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ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਟੀਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕਰਹਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ:
………………………………………………………………………
ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਕਸੁੰ ਗ ਦੇਖਭਾਲ (ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ/ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ/ਸਟੋਮਾ ਨਰਸ/ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀ:

………………………………………………………………………..
ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
………………………………………………………………………..
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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਦੱ ਕਸਆ ਹੋਵੇ ਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਕਤਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੋਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ,

ਮੁਆਇਕਨਆਂ, ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪਰਸਤਾਕਵਤ ਰਪ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ

ਸਮਝਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੁੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਮਲਣ
ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਪੁਸਕਤਕਾ ਦੇ ਆਖਰ ਕਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਯੋਗੀ
ਸੁੰ ਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਚੀ ਕਮਲੇ ਗੀ ਕਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੁੰ ਪਰਕ
ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਪੁਸਕਤਕਾ ਨੁੰ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਜਨਹਾਂ ਨੁੰ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਟਸ਼ ਅਤੇ ਅੁੰ ਗ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨਾਮਕ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਬਲਕਡੁੰ ਗ ਬਲੌ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੈੱਲ ਉਮਰ

ਵੱ ਧਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੁਰੁੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਸੈੈੱਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ
ਹੁੁੰ ਦੇ (ਵੁੰ ਡੇ ਜਾਂਦੇ) ਰਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਟਊਮਰ ਕਵੱ ਚ ਕਵਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਟਊਮਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰਜਨਕ
(ਹਾਨੀਕਾਰਕ) ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ-ਰਕਹਤ (ਹਲਕਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਲਕੇ ਕਟਊਮਰ ਕਵੱ ਚ, ਸੈੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ। ਪਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ

ਰਕਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਅੁੰ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਮੱ ਕਸਆ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਸਾਲ ਲਈ, ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ।

ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਟਊਮਰ ਕਵੱ ਚ ਅਕਜਹੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਅਸਲ ਜਗਹਾ ਤੋਂ ਕਕਧਰੇ ਹੋਰ

ਜਾ ਕੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਟਊਮਰ ਬਗੈਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਛੱ ਡ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ
ਦੇ ਕਟਸ਼ਆਂ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੁੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈੈੱਲ ਟੁੱ ਟ ਕੇ ਅਸਲ ਕੈਂਸਰ (ਮੁਢਲੇ ) ਤੋਂ
ਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਿਰੀਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੁੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ

ਸੈੈੱਲ ਨਵੀਂ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਟਊਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੁੰ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਮੈਟਾਸਟੈਕਸਿ (metastasis) ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਿੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਨੁੰ ਕਮਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਹੱ ਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ
ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਹੱ ਸਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਕਚੱ ਤਰ 1 ਦੇਖੋ)। ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰ ਹ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੱ ਕ

ਪਹੁੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚੋਂ ਗੁਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਲਾਿਮੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ ਤ ਖਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਕਵੱ ਚ ਜਿਬ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਕਚਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਫੇਰ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੋਲੋਨ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਾਣੀ ਜਿਬ ਕਰ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੋਨ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਕੇ, ਪੇਟ ਨੁੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਦਾ (ਕਪਛਲਾ

ਰਸਤਾ) ਨਾਮਕ ਚੌੜੇ ਕਹੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਕਸਰੇ ਤੱ ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਕੋਲੋਨ ਮਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੁੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ

ਕਿਆਦਾ ਠੋਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਕਵੱ ਚ ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਏ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਨਲੀ

ਕੋਲੋਨ

ਪੇਟ
ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕਹੱ ਸਾ

ਛੋਟ ਆਂਦਰ

ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ
ਗੁਦਾ

ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਕਵਚਕਾਰਲਾ ਕਹੱ ਸਾ
ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਅੁੰ ਤਲਾ ਕਹੱ ਸਾ

ਬਚੱ ਤਰ 1 - ਈਸੋਫੇਗਸ (ਭੋਜਨ ਨਲੀ) ਤੋਂ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਤੱ ਕ ਦੀ ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ
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ਆਂਦਰ-ਗੁਦਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਯਕੇ ਕਵੱ ਚ 2014 ਕਵੱ ਚ ਲਗਭਗ 41,265 ਨਵੇਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਕੈਂਸਰ ਕਰਸਰਚ ਯਕੇ) ਦੇ
ਨਾਲ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੇ ਕਵੱ ਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਕਿਆਦਾ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਕਧਤ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਕਤੁੰ ਨਕਤਹਾਈ ਮਾਮਲੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੇ
ਕਵੱ ਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਕੈਂਸਰ ਕਰਸਰਚ
ਯਕੇ, 2014)।

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਬਤ ਪਕਰਵਾਰਕ
ਇਕਤਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਕਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱ ਲ ਰਹੀਆਂ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸੋਜ ਦੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਰੋਹਨਿ ਕਡਸੀਿ (Crohn’s
disease) ਜਾਂ ਅਲਸਰੇਕਟਵ ਕੋਲਾਇਟਸ (ulcerative colitis), ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀ
ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਫੈਕਮਲੀਅਲ ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੋਲੀਪੋਕਸਿ (familial adenomatous polyposis) (FAP) ਜਾਂ

ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੋਲੀਪੋਕਸਿ ਕੋਲਾਈ (adenomatous polyposis coli) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਲਭ

ਅਨੁਵੁੰਸ਼ਕ ਕਬਮਾਰੀ, ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਪੌਲੀਪਸ ਨਾਮਕ ਹਲਕੇ ਕਟਊਮਰ ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਪਰਤ ਕਵੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਧਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਕਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲੋਨ (ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ) ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਕਤਕਾ ਕਵੱ ਚ ਕੋਲੋਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਕਤਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਟੱ ਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ – ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੌਇਲਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਤਲੀਆਂ

ਟੱ ਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਰੋ -ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਿ ਦੀਆਂ ਕਮਆਦਾਂ
ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੱ ਟੀ ਕਵੱ ਚ ਗਕਹਰੇ ਰੁੰ ਗ ਦਾ ਖਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਕਨਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੂਨ ਿਗਣਾ – ਗੁਦਾ ਕਵੱ ਚੋਂ ਖਨ ਵਗਣਾ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਕਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਟੱ ਟੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਟੱ ਟੀਆਂ
'ਤੇ ਖਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣ – ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦਾ

ਚੜਹਨਾ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ)। ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਪੇਟ ਕਵੱ ਚ ਗੁੰ ਢ
ਮਕਹਸਸ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਬਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਕ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ?

ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਦੀ ਹੱ ਦ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇ ਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ

ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੁੰ ਗਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ
ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਹਤ-ਸਮੱ ਕਸਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਖਨ ਦੇ ਆਮ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ:


ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਮੋਗਲੋ ਕਬਨ (Hb) ਜਾਂ ਮੁਕੁੰਮਲ ਬਲੱਡ
ਕਾਊਂਟ (FBC)।



ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਕੁੰ ਨੀ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯਰੀਆ ਅਤੇ
ਇਲੈ ਕਟਰੋਲਾਇਟਸ (U&E)।



ਂ ਰਾਇਓਕਨਕ ਐਟ
ਂ ੀਜਨ (Carcinoembryonic antigen) (CEA), ਜੋ ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ
ਕਾਰਸੀਨੋਐਬ

ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੁੰ ਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਹੋਰਨਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਕਟਕ (ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ) ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠੇ ਕਮਲਾ ਕੇ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੇਰੀਅਮ ਅਨੀਮਾ

ਇਹ ਸਮੁੱ ਚੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਰਪ-ਰੇਖਾ ਲਈ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱ ਕ ਮੁਆਇਨਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਰ
ਐਕਸਕਰਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਦਖਾਈ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਵਭਾਗ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਂਦਰ (ਪੇਟ) ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਨੁੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਪੀਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਘੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੁਕੁੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕੋਗੇ।
ਐਕਸਰੇ ਕਵਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਕਹਦਾਇਤ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜੇਗਾ।

ਟੈਸਟ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਕਜਹੀ ਕਟਊਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਕਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਹਵਾ ਇਸ ਕਟਊਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱ ਕ

ਤਰਲ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੁੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੀਅਮ ਆਂਦਰ ਦੀ ਰਪਰੇਖਾ ਕਦੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਨੁੰ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੁ ਕਦਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੱ ਟੀਆਂ ਸਫੈਦ ਰੁੰ ਗ

ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੀਅਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਚੁੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਈ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ।
ਬਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ

ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਹੱ ਸੇ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ

'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਕਵਭਾਗ ਜਾਂ ਗੈਸਟਰੋਇਨਟੇਸਕਟਨਲ ਯਕਨਟ (GI ਯਕਨਟ) ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਖੱ ਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨੁੰ ਛਾਤੀ ਵੱ ਲ ਇਕੱ ਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੇ ਟਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਟਊਬ ਲੁੰਘਾਏਗਾ। ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ
ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਪੁੰ ਪ ਕਟਊਬ ਨਾਲ ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੰ ਪ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਨੁੰ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਪਹੁੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ
ਸਕੇ।

ਕਟਊਬ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੁੰ ਦੇਖਣ ਕਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਰਰੀ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕਟਸ਼
(ਕਜਸ ਨੁੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਇੱ ਕ ਛੋਟਾ ਕਜਹਾ ਨਮਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਾਲ
ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਲੁੰਬਾਈ ਅੁੰ ਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੁੰ

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ GI ਯਕਨਟ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਂਦਰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਜਾ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਘੋਲ ਲੈ ਣਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਕ
ਇਸ ਨੁੰ ਕਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਕਹਲਾਂ, ਅਰਾਮਦੇਹ ਹੋਣ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ
ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਲਚਕਦਾਰ ਕਟਊਬ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਰਸਤੇ ਕਵੱ ਚ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਆਂਦਰ ਦੇ ਵਲਾਂ (ਘੁੁੰ ਮਾਵਾਂ) ਕਵੱ ਚੋਂ ਲੁੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਟਊਬ ਅੁੰ ਦਰਲੀ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਨੁੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਖੱ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮਨੇ (ਬਾਇਓਸੀਆਂ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਕਿੁੰ ਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਦਾ ਇੁੰ ਤਿਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਾਰ
ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਲਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ।



ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਠਕਹਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਕਾਨੁੰ ਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੁੰ ਕਟਆਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿੁੰ ਮਾ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।



ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਰੀਿਾਂ ਨੁੰ ਕਮਡਾਿੋਲਮ (Midazolam) ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਕਦੁੰ ਦੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ
ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ 24 ਘੁੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਘਰ ਕਲਜਾਣ ਲਈ
ਕਰਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ।


ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ (ਕਮਡਾਿੋਲਮ) ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ

ਵੱ ਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰਾਂਗੇ।

CT ਸਕੈਨ ਜਾਂ CT ਕੋਲੋਨੋਗਰਾਮ

CT ਸਕੈਨ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸਕਤਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਅੁੰ ਦਰਨੀ ਅੁੰ ਗਾਂ, ਖਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱ ਡੀਆਂ ਸਮੇਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਕਚਆਂ ਨੁੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਕਟਊਮਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ
ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

CT ਸਕੈਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਨੁੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਕੁਝ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ CT ਕੋਲੋਨੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਤਰਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੁਝ
ਹਲਕੇ ਕਬਿ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁੰ ਕਈ ਕਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਕਉਂਕਕ ਸਕੈਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਨੁੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CT ਸਕੈਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਵੱ ਚ ਨਾੜੀ ਅੁੰ ਦਰ ਕੁੰ ਟਰਾਸਟ ਡਾਈ
ਦਾ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਖਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੁੰ ਗਾਂ ਨੁੰ ਉਘਾੜਦਾ
ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ CT ਕੋਲੋਨੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੋਨ ਕਵੱ ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁੰ ਪ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਜਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਕਟਊਬ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਰਸਤੇ ਕਵੱ ਚ ਪਾਏਗਾ। ਹਵਾ
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ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਆਂਦਰ ਨੁੰ ਥੋੜਹਾ ਕਜਹਾ ਫੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਜਹੀਆਂ ਤਕਹਆਂ ਨੁੰ
ਖੋਲਹਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਪੌਲੀਪਸ ਜਾਂ ਵਾਧੇ (ਫੋੜੇ ਆਕਦ) ਛੁਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਪੋਲੋ ਕਮੁੰ ਟ (Polo mint) ਵਰਗਾ ਕਦਸਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਵੱ ਚ
ਸੁਰਾਖ਼ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲੇ ਟੋਗੇ ਜੋ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਵੱ ਚੋਂ ਲੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਮੁੰ ਟਾਂ

ਤੱ ਕ ਸਕੈਨਰ ਰਮ ਕਵੱ ਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ (ਜੋ ਰੇਡੀਓਲੋ ਕਜਸਟ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ
ਕਵੱ ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੁੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਿਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ-ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱ ਖੀ ਟੀਮ (MDT) ਮੀਕਟੁੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਭਾਗ ‘ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ?’ ਦੇਖੋ)।

ਕਈ ਵਾਰੀ MDT ਮੀਕਟੁੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਕਰਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਰ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਿਹੁ-ਪੱ ਖੀ ਟੀਮ ਦੀ ਭੂਬਮਕਾ

NHS ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਕਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ “ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਨੁੰ
ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਇਹ ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਬਹਤਰੀਨ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ,

ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਨੁੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ
ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਕਮਲ ਕੇ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਕਟੁੰ ਗਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੁੰ ਦੁਪਕਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਕਮਆਂ ਵੇਲੇ
ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਬੈਂਕ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਨੁੰ ਛੱ ਡ ਕੇ)। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਆਇਨੇ ਮੁਕੁੰਮਲ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ
ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਨਸਲਟੈਂਟ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਕਵਭਾਗ
ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰਾ
ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਕਖਆ ਸੀ।

ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ ਇਸ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।
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ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਿਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ
ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਰਜਨ

ਕਮਸਟਰ ਕਾਵੇਸ਼ਾ, ਕਮਸਟਰ ਪਟੇਲ, ਕਮਸਟਰ ਓਲਵਾਜੋਬੀ, ਕਮਸਟਰ ਸਟੋਨਲੇ ਕ,
ਕਮਸ ਮੈਕਲੋ ਇਡ

ਂ ਰੋਲੋਬਜਸਟ
ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਗੈਸਟਰੋਐਟ

ਡਾਕਟਰ ਕਫਸ਼ਰ, ਪਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਾਕ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਕਸਲਵਾ,
ਡਾਕਟਰ ਮਕਹਮਦ, ਡਾਕਟਰ ਰੱ ਤੇਹਾਲੀ
ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਪੈਥਾਲੋ ਬਜਸਟ

ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ੁੰ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਇਰ
ਕਨਸਲਟੰ ਟ ਰੇਡੀਓਲੋ ਬਜਸਟ
ਡਾਕਟਰ ਹੱ ਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੈ

ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਕੋਲੋਬਜਸਟ
ਡਾਕਟਰ ਗਰੁਮੈਟ

ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਕਲੀਬਨਕਲ ਆਨਕੋਲੋਬਜਸਟ (ਕੀਮੋ/ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ)
ਡਾਕਟਰ ਹਬੀਬ ਖਾਨ

ਕਲੀਬਨਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸਬਲਸ਼ਟ
ਕੋਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੋ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ/ਸਟੋਮਾਕੇਅਰ ਬਸਸਟਰਜ਼

ਸੈਮ ਕੁੱ ਕ, ਹੇਲੇਨ ਕਹੱ ਲ, ਜੈਨਟ ਕਵਟਟੇਕਰ, ਰੇਬੇਕਾਹ ਡੇਲ ਗਾਇਿੋ
ਸਟੋਮਾਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਿਰਕਰ
ਅਮਾਂਡਾ ਚੈਟਰ

MDT ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਡੈਨੀਸ ਵੀਵਰ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ/ਸਟੋਮਾਕੇਅਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ
ਮੈਂਡੀ ਕਲਾਰਕ
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ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ

ਪੜਾਅ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ-ਨਤੀਕਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ

ਕਟਊਮਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਕਕੱ ਥੇ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।

ਆਂਦਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਦੋ ਕਮਆਰੀ ਕਸਸਟਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਕਡਊਕ (Duke) ਦਾ
ਪੜਾਅ ਕਸਸਟਮ ਅਤੇ ਕਟਊਮਰ, ਨੋਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾਸਟੈਕਸਿ (Tumour, Node and Metastasis)
(TNM) ਪੜਾਅ ਕਸਸਟਮ।

ਬਡਊਕ ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਸਸਟਮ

ਕਡਊਕ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕਸਸਟਮ ਕਵੱ ਚ ਪੜਾਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਕਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ:
ਬਡਊਕ ਦਾ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਪੜਾਅ
A

ਕੈਂਸਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ

B

ਕੈਂਸਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਵਚੋਂ ਲੁੰਘ ਕੇ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

C

ਕੈਂਸਰ ਲਕਸਕਾ ਗੁੰ ਢਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

D

ਕੈਂਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਅੁੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ
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TNM ਦਾ ਪੜਾਅ ਬਸਸਟਮ

ਇਹ ਕਿਆਦਾ ਕਵਸਕਤਰਤ ਪੜਾਅ ਕਸਸਟਮ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੁਢਲੇ ਕਟਊਮਰ (T) ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ,

ਕੀ ਕਕਸੇ ਲਕਸਕਾ ਗੁੰ ਢਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਹਨ (N), ਅਤੇ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਹੱ ਸੇ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲ
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ (M)।
T ਪੜਾਅ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ

T1

ਕਟਊਮਰ ਕਸਰਫ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੁੰ ਦਰਨੀ ਪਰਤ ਅੁੰ ਦਰ ਹੀ ਹੈ

T2

ਕਟਊਮਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

T3

ਕਟਊਮਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ

T4

ਕਟਊਮਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਰ
ਦੇ ਦਜੇ ਕਹੱ ਸੇ ਕਵੱ ਚ, ਜਾਂ ਦਜੇ ਲਾਗਲੇ ਅੁੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਢਾਂਕਚਆਂ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ
ਆਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਹੱ ਸੇ ਨੁੰ ਢੱ ਕਣ ਵਾਲੀ ਕਝੱ ਲੀ (ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ) ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧ
ਚੁੱ ਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

N ਪੜਾਅ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ

N0

ਅਕਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਲਕਸਕਾ ਗੁੰ ਢਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਹੋਣ

N1

ਆਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਤੁੰ ਨ ਲਕਸਕਾ ਗੁੰ ਢਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

N2

ਨੇੜਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਲਕਸਕਾ ਗੁੰ ਢਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੈੱਲ ਹਨ

M ਪੜਾਅ

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ

M0

ਕੈਂਸਰ ਦਜੇ ਅੁੰ ਗਾਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਫੈਕਲਆ ਹੈ

M1

ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲ ਕਗਆ ਹੈ
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ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਬਕਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਲੀਬਨਕਲ ਪਰੀਖਣ

MDT ਮੀਕਟੁੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਲੀਕਨਕਲ ਪਰਖ ਕਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ
ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਢੁਕਵੇਂ

ਆਨਕੋਲੋਕਜਸਟ (ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਕਵੱ ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਆਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਕਵੱ ਚ
ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਜਰੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਡਾਇਆਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੁੰ ਲੈ ਪਰੋਸਕੋਕਪਕ ਸਰਜਰੀ (ਦਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਨੁੰ
ਕੀ-ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਲੀਫ

ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਗ ਨੁੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠਕਹਰਾਓ ਨੁੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਕ
ਜੋਖਮ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਪੁੱ ਛ-ਕਗਛ
ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ

ਸਾਡੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਆਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਕਹੱ ਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਨਤੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ MDT ਮੀਕਟੁੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਕ ਕੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਅਗਲਾ ਇਲਾਜ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਕੋਲੋਕਜਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ਕਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਕਵਸਤਾਰ ਕਵੱ ਚ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਜੱ ਥੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।
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ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕਸੱ ਕਖਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੁੰ ਮੈਡੀਕਲ
ਆਨਕੋਲੋਕਜਸਟ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ-ਕਨਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ (ਸਾਇਟੋਟੌਕਕਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱ ਜੋਂ

ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੁੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਕਪਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਕਵੱ ਚ ਨਾੜੀ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਕਹੱ ਕਮੈਨ ਲਾਇਨ ਕਵੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਪ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਟਊਬ

ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਰ ਬੋਨ (ਹੁੰ ਸਲੀ) ਹੇਠਾਂ ਨਾੜੀ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੁੰ ਡੇ ਕੇਸ (ਕਦਨ ਦੀ) ਪਰਕਕਕਰਆ ਵੱ ਜੋਂ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਸਰਫ ਕਦਨ
ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਕਹਣਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੀਮੋਥੇਰੇਪੀ ਕਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1)

ਕਟਊਮਰ ਨੁੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੁੰ ਕੱ ਢਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ (ਕਜਸ ਨੁੰ
ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਕਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ)

2)

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ ਕਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (ਕਜਸ ਨੁੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਕਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ)

3)

ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਵਧੀ ਕਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੁੰ ਦਗੀ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣਾ (ਕਜਸ ਨੁੰ ਅਸੀਂ
ਪੈਲੀਏਕਟਵ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਕਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ)

ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੁੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਹੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਿ ਇੱ ਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱ ਖ ਦਵਾਈ ਨੁੰ 5-ਫਲੌ ਰਾਓਰੇਕਸਲ (fluorouracil) (ਜਾਂ 5FU) ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਟਾਕਮਨ ਫੋਲੀਕਨਕ ਐਕਸਡ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁੰ ਸ਼ੁਰ ਕਵੱ ਚ ਸੁੰ ਚਾਰਨ (ਕਡਰਪ ਰਾਹੀਂ) ਰਾਹੀਂ 48 ਘੁੰ ਕਟਆਂ ਲਈ, ਰੋਿਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਅੁੰ ਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ
ਕਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ
ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਕੀ ਦਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਰੀਨੋਟੀਕਨ (irinotecan) ਅਤੇ ਔਕਸਾਲੀਪਲਾਕਟਨ
(oxaliplatin) ਹਨ। ਆਈਰੀਨੋਟੀਕਨ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵੱ ਧਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਲਈ, ਇਸ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਹਫਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਕੈਂਸਰ-ਕਨਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਔਕਸਾਲੀਪਲੈ ਕਟਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5FU ਨਾਲ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈ ਟੀਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਦਵਾਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਾਸਟੈਕਟਕ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ (ਅਕਜਹਾ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਫੈਲ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ

ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਜਗਰ ਕਵੱ ਚ ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਕਟਊਮਰਾਂ ਨੁੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੁੰ ਸਕਟਕਚਊਟ ਫਾਰ
ਂ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ (National Institute for Health and Care Excellence (NICE))
ਹੈਲਥ ਐਡ
ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੁੰ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੱ ਲ
ਕਲਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵੱ ਜੋਂ ਹਰੇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਕਤੁੰ ਨ ਹਫਕਤਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਕੁੰ ਨੇ ਕੋਰਸ
ਕਰਵਾਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਕ

ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਤੀ ਕਕੁੰ ਨੀ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਕਤਕਕਕਰਆ ਕਦਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤੁੰ ਨ
ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਤੋਂ 24 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੱ ਜੋਂ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਸਕਥਤੀ
ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ, ਇਹ ਕਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਦਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੋਗੇ।

ਜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਵੱ ਖਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁੰ ਸੈਕੁੰਡ ਲਾਇਨ (ਦਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ) ਇਲਾਜ ਵੱ ਜੋਂ
ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖੋਜ ਪਰਖਾਂ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ
ਕਕਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇੱ ਕ ਪਰਖ ਕਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣਗੇ?

ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਵੀ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਸਰਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਕੁਝ ਕਿਆਦਾ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰਤੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਪਰਕਤਰੋਧਕਤਾ, ਥਕਾਵਟ,
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਅਲਸਰ, ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ। ਪਰ, ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਸਤ
ਲੱਗਣ ਨੁੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕਨਯੁੰ ਕਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ

ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਕਲਆਂ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਕੋਲੋਕਜਸਟ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਬਿਕਲਬਪਕ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧਾਤ ਦੇ ਸਟੈਂਟ (Self-expanding metal stents - SEMS) ਧਾਤ ਦੀਆਂ

ਕਟਊਬਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੁੰ , ਜੇ ਕਟਊਮਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਖੋਲਹਣ
ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੱ ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ

ਤੁਰੁੰਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਜਨਹਾਂ ਨੁੰ

ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਅਕਤ-ਿਰਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਸਕਤਰਤ ਮੁਆਇਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਨਾਲ ਮਰੀਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੁੰ ਸਕਥਤ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ
ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

SEMS ਨੁੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਂਦਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ
ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਿਾਂ ਕਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ
ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਹੈ। ਉਲਝਣਾਂ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਸਟੈਂਟ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਕਕੱ ਥੇ ਸਕਥਤ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਹਲਜੁਲ, ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਕਵੱ ਚ ਚੀਰਾ (ਨੁਕਸਾਨ), ਫਕਸਆ
ਹੋਇਆ ਮਲ, ਖਨ ਵੱ ਗਣਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱ ਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਕਵੱ ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੁੰ ਕਟਆਂ ਤੱ ਕ ਰਕਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਪਰਕਤਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਕਧਤ 20 ਪਰਕਤਸ਼ਤ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਵੱ ਚ ਇਹ ਜੋਖਮ ਘੱ ਟ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਕ ਇਲਾਜ

ਪਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੁੰ ਪਰੁੰ ਪਰਾਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ

ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਾਉਂਸਕਲੁੰਗ, ਆਕਕਊਪੁੰ ਕਚਰ,
ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ, ਹੋਕਮਓਪੈਥੀ, ਦਵਾਈ, ਕਵਿਲਾਇਜੇਸ਼ਨ, ਹੀਕਲੁੰਗ, ਆਰਾਮ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣਾ, ਮਾਲਸ਼,
ਓਸਟੀਓਪੈਥੀ, ਕਰਫਲੈ ਕਸੋਲੋਜੀ, ਹਾਈਪਨੋਕਸਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੁੰ ਧੀ ਇਲਾਜ।
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ਇਹਨਾਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਕਚੁੰ ਤਾ ਸਮੇਤ, ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੁੰ ਚਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਕਤਕਕਕਰਆਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਤੁੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕਵੱ ਚ ਵਾਧਾ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਜਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੁੰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਅਫਾਰਾ (ਗੈਸ ਕਨਕਲਣੀ), ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਵਗਾੜ, ਥਕਾਵਟ, ਕਚੁੰ ਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ।

ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਕਵੱ ਚ, ਇਹ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਪਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੁੰ ਗ
ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰੈਕਟਸ਼ੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ

ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਕਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਕਵੱ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਦੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਡਡਲੀ ਕਵੱ ਚ ਵਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ (White House Cancer Support) ਮਰੀਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਵਆਪਕ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਕ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਸਬੁੰ ਧੀ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ
‘ਮੈਂ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?’ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ/ਮੁੱ ਖ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਫੈਬਲਆ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਕਹੜਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਕੈਂਸਰ ਆਂਦਰ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ ਰਸਤੇ ਕਵੱ ਚ, ਕਜੱ ਥੇ ਇਹ

ਸ਼ੁਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਫੈਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਜਗਰ ਜਾਂ ਫੇਫਕੜਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਕਹਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਫੈਕਲਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਹਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜੇ ਕਹੱ ਸੇ ਕਵੱ ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੁੰਮਲ-ਇਲਾਜ
ਕਰਨਾ ਸੁੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ। ਪਰ, ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਇਸ ਨੁੰ ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਕ ਕਾਬ ਹੇਠ ਰੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਕਸਮ, ਸੈਕੁੰਡਰੀ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ

ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕਲਆ ਸੀ। ਅੱ ਗੇ ਤੱ ਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਸਰਜਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ

ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਸਟੋਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਮਸਾਲ ਲਈ, ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ)। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੁੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨੁੰ
ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੁੰ ਕਨਯੁੰ ਕਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੁਝ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਵੱ ਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੀਜਨਿ ਐਡਵਾਇਸ ਕਬਊਰੋ ਜਾਂ ਮੈਕਕਮਲਨ
ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ ‘ਮੈਂ ਕਿਆਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।

ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਇੁੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕ ਮੁਫਤ ਕਪਰਸਕਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੁੰ ਗਲੈਂ ਡ ਰਕਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਨੁੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਿਾਂ ਲਈ ਕਪਰਸਕਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਕਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਆਨਕੋਲੋਜੀ ਕਲੀਕਨਕ ਤੋਂ FP92A ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ ਲਈ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ
ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਦੇਖਭਾਲ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ,
ਂ ੀਜਨ (carcinoembryonic antigen) (CEA)
ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਕਾਰਸੀਨੋਇੁੰ ਬਰੌਇਓਕਨਕ ਐਟ
ਲਈ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੋਲੋਨ ਨੁੰ ਦੇਖਣਾ (ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ) ਅਤੇ CT ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਹ ਦੱ ਸੇਗਾ।

ਸਮੁੱ ਚੇ ਫਾਲੋ -ਅੱ ਪ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ 01384 244286 'ਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕਲੀਕਨਕ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟਾਂ
ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 24 ਘੁੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਕਨੈੱਜੀ
ਆਂਸਕਰੁੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਕਦਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿਧ ਹੈ?

ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਮਕਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ
ਕਵੱ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱ ਖਰੇ ਢੁੰ ਗ ਨਾਲ
ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਪਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਕਹੱ ਸਾ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚੋਂ ਲੋ ਕ ਆਪਣੀ ਕਬਮਾਰੀ ਨੁੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਕਦਆਂ ਲੁੰਘਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੁੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਕਜਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਵੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ

ਉਪਲਬਧ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ/ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੁੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਬੇਹਦ

ਪਰਸੁੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱ ਠਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਜੇ ਿਰਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੁੰ ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਮਾਰੀ ਕਵੱ ਚ ਕਸੱ ਧੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇੱ ਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਵਰਗੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਡਲੀ ਕਵੱ ਚ ਵਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ, ਕਜਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ
ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਉਪਯੋਗੀ ਪਕਤਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਕਲਸਟ ਨਰਸ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਕਵਆਂ ਮੁੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕੱ ਥੋਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਪਕਤਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ:
ਿੀਬਟੰ ਗ ਿਾਉਲ ਕੈਂਸਰ
Harlequin House
7 High Street
Teddington
TW11 8EE
020 8973 0011
www.beatingbowelcancer.org.uk
ਿੈਬਨਬਫਟ ਸ਼ਾਪ
35 Churchill Shopping Centre
Dudley
West Midlands
DY2 7BL
01384 812639
White House Cancer Support (ਿਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ)
10 Ednam Road
Dudley
West Midlands
DY1 1JX
01384 231232
www.support4cancer.org.uk
ਫੈਕਸ: 01384 459975
ਈਮੇਲ: info@support4cancer.org.uk
ਕੈਂਸਰ ਬਰਸਰਚ ਯੂਕੇ
PO Box 1561
Oxford
OX4 9GZ
0300 123 1022
www.cancerresearchuk.org
ਬਸਟੀਜ਼ਨਸ ਐਡਿਾਈਜ਼ ਬਿਊਰੋ
www.citizensadvice.org.uk
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ਬਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡਿਾਈਸ ਬਿਊਰੋ – ਡਡਲੀ ਿਰਾਂਚ
0344 411 1444
ਈਮੇਲ: dudleybureau@dudleycabx.org
ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਕਨਸਰਨ
www.canceractive.com
ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ ਐਸੋਬਸਏਸ਼ਨ
Enterprise House
95 London Street
Reading
RG1 4QA
0800 328 4257
www.colostomyassociation.org.uk
ਂ ਕੋਲਾਇਬਟਸ ਯੂਕੇ
ਕਰੋਹਨਸ ਐਡ
45 Grosvenor Road
St. Albans
Hertfordshire
AL1 3AW
0300 222 5700
www.crohnsandcolitis.org.uk
ਂ ਇਨਟਰਨਲ ਪਾਉਚ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ
ਇਬਲਓਟੋਮੀ ਐਡ
Danehurst Court
35 - 37 West Street
Rochford
Essex
SS4 1BE
0800 0184 724
www.iasupport.org.uk
ਇਬਲਓਟੋਮੀ ਐਸੋਬਸਏਸ਼ਨ ਸਟੂਰਬਿਰਜ ਿਰਾਂਚ
ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
01562 755630
Stourbridge.iasupport.org
ਈਮੇਲ: stourbridge@iasupport.org
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ਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਬਡਬਸਨ
ਇੰਸਬਟਬਚਉਟ ਫਾਰ ਕੰ ਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਡ
Can Mezzanine
32-36 Loman Street
London
SE1 0EH
0207 922 7980
www.icnm.org.uk
ਬਲਨਜ਼ ਿਾਉਲ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਪੇਨ
5 St George’s Road
Twickenham
TW1 1QS
www.bowelcancer.tv
ਮੈਕਬਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ
89 Albert Embankment
London
SE1 7UQ
0808 808 00 00 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ)
www.macmillan.org.uk
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ਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਕਰਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਲਈ ਅਪਾਇੁੰ ਟਮੈਂਟਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਫੋੜਾ (ਐਿਸੈਸ)

ਰੋਗਗਰਸਤ ਕਟਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਖੋੜ ਕਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਹੱ ਸੇ ਕਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਹੋਈ ਮੁਆਦ (ਪੱ ਸ)।
ਤੀਿਰ (ਐਬਕਊਟ)

ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰਆਤ।
ਸਹਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ।
ਇਟੀਓਲੋ ਜੀ
ਕਾਰਨ।

ਅਨੀਮੀਆ

ਖਨ ਕਵੱ ਚ ਲਾਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਹਮੋਗਲੋ ਕਬਨ (ਲੋ ਹ-ਤੱ ਤ) ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਮੀ ਕਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਕ ਖਨ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱ ਟ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ।
ਐਨਲਜੈਸੀਆ

ਦਰਦ ਕਨਵਾਰਕ।
ਐਨਾਸਟੋਮਮੋਬਸਸ

ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗ-ਗਰਸਤ ਆਂਦਰ ਨੁੰ ਕੱ ਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਹਤਮੁੰ ਦ ਆਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਕਸਕਰਆਂ ਨੁੰ ਇਕੱ ਠਾ
ਜੋੜਨਾ।

ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ

ਕਪਛਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਦੁਆਰ।
ਿੇਰੀਅਮ ਅਨੀਮਾ

ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ (ਕੋਲੋਨ) ਦਾ ਇੱ ਕ ਐਕਸਰੇ।
ਬਿਨਾਇਨ (ਹਲਕਾ)
ਕੈਂਸਰ-ਰਕਹਤ।
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ਿਾਇਓਪਸੀ

ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਤੋਂ
ਕਟਸ਼ਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਜਹੇ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਨੁੰ ਲੈ ਣਾ (ਕਮਸਾਲ ਲਈ ਕੋਲੋਨ - ਕੋਲੋਨ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ)।
ਸੀਕਮ (ਿੰ ਦ ਆਂਦਰ)

ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਪਕਹਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਈਲੀਅਮ, ਕੋਲੋਨ ਅਤੇ
ਅਪੈਂਕਡਕਸ ਖੁੱ ਲਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਰੱ ਗ ਥੈਰੇਪੀ।
ਬਚਰਕਾਲੀ

ਲੁੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ।
ਕੋਲੋਨ

ਸੀਕਮ ਤੋਂ ਗੁਦਾ ਤੱ ਕ ਫੈਲੀ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ।
ਕੋਲਨੋਸਕੋਪੀ

ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ।
ਕਿਜ਼

ਘੱ ਟ ਵਾਰੀ ਟੱ ਟੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਟੱ ਟੀ ਆਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋਣੀ।
ਕਰੋਹਨਜ਼ ਬਡਸੀਜ਼

ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ।
CT ਸਕੈਨ

ਇੱ ਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਖੱ ਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰਲੇ ਕਹੱ ਸੇ
ਦੀ ਕਵਸਕਤਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕੁੰ ਕਪਊਟਰ ਅੁੰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ

ਮਲ-ਕਤਆਗ ਕਰਨ/ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਕਕਰਆ।
ਡਾਇਗਨੋਬਸਜ਼ (ਬਨਦਾਨ)

ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਕਕਰਤੀ ਦਾ ਕਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।
ਡਾਇਰੀਆ (ਦਸਤ)

ਪਤਲੀਆਂ ਟੱ ਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੱ ਟੀ ਆਉਣੀ।
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ਬਡਸਟਲ (ਦੂਰਿਰਤੀ)

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਂਦਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਗੁਦਾ ਵੱ ਲ ਵਾਲਾ ਕਹੱ ਸਾ।
ਡਾਇਿਰਟੀਕੁਲੁਮ

ਛੋਟੇ ਕਜਹੇ ਉਭਾਰ ਜੋ ਆਂਦਰ ਦੀ ਪਰਤ ਕਵੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗਗਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ (ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਾਈਕਟਸ)।
ਡਾਇਪਲਾਸੀਆ

ਪਕਰਪੱ ਕ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁੰ ਗਠਨ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਸੁੰ ਕੇਤ ਹੈ।

ਇਲੈ ਟਰੋਲਾਇਟਸ

ਖਨ ਕਵੱ ਚ ਨਮਕ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ।
ਂ ੋਸਕੋਪੀ
ਐਡ

ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਹੱ ਕਸਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਂਝਾ
ਨਾਮ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ, ਕਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ।
ਐਨੀਮਾ

ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਦਾ ਕਵੱ ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਰਲ।
ਐਕਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ

ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਵਗੜਨਾ (ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ)।
ਫੀਸਜ਼ (ਟੱ ਟੀ)

ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਨਕਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥ (ਹੋਰ ਨਾਮ - ਟੱ ਟੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ, ਮੱ ਲ)।
ਬਫਸਟੁਲਾ

ਅਸਧਾਰਨ ਜੁੜਾਵ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਅੁੰ ਗਾਂ ਦਰਕਮਆਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਅੁੰ ਦਰਨੀ ਅੁੰ ਗ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਹਾ ਵੱ ਲ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਆਂਦਰ ਦੇ ਕਸਰੇ (ਗੁਦਾ ਦੀ ਸੁਰੁੰਗ) ਅਤੇ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਚਮੜੀ ਦਰਕਮਆਨ।
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ਬਹਮੋਰੌਇਡਜ਼ (ਿਿਾਸੀਰ)

ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਕਹੱ ਸੇ ਕਵੱ ਚ ਸੁੱ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹ-ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਨ
ਵੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰ)।
ਹੈਰੀਬਡਏਟਰੀ (ਬਪਤਾ-ਪੁਰਖੀ)

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱ ਗੇ ਬੱ ਚੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚਣਾ।
ਬਹਸਟੌਲੋਜੀ

ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਇਕਰੋਸਕੋਪ ਤਕਹਤ ਕਟਸ਼ਆਂ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ) ਦਾ
ਮੁਆਇਨਾ।

ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ (ਸੋਜ)

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਭਾਕਵਕ ਰੱ ਕਖਆਤਮਕ ਕਵਵਸਥਾ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਖਨ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਕਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਗਰਸਤ ਜਾਂ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱ ਲ ਭੱ ਜਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਲੀਸ਼ਨ (ਜ਼ਖਮ)

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਟਸ਼ ਕਵੱ ਚ ਕਵਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ।
ਮਬਲਗਨੈਂਟ (ਹਾਨੀਕਾਰਕ)
ਕੈਂਸਰ-ਜਨਕ।

ਬਮਊਕਸ (ਿਲਗਮ)

ਆਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਫੈਦ, ਪਤਲਾ ਕਲਊਬਰੀਕੈਂਟ।
ਬਨਊਟਰੋਪੀਨੀਆ

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਸੈੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਮੀ।
ਅਡੀਮਾ

ਕਟਸ਼ਆਂ ਕਵੱ ਚ ਤਰਲ ਦੀ ਲੋ ੜੋਂ ਵੱ ਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜੋਂ ਸੋਜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਆਨਕੋਲੋਬਜਸਟ

ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਕਜਸ ਨੁੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ
ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਪੈਲੀਏਬਟਿ ਕੇਅਰ (ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ)

ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਨਯੁੰ ਤਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੁੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ।
ਪੈਥਾਲੋ ਜੀ

ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਕਧਐਨ।
ਆਂਦਰ ਬਿੱ ਚ ਸੂਰਾਖ

ਆਂਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਵੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸਰਾਖ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੱ ਤ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ
ਬੇਜਾਨ ਖੋੜਹ ਕਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੈਰੀਟੋਨਾਇਬਟਸ

ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਮ (ਕਟਸ਼ ਦੀ ਪਤਲੀ ਕਜਹੀ ਪਰਤ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸੋਜ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਰਾਖ
ਕਰਕੇ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪੌਬਲਪ (ਆਂਦਰ)

ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੁੰ ਦਰਨੀ ਪਰਤ ਕਵੱ ਚ ਥੋੜਹਾ ਕਜਹਾ ਵਾਧਾ।
ਪਰੋਫੀਲੈ ਕਬਸਜ਼

ਕਬਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਇਲਾਜ।
ਪਰੌਕਸੀਮਲ

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਮੁਆਇਕਨਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਉੱਪਰ ਮੁੰ ਹ ਦੇ ਵੱ ਲ।
ਰੇਡੀਓਲੋ ਬਜਸਟ

ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਕਟਮ (ਗੁਦਾ)

ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ (ਕਪਛਲਾ ਰਸਤਾ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ।
ਬਰਲੈ ਪਸ

ਕਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕੈਂਸਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਕਗਆ ਹੈ।
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ਬਰਬਮਸ਼ਨ (ਕਮੀ)

ਕਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਸਹਤ ਵੱ ਲ ਵਾਪਸੀ।
ਬਸਗਮੌਇਡ

ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਕਹੱ ਸਾ ਜੋ ‘S’ ਜਾਂ ‘C’ ਅੱ ਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਗੁਦਾ-ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਨਿਦੀਕ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਬਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪੀ

ਕਸਗਮੌਇਡੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨਾਲ ਕਸਗਮੌਇਡ ਕੋਲੋਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ।
ਸਟੋਮਾ

ਪੇਟ ਦੀ ਸਤਹਾ ਉੱਪਰ ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਹੱ ਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਬਣਾਉਟੀ ਸਰਾਖ ਕਜਸ
ਨਾਲ ਟੱ ਟੀ ਸਰੀਰ ਕਵੱ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਦੀ ਹੈ।
ਸਟਬਰਕਚਰ (ਸੁੰ ਗੜਾਅ)

ਆਂਦਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਹੱ ਸੇ ਦਾ ਤੁੰ ਗ ਹੋਣਾ।
ਸਪੋਬਸਟਰੀ (ਿੱ ਤੀ)

ਬੁੰ ਦਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਠੋਸ ਦਵਾਈ ਕਜਸ ਨੁੰ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਕਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਨੇਸਮਸ (ਪੇਬਚਸ਼)

ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱ ਛਾ ਹੋਣੀ।
ਟਰਮੀਨਲ ਇਲੀਅਮ

ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਅੁੰ ਤਲਾ ਕਹੱ ਸਾ (ਇਲੀਅਮ) ਜੋ ਸੀਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਬਟਊਮਰ

ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਬਨਾਇਨ (ਹਲਕਾ) ਜਾਂ ਮਕਲਗਨੈਂਟ (ਹਾਨੀਕਾਰਕ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਸਰੇਬਟਿ ਕੋਲਾਈਬਟਸ (ਕੋਲਨ ਦੀ ਨਾਸੂਰੀ ਸੋਜ਼ਸ਼)
ਵੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਅਲਸਰ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਣੀ।
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ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ

ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅੁੰ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਆਵਰਤੀ

ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀ ਤਰੁੰ ਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਟਰਾਂਸਕਡਊਸਰ ਨਾਮਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਫਕੜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਹੱ ਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰ ਡਕਕਟੁੰ ਗ ਜੈਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫੇਕਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਧਆਨ ਬਦਓ ਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਭਾਗ ਬਿੱ ਚ ਕੰ ਬਪਊਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ
ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੁੰ ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕਲੀਕਨਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸਕਲਸ਼ਟ ਨੁੰ 01384 244286 'ਤੇ (ਸਵੇਰੇ 8.30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱ ਡ ਕਦਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

ਰੱ ਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਕਵੱ ਚਬੋਰਡ ਨੁੰਬਰ: 01384 456111
ਇਸ ਬਕਤਾਿਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਜਾਂ ਬਪਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/gastroenterology/
ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
patient.information@dgh.nhs.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
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