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 ਐਸਫੋੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵ ਿੱ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਨ ੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ ਇਸ ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਾਮਵਲਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸੰ ੇਦਨਸੀਲ ਹੈ।  

ਿ਼ਿ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਇਹ ਵਿਮਾਰੀ  ਧੇਰੇ ਆਮ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦਰ ਏਸੀਆ ਦੀ 
ਤ਼ੁਲਨਾ ਵ ਿੱ ਚ ਪਿੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ  ਿੱ ਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਸੰਿੰਧ ਏਸੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰਿੱਕੀ ਨਾਲ  ਿੱ ਧੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ I ਵ ਿੱ ਚ ਐਸੋਫਜੇੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰ 80% ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਨਦਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨੰੂ  ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
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1.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਐਸੋਫੈਗਸ (ਗਲੇਟ) ਇਿੱਕ ਵਟਊਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਲੰਿਾਈ 25 ਸੇਮੀ ਤੋਂ 30 ਸੇਮੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਗਲੇ ਤੋਂ ਪੇਟ 

ਤਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਪਾਚਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਚਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪੇਟ ਲੈ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਟ 

ਵ ਿੱ ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੇਟ ਵ ਚ ਅਨ਼ੁ ੰਸਕ ਪਵਰ ਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਵਟਸੂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਘਾਤਕ ਤਿਦੀਲੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੇਟ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਜ ੇਂਵਕ ਗਰਦਨ (ਉਪ 

(ਉਪਰਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ), ਛਾਤੀ (ਵ ਚਕਾਰਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ) ਅਤ ੇਗਲੇਟ ਦਾ ਜੰਕਸਨ ਅਤ ੇਪੇਟ (ਹੇਠਲਾ ਵਹਿੱ ਸਾ)। ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ 

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਕ਼ੁਆਮੋਅਸ ਸੈੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਾਹਰੀ ਪਰਤ ਵ ਚ ਕੈਂਸਰ) ਅਤ ੇ

ਐਵਡਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (ਗਲੈਂਡ਼ੁਅਰ ਵਟਸੂ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ) ਵ ਿੱ ਚ  ੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ।  

  

2.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਹ਼ੁਣ ਤਿੱਕ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵਨਸਵਚਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤੰਮਾਕੂ ਦੇ 

ਇਸਤੇਮਾਲ, ਿਹ਼ੁਤ ਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਤਕ ਿਹ਼ੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਿ ਪੀਣਾ, ਐਵਸਡ ਰੀਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ 

ਸਿੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਿੱ ਵਖਆ ਖਾਣ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਧੰੂਏਦਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ।  

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧ ਹੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਖਾਸ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ਼ੁਰਸ  

 ਿਹ਼ੁਤ ਵਜਆਦਾ ਸਰਾਿ ਪੀਣ  ਾਲੇ ਲੋਕ  

 ਿੀੜੀ-ਵਸਗਰਟ ਦਾ ਸੇ ਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕ  

 ਸ਼ੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਜਾਂ ਧ਼ੁੰ ਏਦਾਰ ਭੋਜਨ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ  

 ਿਹ਼ੁਤ ਗਰਮ ਤਰਲ ਜਾਂ ਸੂਪ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ  

 ਐਵਸਡ ਵਰਫਲੈਕਸ  

  

3.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤ ੇਤਰੀਕੀਆਂ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
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 ਵਸਗਰਟ-ਿੀੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੰਦ ਕਰੋ  

 ਸਰਾਿ ਨਾ ਪੀਣਾ  
 ਅਚਾਰ ਧ਼ੁੰ ਏਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਘਿੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵਜ ੇਂਵਕ ਵਜਆਦਾ ਲੂਣ 

 ਾਲਾ ਸੈਰਕਰਾਟ, ਸ਼ੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਵਖਆ ਮੀਟ ਅਤ ੇਸ਼ੁਪਾਰੀ ਿਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।  

 ਿਹ਼ੁਤ ਵਜਆਦਾ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ (ਗਰਮ ਸੂਪ)  

 ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ ਐਵਸਡ ਰੀਫਲਕਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲ ੋ  
 ਵਜਆਦਾ ਚਰਿੀ  ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾ਼ਿਾ ਫਿੱਲਾਂ ਸਿ਼ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫਾਈਿਰ 

 ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।  

 ਸਰੀਰ ਦਾ  ਜਨ ਸੰਤ਼ੁਵਲਤ ਰਿੱ ਖੋ 
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4.      ਕੀ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਵਨਗਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ੇ ਅਤ ੇਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਿਗੈਰ ਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇ ਿਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਮਰੀ਼ਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ  ਜਨ ਘਿੱਟ ਜਾ ੇਗਾ ਕ਼ੁਪੋਸਣ 

ਦਾ ਵਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵਨਗਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਦਲ ਦੇ ਦ਼ੌਰੇ 

ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਵਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

 ਖ਼ੁਸਕ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਵਨਗਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ 

 ਖੰਘ 

 ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦ਼ੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਵ ਿੱ ਚ ਿੇਅਰਾਮੀ ਅਤ ੇਦਰਦ 

 ਜੇ ਵਟਊਮਰ ਗਲੇਟ (ਗਲੇ ਦੇ ਨੇੜ)ੇ ਦੇ ਗਿੱ ਲੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੇ 

ਵ ਿੱ ਚ ਿੇਚੈਨੀ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵ ਿੱ ਚ ਕ਼ੁਝ ਅਵਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕ਼ੁਝ  ੀ ਵਨਗਲਾ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਵਟਊਮਰ ਗਲੇਟ ਦੇ ਵ ਚਕਾਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ (ਛਾਤੀ ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕ) ਵ ਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣ 

ਦੇ ਸਮੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਛਲੀ ਵਪਿੱ ਠ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ੇਗਾ। 

 ਜੇ ਵਟਊਮਰ ਗਲੇਟ (ਵਜਿੱ ਥ ੇਇਹ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਫ਼ੁਿੱ ਲਣਾ ਵਜਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ੇਗਾ।  

ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਿਾਅਦ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

 ਵਨਗਲਣ ਦੀ ਮ਼ੁਸਵਕਲ ਤੇ਼ਿ ਹੋ ੇਗੀ। ਹ਼ੌਲੀ ਹ਼ੌਲੀ, ਮਰੀ਼ਿ ਵਸਰਫ ਅਰਧ-ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਅੰਤ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਰੀ਼ਿ ਤਰਲ ਜਾਂ ਥ਼ੁਿੱ ਕ ਵਨਗਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਗਲੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਵਟਊਮਰ ਪੇਟ ਵ ਿੱ ਚ ਆਮ ਪਾਚਨ ਨੰੂ ਵ ਗਾੜ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀ਼ਿ ਮਤਲੀ ਮਵਹਸੂਸ 
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ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਦ਼ੁਿਾਰਾ ਵਨਕਲਣ (ਭੋਜਨ ਨੰੂ  ਾਪਸ ਵਲਆਉਣ) ਵ ਿੱ ਚ 

ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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5.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਨਦਾਨ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਅਤ ੇਛਾਤੀ ਦੇ ਨੇੜ ੇਕ਼ੁਿੱ ਝ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀ਼ਿ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ 

ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਵਹਸੂਸ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ੀ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫਮੈਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲਿੱ ਛਣ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਗੇਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਪੇਸਵਲਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

(1) ਬੈਰੀਅਮ ਕਨਗਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ 

ਵਕਉਂਵਕ ਗਲੇਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਿੈਰੀਅਮ  ਾਲਾ 
ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਟਊਮਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੇਟ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ। ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ ਅਤ ੇ

ਿਾਇਓਪਸੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਟਊਮਰ ਦੀ ਮ਼ੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਿੈਵਰਅਮ ਕੰਟਰਾਸਟ ਨੰੂ ਪੀਣ ਲਈ 15 ਵਮੰਟ ਲਿੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਰੋਗੀ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ 

ਿੈਰੀਅਮ ਕਾਰਨ ਕਿ਼ਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਵ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ 
਼ਿਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਹਲਕੀ ਵਜਹੀ ਮੋਟਾ (ਇਿੱਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦ ਾਈ ਜੋ ਪੇਟ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(2) ਐਸੋਫੇਜੋਗੈਸਟਰੋਕਿਓਿੈਨੋਸਕੋਪੀ (ਓਜੀਿੀ) 
ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਸਿੱ ਧੇ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ ਗਲੇਟ ਵ ਚ ਵਕਸੇ  ੀ ਜਖਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ 

ਐਡੋਂਸਕੋਪ ਦੇ ਆਕਾਰ  ਾਲੀ ਵਟਊਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਕੇਿਲ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਜ ੋ

ਰੋਗੀ ਦੇ ਗਲੇਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੁਜਾਰ ਕੇ ਅਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸੂ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪੈਥਾਲੋਜੀਕਲ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਦੇਹ  ਾਲੇ ਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਇਹ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀ।  

ਓਜੀਡੀ ਦੇ ਦ਼ੌਰਾਨ, ਮਰੀ਼ਿ ਲੇਟ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੇਆਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਡੇਵਟ  

ਇੰਜੈਕਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਗਲੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ 
4 ਘੰਟ ੇਿਾਅਦ ਤਕ ਕ਼ੁਝ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਕ਼ੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਗਲਾ ਖਰਾਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਹੈ ਅਤ ੇਆਮ ਤ਼ੌਰ ਤੇ 2 ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਠੀਕ ਹੋ 
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ਜਾ ੇਗਾ।  

ਆਮ ਤ਼ੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਚ ਠਵਹਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਲੋਕਲ 

ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਅਤ ੇਸੈਡੇਵਟ  ਇੰਜੈਕਸਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਾਅਦ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ 

ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰ ਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਲਈ ਜਾਂਚ 

ਜੇ ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਵਕਸ ਹਾਲਤ 

ਵ ਚ ਇਹ ਰੋਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢ਼ੁਕ ਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(1) ਕੰਕਪਊਟਰਾਈਜ਼ਿ ਟੋਮੋਗਰਾਫੀ (ਸੀਟੀ) ਸਕੈਨ 

ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਇਿੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ  ਾਲਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3D ਵਚਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਦਖਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 15 ਵਮੰਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਤੋਂ 4 ਘੰਟ ੇਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਪਸਟ ਵਚਿੱ ਤਰ ਨੰੂ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ 

ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਨਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕ਼ੁਝ ਹੀ ਵਮੰਟਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 

ਵ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਆਇਓਡੀਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ ਿਹ਼ੁਤ ਮਜਿੂਤ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਕੈਨ ਦੇ ਤ਼ੁਰੰਤ ਿਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

(2) ਐਿੋਂਸਕੋਕਪਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗਰਾਫੀ 
ਐਡੋਂਸਕੋਵਪਕ ਅਲਟਰਾਸੋਨੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਜੀਡੀ  ਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵ ਿੱ ਚ 

ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਪਰੋਜ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਗਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਅਤ ੇਆਲੇ ਦ਼ੁਆਲੇ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਗ਼ੁਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਡੂੰ ਘਾ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਵਟਊਮਰ ਦੀ ਵਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ 

ਕੀ ਨੇੜ ੇਦੇ ਵਲੰਫ ਗਲੈਂਡਾ ਦੀ  ਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

(3) ਬਰੋਂਨਚੋਸਕੋਪੀ 
ਮੰੂਹ, ਗਲੇ, ਟਰੈਵਚਆ ਅਤ ੇਿਰ਼ੌਨਚੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮ, ਪਤਲਾ ਐਡੋਂਸਕੋਪ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਡਾਕਟਰ 
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ਲੈਂਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਟਸੂਆ ਂਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਟਊਮਰ ਸਾਹ ਨਲੀ, ਿਰ਼ੌਨਚੀ 
ਿਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(4) ਪਾਜ਼ਕਟਵ ਐਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮਗੋਰਾਫੀ ਸਕੈਨ (ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ) 

ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆ ਂਵ ਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਫਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਡ ਾਂਸਡ ਆਈਸੋਟੋਪ 

ਇਮੇਵਜੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। 
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6.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਜੇ ਵਟਊਮਰ ਵਕਸੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇੜ ੇਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤ ੇਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ:  

(1) ਵਰਮੂ ਲ ਸਰਜਰੀ-ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਵਕ ਉਸ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮ਼ੁਿੱ ਚੇ ਗਲੇਟ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ ੋਮਰੀ਼ਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿੱਢੀ ਹੋਈ ਗਲੇਟ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਪੇਟ ਜਾਂ ਗਟ ਦੇ 

ਵਹਿੱ ਸੇ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀ਼ਿ ਹਾਲੇ  ੀ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ ਸਾਨੰੂ ਆਮ ਤ਼ੌਰ ਤੇ 

ਗਲੇਟ ਦੇ ਮਿੱਧ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਗਲੇ 

ਦੇ ਨ਼ਿਦੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ  ੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੰੂ ਸਰਜਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕਿੱਢ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(2) ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ (ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ  ੰਡ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰੀ ਰੇਡੀਏਸਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ) ਅਤ ੇ

ਵਸੰਕਰੋਨੋਅਸ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ (ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ  ੰਡ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ) 

(3) ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੰਕਰੋਨੋਅਸ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਸਰਜੀਕਲ ਹਟਾਉਣਾ 

ਆਮ ਤ਼ੌਰ ਤੇ, ਗਲੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਚ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤ ੇਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਟਊਮਰ ਲਈ ਵ਼ਿਆਦਾ ਢ਼ੁਕ ਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਸਾਰੇ 3 ਸਮਧਾਨ ਗਲੇਟ ਦੇ ਮਿੱਧ ਅਤ ੇਨੀ ੇਂ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਟਊਮਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਕੋਈ ਲਿੱ ਛਣ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਟਊਮਰ ਫੈਲ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਆਰਟਰੀ ਵ ਿੱ ਚ ਫੈਲ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰੀਜ 

ਿਹ਼ੁਤ ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਨਗਲਣ ਦੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਜੀ ਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਨ ਦੀ 
ਗ਼ੁਣ ਿੱ ਤਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵ ਧੀਆਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:  

 ਵਟਊਿ ਫੀਵਡੰਗ - ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਪੇਟ ਵ ਚ ਨਿੱ ਕ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀ 
ਵਟਊਿ ਪਾਓ 

 ਗਲੇਟ ਦੀ ਵ ਸਥਾਰ - ਵਨਗਲਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੇਟ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਸਟੈਂਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 ਿਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ - ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੰੂ ਗਲੇਟ ਦੇ ਉਪਰੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 
ਤਾਂ ਵਕ ਵਟਊਮਰ ਨੰੂ ਿਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ   
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7.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਕਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਗਲੇਟ ਵਟਊਮਰ  ਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਵਨਗਲਣਾ ਹੋਰ ਮ਼ੁਸਵਕਲ ਹੋ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਜਨ ਦੀ ਘਾਟ 

ਅਤ ੇਕ਼ੁਪੋਸਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਟਊਮਰ ਨੇੜ ੇਦੇ ਵਲੰਫ ਅਤ ੇਅੰਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਫੈਲ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਗਲੇਟ ਵਟਸੂਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਗਲੇਟ ਅਤ ੇਟਰੇਚੀਆ ਵ ਿੱ ਚੋ ਵਫਸਟ਼ੁਲਾ (ਇਿੱਕ ਅਸੰਗਤ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਜੋ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹੈ) ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਿਣੇਗਾ। ਜੇ ਵਫਸਟ਼ੁਲਾ ਿਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀ਼ਿ ਵਜਸ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਪੀਣ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਚੀਆ 

ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨਮੋਵਨਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਰਜੀਕਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਟਊਮਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾ ਤ ਜਵਟਲਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਗਲੇਟ ਅਤ ੇਪੇਟ ਵ ਚਕਾਰ ਜ਼ੁੜ ੇਹੋਏ 

ਵਹਿੱ ਸੇ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਲੀਕੇਜ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਖ਼ਮ ਵ ਿੱ ਚ ਦਰਦ / ਲਾਗ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਐਵਸਡ ਵਰਫਲੈਕਸ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤ ੇਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਸੰਭਾ ੀ ਮਾੜ ੇਪਰਭਾ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਮ਼ੁਸਵਕਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ 

ਸਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਭ਼ੁਿੱ ਖ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਲੇਟ ਦੀ ਸੋਜ,  ਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਿਗੈਰਾ 

  

8.      ਐਸੋਫੇਜੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵਸਹਤ ਵਰਕ ਰੀ ਦੇ ਦ਼ੌਰਾਨ ਿਹ਼ੁਤੇਰੀ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦਾ ਵਖਆਲ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਤਰ ਸਮਝ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ:ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਨੇਮੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕਰੇਗਾ।ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਵਜੰਨੀ 
ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨ ਾਂ ਲਿੱ ਛਣ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ੁਰਾਕ： 

 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕ਼ੁਝ ਕ਼ੁਪੋਵਸਤ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗੈਸਵਟਕ ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
ਇਨਟਰਾ ੀਨਸ ਇਨਵਫਊਜਨ ਰਾਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

 ਡਾਈਟੀਸੀਅਨ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੋਸਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਦਓ 

 ਇਲਾਜ ਭ਼ੁਿੱ ਖ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀ਼ਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਖਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭ਼ੁਿੱ ਖ ਨੰੂ  ਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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 ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਆਦਲਾ ਅਤ ੇਵਿਹਤਰ ਹਾਜਮ ੇਲਈ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਹ਼ੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਵਚਕਨਾਈ  ਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ 

 ਪੇਟ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀ਼ਿ ਪੇਟ ਭਵਰਆ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਿਹ਼ੁਤ ਥੋੜਹਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਗੀ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ  ਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਅਸੰਤ਼ੁਵਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਜਾਂ ਿਹ਼ੁਤਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

 ਖਾਣ ਦੇ ਦ਼ੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦੇਹ  ਾਤਾ ਰਨ, ਖ਼ੁਸਨ਼ੁਮਾ ਵਮਜਾਜ ਅਤ ੇਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਕਸਰਤ: ਵਰਕ ਰੀ ਦੇ ਦ਼ੌਰਾਨ ਵਜਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰ, ਮਰੀ਼ਿ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਐਟਂੀ-ਕੈਂਸਰ ਸਮਰਿੱਥਾ  ਧਾਉਣ 

ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਟਵਹਲਣਾ, ਜ਼ੌਵਗੰਗ, ਥਾਈ ਚਾਈ)। 
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