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 ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ 

ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1,100 ਤੋਂ ਬਿਆਦਾ ਨਵੇਂ 
ਮਾਮਬਲਆਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 

ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਬਿਆ ਲਗਭਗ 71 ਹੈ। 

ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿੱ ਛਣ ਸਪਸਟ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਇਸ ਨੰੂ ਪੇਚ ਦੀ ਿਰਾਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 

ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਬਵਿੱ ਚ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਿ ਬਵਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿੱ ਧੇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਰੀਜ 

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਚਰਣ ਬਵਿੱ ਚ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿ਼ੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਜਾ ਫਿੱਲ ਅਤ ੇਸਿਿੀਆਂ ਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤ ੇਫਰੀਜ ਬਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿੇ ਭੋਿਨ ਦਾ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿਾਸ ਬਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 

ਲਗਾਤਾਰ ਿਦਹਜਮੀ ਅਤੇ ਭ਼ੁਿੱ ਿ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ।  

 

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


 
 

Stomach Cancer / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 

 

1.      ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਪੇਟ ਪਾਚਨ ਬਸਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਇਿੱਕ ਬਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਲਨ ਬਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗੈਸਟਬਰਕ ਐਬਸਡ ਬਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਭੋਿਨ ਦੇ ਵਿੱ ਡ-ੇਵਿੱ ਡ ੇਬਹਿੱ ਬਸਆਂ ਨੰੂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਹਿੱ ਬਸਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਿਾਣਾ ਬਫਰ ਵਿੱ ਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਪੇਬਸਸਟਾਲਬਸਸ 

ਰਾਹੀਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪਾਚਨ ਪਰਬਕਬਰਆ ਲਈ ਵਿੱ ਡੀ ਆਂਤ ਬਵਿੱ ਚ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਿਦੋਂ ਪੇਟ ਦੀ ਐਪੀਥੇਲੀਆਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਘਾਤਕ ਬਟਊਮਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਵਕਬਸਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ 

ਬਦਿੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

  

2.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਟਟਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਿਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਿ਼ੁਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਿੋਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਕ 

ਹੈਲੀਕੋਿੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ (ਪੇਟ ਅਤ ੇਬਡਊਡੇਨਮ ਬਵਿੱ ਚ ਰਬਹੰਦੀ ਇਿੱਕ ਬਕਸਮ ਦਾ ਿੈਕਟੀਰੀਆ) ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਬਲਿੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਬਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦ ੇਹੋ, ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਿਾਸ ਬਧਆਨ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਬਲੰਗ: ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮ਼ੁਕਾਿਲੇ ਦ਼ੁਿੱ ਗਣੀ ਹੈ। 

 ਉ਼ੁਮਰ：ਉਮਰ ਬਿਨਹ ੀ ਬਿਆਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਨਹ ੀ ਹੀ ਬਿਆਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਆਦਾ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਿ਼ੁਰਾਕ : ਿਹ਼ੁਤ ਬਿਆਦਾ ਲੂਣ, ਅਚਾਰ ਅਤ ੇਧ਼ੁੰ ਏਦਾਰ ਭੋਿਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 

ਦਾ ਿਤਰਾ ਵਿੱ ਧ ਿਾਵੇਗਾ।  

 ਰੋਗ : ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੇਟ ਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਗੈਸਟਰੇਕਟੋਮੀ (ਪੇਟ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਦੀ ਸਰਿਰੀ) ਿਾਂ 
ਿਤਰਨਾਕ ਅਨੀਮੀਆ (ਬਵਟਾਬਮਨ ਿੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 

ਸੰਵੇਦਨਸੀਲ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 ਬਸਗਰਟ ਪੀਣਾ/ਧੂਮਰਪਾਨ: ਬਸਗਰਟ ਪੀਣਾ/ਧੂਮਰਪਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤ਼ੁਲਨਾ ਬਵਿੱ ਚ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਧ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਿੈਨੇਬਟਕ : ਬਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਦੀਕੀ ਬਰਸਤੇਦਾਰ ਨੰੂ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਦੇ 

ਮ਼ੁਕਾਿਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਿਤਰਾ ਦੋਗ਼ੁਣਾ ਵਿੱ ਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  
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3.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨ ੂੰ  ਟਕਵੇਂ ਰੋਟਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਿ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦਾ ਹੈ :  

ਵਧੇਰੇ ਤਾਜੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਿਜੀਆਂ : 

 ਇਹ ਸਿਜੀਆਂ ਿਰਾਬਸਕਸੀਆਏ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਿਰੋਕਲੀ, ਚੀਨੀ ਗੋਭੀ, ਫ਼ੁਿੱ ਲ ਗੋਭੀ, ਕਾਲੇ ਿਗੈਰਾ) 
ਬਵਿੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਧੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਰੀਰ ਬਵਿੱ ਚ ਕਾਰਸੀਨੋਿਨ (ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਪਦਾਰਥ) 

ਪਬਰਵਾਰ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ। 

 ਭਰਪੂਰ ਕੈਰੋਬਟਨ ਵਾਲੀ ਸਿਜੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ. ਗਾਿਰ, ਅੰਿ, ਪਪੀਤਾ ਿਗੈਰਾ) ਸਰੀਰ ਦੀ 
ਸਕਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

 ਬਵਟਾਬਮਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਿੋਨ (ਬਿਵੇਂ ਬਕ ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਸਟਰਾਿੇਰੀ ਿਗੈਰਾ) ਬਵਿੱ ਚ ਐਟਂੀ-
ਓਕਸੀਡੇਸਨ ਫੰਕਸਨ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਘਿੱਟ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਭੋਿਨ： 

 ਅਚਾਰ ਅਤ ੇਧੰੂਏਦਾਰ ਭੋਿਨ (ਬਿਵੇਂ ਬਕ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ, ਲੰਗੂਚਾ, ਹੈਮ, ਿੇਕਨ, ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਛੀ 
ਿਗੈਰਾ) ਕਾਰਸੀਨੋਿੈਬਨਕ ਤਿੱਤ ਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿ ੋਇਸ ਨੰੂ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 

 ਿਹ਼ੁਤ ਬਿਆਦਾ-ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਿਨ। ਡੂੰ ਘੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਿਣਦ ੇਹਨ, ਿੋ 
ਸਰੀਰ ਬਵਿੱ ਚ ਬਟਸੂ ਦੀ ਔਕਸੀਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਸ ਨਾਲ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਤੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਟਿਆਲ ਰੱਿੋ： 

 ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਟਿੱਟੀ ਿਾਂ ਉਲਟੀ ਨੰੂ ਸਪਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬਸਸ 

ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈਲੀਕੋਿੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ (ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱ ਿਰੇ ਬਹਿੱ ਸੇ ਅਤ ੇਬਡਓਡੇਨਮ) ਦੇ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਨੇਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ:： 

 ਿੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਬਰਵਾਰਕ ਬਪਛੋਕਿ ਹੈ, ਤਾਂ 
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ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰੀ ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ (ਗ਼ੁਲਟ ਅਤ ੇਪੇਟ ਦੀ ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ) ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਦਿੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
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4.      ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਸੂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਿੀਨ ਪਬਰਵਰਤਨ (ਿੂੀਨ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ) ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਿਤਰਨਾਕ ਿਦਲਾਅ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹ਼ੁਣ ਤਿੱਕ ਅਬਨਸਬਚਤ ਹਨ। 

  

5.      ਕੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿ ੇਹੇਠ ਬਲਿੇ ਲਿੱ ਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਬਿਵੇਂ ਬਕ ਗੈਸਟਰੀਬਟਸ (ਪੇਟ ਦੀ ਿਲਣ), ਪੇਟ ਿਾਂ ਬਡਉਡੋਨਲ (ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਟ) ਅਲਸਰ। ਿੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤ ੇ

ਲਿੱ ਛਣ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ 
ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

 ਲਗਾਤਾਰ ਿਦਹਜਮੀ, ਭ਼ੁਿੱ ਿ ਦੀ ਘਾਟ  

 ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਨ ਘਟਾਓ  

 ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਬਹਿੱ ਸੇ ਦੀ ਸੋਿ  

 ਿਾਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਅਫਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ  
 ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ  
 ਦਸਤ ਿਾਂ ਕਾਲੀ ਟਿੱਟੀ ਬਵਚ ਖੂਨ  

 ਅਨੀਮੀਆ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜੋਰੀ 

 

6.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟਨਦਾਨ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਿ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਬਦਿੱ ਤੇ ਲਿੱ ਛਣ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਛੇਤੀ 
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਪੇਟ ਕੈਂਸਰ ਟੈਸਟਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(1) ਅਪਰ ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ 

ਡਾਕਟਰ ਪੇਟ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੰੂਹ ਅਤੇ ਓਏਸੋਫੈਗਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੇਟ ਬਵਿੱ ਚ ਇਕ ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਥੀਟਰ ਰਿੱਿ 

ਕੇ ਇੰਡੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿੇ ਿਰੂਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਥੋਲਾਿੀਕਲ ਿਾਂਚ ਲਈ ਬਟਸੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦ ੇ
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ਹਨ।ਐਡੋਂਸਕੋਪੀ ਦਾ ਬਵਆਸ ਇਿੱਕ ਉਂਗਲੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਂਚ, ਬਿਸ ਬਵਿੱ ਚ 5 ਤੋਂ 20 ਬਮੰਟ ਲਿੱ ਗ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਗਲੇ ਬਵਚ ਹਲਕੇ ਿੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਉਪਰੀ ਬਹਿੱ ਸੇ ਬਵਿੱ ਚ ਕੈਸ ਨਾਲ ਅਫਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

(2) ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤ ੇਕੰਬਪਊਟਰ ਟੈਮੋਗਰਾਫੀ (ਸੀ ਟੀ) ਸਕੈਨ： 

ਇਹ ਿਾਂਚ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਬਥਤੀ ਦਾ ਬਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਬਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬਟਊਮਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 
ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  

  

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


 
 

Stomach Cancer / Punjabi (Indian) 

Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 

 

7.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ? 

ਿ ੇਮਰੀਜ ਨੰੂ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਹੇਠ ਬਲਿੇ ਇਲਾਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ: 

ਸਰਜਰੀ  

ਸਰਿੀਕਲ ਰੀਸੈਕਸਨ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਿ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇਿੱਕ ਬਹਿੱ ਸੇ ਿਾਂ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਨੰੂ 

ਹਟਾਉਣਾ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਬਥਤੀ 'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਟਊਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ਼ੁਆਲੇ ਦੇ 

ਬਟਸੂ ਅਤ ੇਬਨੰਫ ਨੋਡਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿੇ ਲੇਸੀਓਨ ਬਸਰਫ ਬਮਉਕੋਸਾ ਅਤ ੇਉਪਬਮਉਕੋਸਾ ਤਕ ਸੀਬਮਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਿਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਟ ਨੰੂ 

ਕਿੱਢ ਕੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਦਰ 90% ਤਿੱਕ ਵਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਵਿੱ ਚ ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਏਸਨ ਬਕਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਮ਼ੁਡ਼ ਵਾਪਨ ਅਤ ੇਿਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਰਿਰੀ ਦੇ ਿਾਅਦ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਵਰਬਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਕੈਮੀਕਲ ਐਟਂੀ-ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧਣ ਅਤ ੇਵੰਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਟਂੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਓਰਲ ਿਾਂ ਇਨਟਰਾਵੀਨਸ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਏਿੰਟ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਿਰੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ 

ਿਾਅਦ ਮ਼ੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮ਼ੁਡ਼ ਵਾਪਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਸਰਿਰੀ ਦੇ ਿਾਅਦ ਿਚਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਅਤ ੇਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਿੀਬਵਤ ਰਬਹਣ ਲਈ ਰਾਹਤ 

ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਿ ਵਿੋਂ ਵਰਬਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਮਰੀਿ ਨੰੂ ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ।  

  

8.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਟਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ? 
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ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਮ ਿਬਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਿਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ? 

 ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਿੂਨ ਵਗਣਾ : ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਤੇਿ ਧਣਕਨ, ਟੈਰੀ ਸਟੂਲ, ਉਲਟੀਆਂ 

ਵਰਗੀ ਕੌਫੀ ਗਰਾਉਂਡ। 

 ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਿਾਈਲ ਡਕਟ ਤੇ ਪਰੈਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਪੀਲੇ, ਸਫੇਦ ਅਿੱਿਾਂ ਅਤ ੇਸਲੇਟੀ ਸਟੂਲ ਵਰਗ ੇਲਿੱ ਛਣ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। 

 ਪੇਟ ਦੇ ਬਨਕਾਸ ਦੀ ਰ਼ੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੋਿਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਡਓਡੇਨਮ ਨੰੂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰੀ ਬਹਿੱ ਸੇ ਬਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਲਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਬਟਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਛਾਲੇ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਸ ਨਾਲ ਪੈਰੀਟੋਨੀਬਟਸ (ਪੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤ ੇ

ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਿ) ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। 

ਸਰਿਰੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਨਾਲ ਐਨਸਟੋਮੋਬਸਸ ਬਵਿੱ ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਥੋਿਹੀ ਦੇਰ ਿਾਅਦ, ਕ਼ੁਝ 

ਰੋਗੀਆਂ ਬਵਿੱ ਚ ਡੰਬਪੰਗ ਬਸੰਡਰੋਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਸ ਬਵਿੱ ਚ ਭੋਿਨ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਚਿੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਿਲਿੱ ਡ 

ਪਰੈਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿੱ ਛਣ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।ਇਹ ਭੋਿਨ ਦੀ ਪਰਤੀਬਕਰਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪੇਟ ਦੇ ਬਹਿੱ ਸੇ ਿਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਟ 

ਨੰੂ ਕਿੱਢਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਛੋਟੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  
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9.      ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਟਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪੇਟ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਿ਼ੁਰਾਕ ਬਵਿੱ ਚ ਕ਼ੁਝ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ: 

 ਅਕਸਰ ਥੋਡ਼ਾ ਬਿਹਾ ਭੋਿਨ ਿਾਣਾ, ਬਿਵੇਂ ਬਕ ਇਿੱਕ ਬਦਨ ਬਵਿੱ ਚ 6 ਵਾਰ ਅਤੇ ਿਹ਼ੁਤ ਬਿਆਦਾ ਿਾਣਾ 
ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਚਿੱਕਰ ਅਤ ੇਘਿੱਟ ਿਲਿੱ ਡ ਪਰੈਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਬਵਿੱ ਚ ਿਾਣੇ ਨੰੂ ਹਿਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕ਼ੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬਕ ਬਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭੋਿਨ ਪੇਟ ਬਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰ਼ੁਿੱ ਕ ਸਕੇ।  

 ਿਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ ਚ਼ੁਣੋ ਬਿਸ ਨੰੂ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ  
 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੋਿਨ ਨੰੂ ਚਿਾਉ  

 ਿਦਹਜਮੀ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਭੋਿਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

 ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਿਚੋ, ਬਵਟਾਬਮਨ ਿੀ 12 ਦੇ ਪੂਰਰ ਤਿੱਤਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱ ਿੋ (ਬਿਵੇਂ ਬਕ ਲੀਵਰ, ਮੀਟ, 

ਮਿੱਛੀ ਅਤ ੇਦ਼ੁਿੱ ਧ)। ਕ਼ੁਝ ਰੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਬਵਟਾਬਮਨ ਿੀ 12 ਦੀ ਨੇਮੀ ਇਨਿੈਕਸਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
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