਹਾਿਾਂਟਕ, ਇਸਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਬ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ੍ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

  

4.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪ੍ਸਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰੇਸ ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਟ ਕਸਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ   ਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

 ਉਮਰ: ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਟਕਸੇ  ੀ ਉਮਰ ਟ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ 40 ਸਾਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿੋਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਉਹ ਟ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਕਸਮਾਂ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਮੈਡੁਿੋਬ੍ਿਾਸਿੋਮਸ, 

ਟ ਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਿੱ ਟਚਆਂ ਟ ਿੱ ਚ  ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ।  

 ਟਿੰਗ: ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਿਨਾ ਟ ਿੱ ਚ ਪੁ੍ਰਸਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਟਜਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 ਪ੍ਟਰ ਾਰਕ ਇਟਤਹਾਸ: ਪ੍ਟਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗਿੋਮਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਬ੍ਮਾਰੀ ਨ ੰ  
ਟ ਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਿੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਕੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰੇਡੀਏਸਨ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪ੍ਰਕ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਫਾਰਮਿਡੀਹਾਈਡ, 

ਟ ਨਾਇਿ ਕਿੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਏਕਰੀਿੋਨਿਰੀਿ ਨਾਿ ਸੰਪ੍ਰਕ।  

  

5.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ? 

ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਿਿੱ ਛਣ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਟਥਤੀ, ਟਕਸਮ ਅਤ ੇਆਕਾਰ ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿੋਕਾਂ ਟ ਿੱ ਚ 

ਕੋਈ ਿਿੱ ਛਣ ਟਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਟਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਟਿਖੇ ਕਈ ਿਿੱ ਛਣਾਂ  ਾਿੇ ਟ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਟਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਿਰ ਨ ੰ  ਟਮਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਦੌਰੇ  
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 ਟਸਰ ਦਰਦ  

 ਮਤਿੀ ਜਾਂ ਉਿਿੀਆਂ  

 ਸੰ ੇਦਨਾ ਦੀ ਘਾਿ ਜਾਂ ਹਿੱਥਾਂ ਜਾਂ ਿਿੱ ਤਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਦਾ ਚਿਣਾ, ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ, ਿਕ ਾ, ਸੰਤੁਿਨ ਜਾਂ ਚਿਣ 

ਦੀ ਸਮਿੱ ਟਸਆ  

 ਉਿਝਣ, ਸਖਸੀਅਤ ਤਬ੍ਦੀਿੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀ ਘਾਿ  

 ਟਿੰਨੀਿਸ, ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ  
 ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟਚਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇ੍ਸੀਆਂ ਦੀ ਝਰਨਾਿ  

 ਟਨਗਿਣ ਟ ਿੱ ਚ ਮੁਸਕਿ  

 ਘਿੱਿ ਟਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਡਬ੍ਿ ਟਦਖਾਈ ਦੇਣਾ  
 ਇੰਡੋਕਰੀਨਿ ਟ ਕਾਰ  

 ਬ੍ੋਿਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ, ਭਾਸਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਪ੍ਰਗਿਾ  ਦੋਹਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਮੁਸਕਿ  

 ਬ੍ਿੈਡਰ ਅਤੇ ਬ੍ੋਅਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ 
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6.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਟਨਦਾਨ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਡਾਕਿਰ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੈਸਿ ਅਤ ੇਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਜ ੇਂ ਟਕ 

ਕਿੀਟਨਕਿ ਿੈਸਿ, ਸੀ.ਿੀ. ਸਕੈਨ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਪ੍ੀ.ਈ.ਿੀ., ਖ ਨ ਦੀਆਂ ਟਸਰਾ ਾਂ ਦੀ ਇਮੇਟਜੰਗ, ਸਪੈ੍ਕਿਰਮ 

ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਬ੍ਾਓਪ੍ਸੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਕੁਝ ਆਮ ਿੈਸਿ ਅਤ ੇਪ੍ਰਟਕਟਰਆ ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਟਦਿੱ ਤੀਆਂ 

ਹਨ: 

ਸੀਿੀ ਸਕੈਨ (ਕੰਟਪ੍ਊਿਰਾਈਜ਼ਡ ਿੋਮੋਗਰਾਫੀ ਸਕੈਨ)  

ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਅਤੇ ਸਟਥਤੀ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਿਈ ਟਦਮਾਗ ਦੀ ਟਤੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਤਸ ੀਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਈ 

ਐਕਸ-ਰੇ਼ਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਸਰਾ ਟ ਿੱ ਚ ਡਾਈ ਨ ੰ  ਿਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕ ਇਸਨ ੰ   ਧੇਰੇ ਸਪ੍ਸਿ 

ਰ ਪ੍ ਟ ਿੱ ਚ ਟਦਖਾ ਸਕੇ 

ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ (ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਜ਼ੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਟਜੰਗ ਸਕੈਨ) 

ਇਹ ਟਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿਈ ਮੈਗਨੇਿ ਅਤ ੇਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 90% ਸੁਿੱ ਧਤਾ 
ਦੀ ਦਰ ਨਾਿ, ਇਹ ਸਰਜੀਕਿ ਇਿਾਜ ਅਤ ੇਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪ੍ੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਟ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਟ ਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਿਰੋਸਾਈਿੋਮਾ ਅਤ ੇਪੋ੍ਸਿੀਟਰਅਰ ਕਰੈਟਨਅਿ ਫੋਸਾ ਟਿਊਮਰਾਂ ਿਈ ਪ੍ਰਭਾ ੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 

ਬ੍ਰੇਨ ਸਿੈਮ ਟਿਊਮਰ ਿਈ। 

ਪ੍ੀ.ਈ.ਿੀ. ਸਕੈਨ (ਪ੍ੋਸੀਿਰੌਨ ਐਮੀਸ਼੍ਨ ਿੋਮੋਗਰਾਫੀ ਸਕੈਨ) 

ਇਹ ਇਕ ਟਕਸਮ ਦੀ ਇਮੇਟਜੰਗ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ ਚ 

ਚਿੱਮਡੀ ਹੇਠਿੇ ਟਸਰਾ ਟ ਚ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿ  ਪ੍ਦਾਰਥ (ਿਰੇਸਰ) ਦੀ ਘਿੱਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਟਮਿ ਹੈ। ਿਰੇਸਰ 

ਟਬ੍ਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਖੋਜਣ ਿਈ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ 
ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਊਮਰ  ਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਹੈ। 

  

7.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹਨ? 

ਇਸ ਦੇ ਇਿਾਜ ਟ ਚ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਅਤ ੇਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਸਾਮਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਿਰ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 
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ਹਾਿਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿਾਜ ਕਰਨਗ।ੇ ਜੇ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਹਾਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਿਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਉੱਚ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਅਤ ੇਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਿੱਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਿਰ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਨ ੰ  ਹਿਾਉਣ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ 

ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਿ  ਾਪ੍ਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਿਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਸਪ੍ਿੀਮੈਂਿਰੀ ਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ 
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪ੍ੀ ਿੈਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਿਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਿ ਹਨ: 

ਸਰਜਰੀ  

ਟਿਊਮਰ ਿਈ ਸਰਜਰੀ ਇਿਾਜ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਪ੍ ਹੈ। ਡਾਕਿਰ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਖੋਿੀ ਖੋਿਹੇਗਾ ਅਤ ੇਸੰਭ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਜੰਨਾ 
ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਕਿੱਢੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਟਿਆ ਂਟ ਿੱ ਚ, ਟਿਊਮਰ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੰ ੇਦਨਸੀਿ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਦੇ 

ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਟਥਤੀ ਟ ਿੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਟਜਹੇ ਮਾਮਟਿਆਂ ਟ ਚ ਡਾਕਿਰ 

ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਟਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਟਜਆਦਾ ਤੋਂ ਟਜਆਦਾ ਹਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਾਕੀ ਟਹਿੱ ਸਾਂ ਨ ੰ  
ਰੇਡੀਏਸਨ ਥਰੈਪ੍ੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਾ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਘਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਘਾਤਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ  ਧੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ   ਧੇਰੇ 

ਅਸਰਦਾਰ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਟਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕਿੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਟਕ ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਹਿਾਉਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨ ੰ   ਿੱ ਡਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਿ ਟਰਕ ਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪ੍ਰਤਾਉ ਦੁਸਪ੍ਰਭਾ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਰੇਡੀਏਸ਼੍ਨ ਥੈਰਪ੍ੀ  

ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਟਕਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਟਿਊਮਰ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ ਅਤ ੇਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  
ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਣ ਿਈ  ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਿ ਹੀ ਦੇ ਸਾਿਾਂ ਟ ਚ, ਡਾਕਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟ ਕਸਤ ਰੇਡੀਏਸਨ 

ਥੈਰੇਪ੍ੀਆਂ ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਇਨਿੈਨਟਸਿੀ ਮਾਟਡਊਿੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪ੍ੀ (ਆਈ ਐੈੱਮ ਆਰ ਿੀ), ਇਮੇਜ ਗਾਈਟਡਡ ਰੇਡੀਏਸਨ 

ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ (ਆਈ ਜੀ ਆਰ ਿੀ) ਅਤੇ  ੋਟਿਊਮੈਟਿਟਰਕ ਮਾਟਡਊਿੇਟਿਡ ਆਰਕ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ( ੀਐਮਏਿੀ) ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ ਿਈ ਰੇਡੀਏਸਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ  ਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਆਮ 

ਟਿਸ  ਕਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਟ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਾਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਟਿਆ ਂਟ ਿੱ ਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਦੇ 

ਨਾਿ ਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸਨ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਦੇ ਤਤਕਾਿ ਜੋਖਮ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਿੇ ਘਿੱਿ ਹੰੁਦ ੇ
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ਹਨ। ਟਫਰ  ੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਜਟਿਿਤਾ ਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਟਜ ੇਂ ਟਕ  ਾਿਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਸਰ ਦਰਦ, ਮਤਿੀ, 
ਉਿਿੀਆਂ, ਅਤ ੇਚਮਿੀ ਿਾਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਚਕਿੱਤ ੇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ  

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਟ ਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਨ ਿਈ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਦ ਾਈਆਂ ਟ ਿੱ ਚ 

ਿੈਂਮੋਜੋਿਮਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਮਸਿੀਨ, ਬ੍ੀ ਸੀ ਐਨ ਯ  ਸਾਮਿ ਹਨ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਮ ੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
ਟਸਰਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕ ਉਹ ਖ਼ ਨ ਟ ਿੱ ਚ ਚਿੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ ਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਨਸਿ ਕਰ 

ਸਕੇ। ਹਾਿਾਂਟਕ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ  ੀ ਬ੍ਣ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਉਿਿੀਆਂ, ਚਿੱਕਰ ਆਉਣੇ,  ਾਿਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਥਕਾ ਿ ਅਤ ੇਿਾਗ। 

ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਟਕਸਮ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਨ ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਹਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ  ੈਫਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਸਿੱ ਧੇ ਹੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪ੍ੀ ਡਰਿੱਗ ਨ ੰ  ਟਦਮਾਗ 

ਟ ਚ ਛਿੱਡ ਟਦੰਦੇ ਹਨ ਜ ੋਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਜ ੇਖੇਤਰਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਫੈਿਾਉਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾ ਨਾ ਨ ੰ  ਘਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੈੈੱਿਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਗੇਿਡ ਡਰੱਗ ਥੈਰਪ੍ੀ 

ਮੁਕਾਬ੍ਿਤਨ ਇਹ ਇਕ ਨ ੀਂ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਹੈ। ਿਾਰਗੇਿ ਡਰਿੱਗ ਦੇ ਇਿਾਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ ਦ ਖਾਸ 

ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਾਂ ਤੇ ਟਧਆਨ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਿੀ ਦ ਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀਆਂ ਟਸਰਾ ਾਂ ਟ ਿੱ ਚ ਖ ਨ ਟਸਰਾ ਾਂ ਦੇ 

ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਮਰ ਨ ੰ  ਖ ਨ ਦੀ ਸਪ੍ਿਾਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਟਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈੈੱਿਾਂ 
ਨਸਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਿੱਗ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਨ ੀਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ  ੀ ਕਿੀਨੀਕਿ 

ਜਾਂਚ ਚਿ ਰਹੀ ਹੈ। 
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8.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਟਦਮਾਗ ਇਕ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਅੰਗ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਜਟਿਿਤਾ ਾਂ ਦੇ ਟ ਨਾਸਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ, ਕੋਮਾ ਜਾਂ ਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਮੌਤ  ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਥ ੇਕੁਝ ਜਟਿਿਤਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਟਧਆਨ ਟ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਕਮ਼ਿੋਰ ਸੰਟਗਆਨਕ ਅਤ ੇਤਰਕ ਯੋਗਤਾ ਾਂ, ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀ ਘਾਿ  

 ਨ਼ਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ, ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਗੰਧ ਨਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ੋਿਣ ਟ ਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਹੋਣਾ  
 ਕੋਮਾ  
 ਸਿਰੋਕ, ਬ੍ਾਂਹ ਅਤੇ ਪੈ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕਮ਼ਿੋਰੀ, ਪੈ੍ਰਾਟਪ੍ਜੀਆ  

 ਹਾਰਮੋਨਿ ਟ ਕਾਰ, ਸੀਰੀਬ੍ਰੋਟਪ੍ਨਿ ਤਰਿ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੀ ਿੀਕੇਜ  

 ਦੌਰਾ  
 ਮੈਟਨਨਜਾਈਟਿਸ  

 ਿਾਗ  

 ਬ੍ਿੈਡਰ ਅਤੇ ਬ੍ੋਅਿ ਦੀ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਾਂ  
 ਨਮ ਨੀਆ  

 ਸਖ਼ਸੀਅਤ/ਪ੍ਰਸਨਾਟਿਿੀ ਟ ਿੱ ਚ ਬ੍ਦਿਾਅ 

  

9.      ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਗਿਬ੍ਿੀ, ਇਿਾਜ ਦੇ ਟ ਕਿਪ੍ਾਂ ਅਤ ੇਚੀ਼ਿਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟਬ੍ਮਾਰੀ ਨਾਿ ਟਸਿੱ ਝਣ ਿਈ ਪ੍ ਰਾ ਟ ਸ ਾਸ ਹੋ ੇ ਅਤ ੇਬ੍ਹੁਤ ਟ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਨਾ 
ਹੋ ੇ।ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਪ੍ਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਾਿਾਤ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ਟਰ ਾਰ ਨਾਿ ਗਿੱਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਿ 

ਇਿਾਜਾਂ ਅਤ ੇਹਰ ਟਕਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਟਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ  ਿੱਿੋਂ  ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਬ੍ਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। 

ਹਸਪ੍ਤਾਿ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਡਾਕਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਿਰਾਂ ਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੇਿਤਾ ਨਾਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਟਦਓ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਿਤਾ ਾਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰੋ, ਬ੍ੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਿ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 
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ਅਤ ੇਢੁਕ ੇਂ ਇਿਾਜਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਗ  ਕਰੋ।  

ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਦਮਾਗ ਅਤ ੇਟਨਊਰੋਿੌਜੀਕਿ ਫੰਕਸਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਨਾਿ 

ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨ਼ਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮੋਿਰ ਚਿਾਉਣ  ਰਗੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਿਈ, 

ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਟਫਜੀਕਿ ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਸਪ੍ੀਚ ਥੈਰਪ੍ੀ ਜਾਂ ਓਟਕਊਪੇ੍ਸਨਿ ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਬ੍ਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ੍ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਿ-

 ਸੇਬ੍ ੇਦੀ ਟਸਖਿਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਕਮ਼ਿੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭ  ਹੈ। 

ਇਿੱਥ ੇਸ ੈ-ਦੇਖਭਾਿ ਿਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਟਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ: 

 ਖੁ਼ਰਾਕ ਸੰਤੁਟਿਤ ਰਿੱ ਖੋ ਘਿੱਿ ਪ੍ਰੇਟਰਤ ਕਰਨ  ਾਿੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ  

 ਟਸਗਰਿ-ਬ੍ੀਿੀ ਅਤ ੇਸਰਾਬ੍ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਿ ਨਾ ਕਰੋ  

 ਨੇਮੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ  

 ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਟਸਿੱ ਖੋ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਨ ੰ  ਘਿਾਓ ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ  
 ਖੁਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਸਾ ਾਦੀ ਬ੍ਣੋ 

  
  

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

