Transrectal ultrasound guided prostate biopsies

ਟਿ ਾਸ
ਾਂ ਰੈਕਟਲ
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਸੇਧ ਾਲੀ ਗਦੂ ਦ ਦੀ
ਬਾਇਓਪਸੀ
ਯੂਰਲ
ੋ ੋ ਜੀ ਤ ਭਾਗ
ਮਰੀਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਿਾਬਚਾ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤ ਿੱਚ ਗਦੂ ਦ ਲਈ ਤਨਯਿ ਐਂਟੀਜਨ (PSA) ਦੇ ਆਮ ਿੋਂ ਤਿਆਦਾ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ, ਜਾਾਂ ਅਸਧਾਰਨ
ਮਤਹਸੂਸ ਹੋਣ ਾਲੀ ਗਦੂ ਦ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਤ ਸਤਿਿ ਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਿਾਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਤ ਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਕਸੇ ਇਿੱਕ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?

ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਤਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤਪਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਧੇ ਹੋਏ
PSA ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਰਨ ਗਦੂ ਦ ਤ ਿੱਚ ਸੋਿ ਜਾਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਮਤਹਿ ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਾਂ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਿੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ ਕੀ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ?

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱਛੇਗਾ:





ਕੋਈ ੀ ਲਿੱਛਣ ਜੋ ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਧਆਨ ਤ ਿੱਚ ਆਏ ਹਨ
ਤਪਛਲੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਿੱਤਸਆ ਾਾਂ
ਿੁ ਸੀਂ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਾਈ ਸੀ
ਉਹ ਦ ਾਈਆਾਂ ਜੋ ਿੁ ਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁ ਹਰਾਏ ਗਏ ਤਪਿਸਤਿਪਸ਼ਨ (ਡਾਕਟਰੀ ਮਸ਼ ਰੇ) ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ
ਤਲਆਓ।

ਡਾਕਟਰ ਿੁ ਹਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਿੱਕ ਤਕ ਤਪਛਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ ਿੁ ਹਾਡਾ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੋਂ ਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਗਆ ਹੈ।

ਕੁ ਝ ਮਾਮਤਲਆਾਂ ਤ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ ਗਦੂ ਦ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲ ਾਾਂਗੇ। ਪਰ, ਕਈ ਾਰੀ ਿੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਤਹਲਾਾਂ ਸਕੈਨ ਦੀ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਤਕਸੇ ੀ ਨੁ ਕਸਦਾਰ ਤਹਿੱਤਸਆਾਂ ਨੂ ੰ ਤਿਆਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਦਾ ਇੰਿਿਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਿਾਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਿੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਭੇਜਾਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਿਾਲ ਗਾਊਨ ਪਤਹਨਣ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ
ਇਸ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਊਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਹਨਣ ਲਈ ਡਿ ੈਤਸੰਗ ਗਾਊਨ ਅਿੇ ਸਤਲਪਰਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਤਲਆਓ।
ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਗਦੂ ਦ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਿਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਟਿ ਾਸ
ਾਂ ਰੈਕਟਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ (TRUS) ਅਿੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀ ਹੈ?

TRUS ਤਪਛਲੇ ਰਸਿੇ (ਗੁਦਾ ਦੁ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਪਿਾਸਟੇਟ ਗਿੰਥੀ ਦੀ ਿਸ ੀਰ ਪਿਾਪਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ। ਬਾਇਓਪਸੀ ਤਟਸ਼ੂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਛੋਟਾ ਤਜਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨੂ ੰ ਬਹੁਿ ਹੀ ਬਰੀਕ ਸੂਈ ਨਾਲ ਗਦੂ ਦ ਿੋਂ ਤਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਿੋਸਕੋਪ ਦੀ ਰਿੋਂ
ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਸ ਤਟਸ਼ੂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਤਜਹੇ ਯੰਿਰ ਨੂ ੰ ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਛਲੇ ਰਸਿੇ ਿੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੁ ਹਾਡੇ ਗਦੂ ਦ ਤ ਿੱਚ ਸੂਈ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ 12 ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ (ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਨੂ ੰ ਿੁ ਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸਹਿ-ਸਮਿੱਤਸਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇਗੀ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦੁ ਆਰਾ ਿੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਿਆ ਜਾ ੇਗਾ।

ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ?

ਬਹੁਿੀਆਾਂ ਪਿਤਕਤਰਆ ਾਾਂ ਦੇ ਕੁ ਝ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹ ਮਹਿੱਿ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰ ਾਈਏ। ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੇਠਾਾਂ
ਤਦਿੱਿੀਆਾਂ ਸਮਿੱਤਸਆ ਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
ਆਮ ਜੋਖਮ:



ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਸ਼ਾਬ ਤ ਿੱਚ ਖੂਨ
ਿੁ ਹਾਡੇ ੀਰਜ ਤ ਿੱਚ ਖੂਨ - ਇਹ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਾਂ ਿਿੱਕ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ-ਰਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਿੁ ਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਜਨਸੀ
ਪਾਰਟਨਰ ਲਈ ਤਕਸੇ ਿਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮਿੱਤਸਆ ਾਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ






ਿੁ ਹਾਡੀ ਟਿੱਟੀ (ਮਲ) ਤ ਿੱਚ ਖੂਨ
ਤਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ
ਝਰੀਟ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਿੁ ਹਾਡੇ ਗਦੂ ਦ ਤ ਿੱਚ ਿਕਲੀਫ
ਖੂਨ ਗਣਾ ਤਜਸ ਕਾਰਨ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਕਲਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਾਲੇ ਜੋਖਮ:





ਖੂਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ)। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ
ਬਹੁਿ ਤਜਆਦਾ ਖੂਨ ਗਣਾ। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ
ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਤ ਿੱਚ ਅਸਫਲਿਾ
ਜੇ ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦ,ੇ ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤ ਿੱਚ ਿੁ ਹਾਡੇ PSA ਦੇ ਪਿੱਧਰ ਹੋਰ ੀ ਿੱਧ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੂ ੰ
ਦੁ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤ ਰਲੇ ਜੋਖਮ:


ਿੁ ਸੀਂ ਤਪਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਤਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਿਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ

ਇਸ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤ ਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਿੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਹਿ-ਸਮਿੱਤਸਆ ਦੇ ਤਨਰੀਖਣ ਲਈ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨਾ ਕਰ ਾਉਣ ਅਿੇ ਤਨਯਤਮਿ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਪਿਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਅਿੇ ਬਾਅਦ ਿੁ ਸੀਂ ਆਮ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਾਂਦੇ ਅਿੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਾਾਂਗੇ ਤਕ ਿੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿ ਾਇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
GP ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਤਕੰਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਤਕਿਾਬ, ਰਸਾਲਾ, ਕਾਗਿ ਅਿੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਤਲਆਓ, ਤਕਉਂਤਕ ਿੁ ਸੀਂ ਦੋ ਘੰਤਟਆਾਂ ਿਿੱਕ ਹਸਪਿਾਲ ਰਤਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੀ ਦ ਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਨੂ ੰ ਜੰਮਣ ਿੋਂ ਰੋਕਣ ਾਲੀ ਦ ਾਈ (ਇਹ ਉਹ ਦ ਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ‘ਪਿਲਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਕਲੋ ਪੀਡੋਗਰਲ (clopidogrel),
ਾਰਫਤਰਨ (warfarin), ਤਰ ਰੈਕਸੋਬੈਨ (rivaroxaban) ਜਾਾਂ ਡੈਬੀਗਾਰਟਨ (dabigatran)) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਬੰਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਅਤਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਇਹ ਦ ਾਈਆਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਗਣ ਤ ਿੱਚ ਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
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ਜੋਖਮ ਦਾ ਸੰਿੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਤਿਆਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਸ
ਕਾਰਨ ੀ ਿੁ ਹਾਡੀ ਤਸਹਿ ਲਈ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਿਤਕਤਰਆ ਕਰ ਾਉਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਾਂ ਅਿੇ ਫਾਇਤਦਆਾਂ ਬਾਰੇ
ਤਧਆਨਪੂਰ ਕ ਤ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।

ਇਹ ਪਿਤਕਤਰਆ ਤਕਿੱਥੇ ਕੀਿੀ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ?

ਪਿਤਕਤਰਆ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਰਸੇਲਿ ਹਾਲ ਹਸਪਿਾਲ ਤ ਖੇ ਾਰਡ C6 ਤ ਿੱਚ ਕੀਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ੇਰ ੇ ਿੁ ਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਚਿੱਠੀ 'ਿੇ ਤਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TRUS ਅਿੇ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?

ਸਭ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੀ ਤ ਆਤਖਆ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ੀ ਪਿਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛੋ ਜੋ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਧਣ 'ਿੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ,
ਿਾਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮੌਤਖਕ ਸਤਹਮਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਪਿਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੀ ਬਾਾਂਹ ਤ ਿੱਚ ਨਾੜੀ ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤ ਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਤਟਕਸ ਦੇ ਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਛਲੇ ਰਸਿੇ ਤ ਿੱਚ
ਐਂਟੀਬਾਇਓਤਟਕ ਸਪੋਤਸਟਰੀ, ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੱਡੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾ ਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ੀ ਕੁ ਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਤਟਕ ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੇ ਾਾਂਗੇ। ਇਹ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਰੇ ਨੂ ੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਤ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ (ਬਗੈਰ ਹਸਪਿਾਲ ਦਾਖਲੇ ਾਲੀ) ਪਿਤਕਤਰਆ ਿੱਜੋਂ ਕੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਿਾਲ ਰਤਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਲੇ ਟਣ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ:


ਿੁ ਹਾਡੇ ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ।



ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਛਲੇ ਰਸਿੇ ਤ ਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੰਿਰ ਪਾਏਗਾ। ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਯੰਿਰ ਕਾਫੀ ਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਲਗਭਗ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਤ ਆਸ ਤਜੰਨਾ) ਇਸ ਲਈ ਤਜੰਨਾ
ਿੁ ਸੀਂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਤਥਿੀ ਤ ਿੱਚ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਿੁ ਸੀਂ ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੂ ੰ ਓਨੇ ਹੀ ਤਬਹਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਹਣ ਕਰੋਗੇ। ਿੁ ਹਾਡੇ ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਲੋ ਕਲ ਅਨੈ ਸਥੈਤਟਕ
(ਸਥਾਨਕ ਤਹਿੱਸੇ ਨੂ ੰ ਸੁੰਨ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈ) ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤ ਿੱਚ ਤਦਿੱਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਜੋ ਪਿਤਕਤਰਆ ਿਕਲੀਫਦੇਹ ਨਾ ਹੋ ੇ।



ਸਪਤਰੰਗ ਨਾਲ ਲੋ ਡ ਕੀਿੇ ਉਪਕਰਨ, ਜੋ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂ ੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਲ ੇਗਾ। ਿੁ ਸੀਂ ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ
ਕਤਲਿੱਕ ਦੀ ਆ ਾਿ ਸੁਣੋਗੇ। ਿੁ ਸੀਂ TRUS ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਕੰਪਕੰਪਾਹਟ ੀ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਛੇ ਿੋਂ 12 ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਲਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਹਨ। ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਆਮ ਿੌਰ 'ਿੇ ਸਿੱਿ ਜਾਾਂ ਅਿੱਠ ਤਮੰਟ ਲਿੱਗਦੇ ਹਨ।

ਪਿਤਕਤਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁ ਝ ਦਬਾਅ ਜਾਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦੂ ਦ 'ਿੇ ਝਰੀਟ ਪਈ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤਿਆਦਾਿਰ ਪੁਰਸ਼
ਪਿਤਕਤਰਆ ਨੂ ੰ ਬਹੁਿ ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਾਾਂ ਸਤਹਣ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
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ਘਰ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ 'ਿੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਹਲੇ 48 ਘੰਤਟਆਾਂ ਿਿੱਕ ਘਰ ਤ ਿੱਚ ਸ਼ਾਾਂਿ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਧੀਆ ਹੈ



ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਹਲੇ 48 ਘੰਤਟਆਾਂ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁ ਗਣੇ ਿਰਲ ਪੀਓ, ਅਿੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿੋਂ ਪਰਹੇਿ ਕਰੋ



ਟੌਇਲਟ ਦੀ ਤਨਯਤਮਿ ਰੂਪ ਤ ਿੱਚ ਰਿੋਂ ਕਰੋ, ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਟਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ



ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਿੀ ਾਲੀਆਾਂ ਗਿੀਤ ਧੀਆਾਂ ਿੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ



ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਤਟਕ ਦ ਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ



ਬੇਆਰਾਮੀ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਦਰਦ ਤਨ ਾਰਕ ਦ ਾਈਆਾਂ ਲ ੋ ਤਜ ੇਂ ਤਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਲੇ ਬਲ ਪੜ੍ ੋ; ਕਦੇ ੀ ਤਸਫ਼ਾਤਰਸ਼
ਕੀਿੀ ਖੁਰਾਕ ਿੋਂ ਤਿਆਦਾ ਨਾ ਲ ੋ)



ਪਤਹਲੇ 48 ਘੰਤਟਆਾਂ ਲਈ ਤਜਨਸੀ ਗਿੀਤ ਧੀ ਿੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਿੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਿੁ ਸੀਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਿੱਗਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿੁ ਸੀਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਸੈਕਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾ ੇਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ੀਰਜ ਤ ਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਘਰ ਤ ਚ
ਿੱ ਮੈਨੂੰ ਤਕਸ ਚੀਿ ਦਾ ਤਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ:



ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਣਾ) ਜਾਾਂ ਕੰਬਣੀ ਤਛੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿੁ ਰੰਿ 01384 244282 'ਿੇ ਹਸਪਿਾਲ ਤ ਖੇ
ਆਪਣੇ GP, ਜਾਾਂ ਾਰਡ C6 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਸ਼ਾਬ ਤ ਿੱਚੋਂ ਜਾਾਂ ਿੁ ਹਾਡੇ ਤਪਛਲੇ ਰਸਿੇ ਿੋਂ ਬਹੁਿ ਤਿਆਦਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ 01384
244282 'ਿੇ ਆਪਣੇ GP, ਜਾਾਂ ਾਰਡ C6 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਿੀਜੇ ਤਕ ੇਂ ਤਮਲਣਗੇ?

ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਤਕ ਇਹ ਿੁ ਹਾਡੇ ਅਿੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਪਤਰ ਾਰ ਲਈ ਤਚੰਿਾ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਦਾ ਤ ਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਿੋਂ ਤਿੰਨ
ਹਫ਼ਿੇ ਲਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਾਂ ਿਾਾਂ ਫੋਨ, ਤਚਿੱਠੀ ਜਾਾਂ ਫੇਰ ਹਸਪਿਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਿੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਨਿੀਤਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਿੀ ਿੋਂ ਛੇਿੀ ਦਿੱਸਣ ਦੀ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਿੋਂ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਤਮਲਦਾ, ਿਾਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸੈਿੇਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੀ ਹਸਪਿਾਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਜੇਕਰ ਿੁ ਸੀਂ ਚਾਹੋ ਿਾਾਂ ਿੁ ਸੀਂ ਤਕਸੇ ਪਤਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਦੋਸਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਨਰਸ ਨੂ ੰ ਿੁ ਹਾਡੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸੰਪਰਕ ਰ
ੇ ਤ ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਦੂ ਦ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ੇ ਿਾਾਂ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?

PSA ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਾਂ ਅਿੇ ਗਦੂ ਦ ਦੀਆਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀਆਾਂ ਦੀ ਲਗਾਿਾਰ ਰਿੋਂ ਨਾਲ, ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਤਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਤਜਨ੍ ਾਾਂ ਤ ਿੱਚੋਂ
ਬਹੁਤਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰੰਭਕ ਪੜਾਅ ਤ ਿੱਚ ਪਿਾ ਲਗਾ ਤਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਪਿਾ
ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਤਬਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਿ ਹੀ ਪਤਹਲੇ ਪੜਾਅ 'ਿੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਤ ਹਾਰ ਉੱਿੇ ਨਿਰ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਮਲਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਰੀਕੇ, ਤਜਸ ਤ ਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੈਪੀ, ਅਿੇ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਿੁ ਹਾਡੀ ਤ ਅਕਿੀਗਿ ਤਸਹਿਸਮਿੱਤਸਆ 'ਿੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਾਂ ਤਕ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਚੰਿਾ ਾਾਂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ ਅਿੇ ਜੇ ਿੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ
ਬਣਾ ਲ ੋ ਿਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੇ ਿੌਰ 'ਿੇ, ਿੁ ਸੀਂ ਤਕਸੇ ਕਤਲਤਨਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲਤਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਜਸ ਨੂ ੰ ਿੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਤਕਸੇ ੀ ਤਚੰਿਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤ ਚਾਰ- ਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 'ਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਕਤਲਤਨਕਲ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਤਲਸਟਾਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
01384 456111 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 2873 ਜਾਾਂ 07787 512834
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਸਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਅਿੱਗੇ ਕੁ ਝ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਿੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
White House Cancer Support ( ੍ ਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ)
ਬਰੋ ਆਫ ਡਡਲੇ ਅਿੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਿਰਾਾਂ ਤ ਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਿੋਂ ਪੀੜਿ ਤ ਅਕਿੀਆਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਤਰ ਾਰਾਾਂ, ਦੋਸਿਾਾਂ ਅਿੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਿਾ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਤ ਹਾਰਕ ਮਦਦ,
ਭਾ ਨਾਿਮਕ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹੀਨੇ ਾਰ ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹਾਇਿਾ ਗਰੁਿੱਪ, ਹਰੇਕ ਮੰਗਲ ਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਤਹਰ 2 ਜੇ।
10 Ednam Road
Dudley
DY1 1JX
01384 231232
01384 459975
ਈਮੇਲ: info@support4cancer.org.uk
http://www.support4cancer.org.uk/
ਪਿਾਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਯੂਕੇ
ਗਦੂ ਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਿਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ ਸਹਾਇਿਾ।
0800 074 8383
http://prostatecanceruk.org/
ਕੈਂਸਰ ਤਰਸਰਚ ਯੂਕੇ
ਸਰਗਰਮ ਤਨਗਰਾਨੀ ਅਿੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਤਕਸੇ ਨਰਸ ਨਾਲ 0808 800 4040 'ਿੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/
ਮੈਕਤਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ
ਕੈਂਸਰ ਿੋਂ ਪੀੜਿ ਤ ਅਕਿੀਆਾਂ, ਅਿੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਤਰ ਾਰ ਅਿੇ ਦੋਸਿਾਾਂ ਲਈ ਤ ਹਾਰਕ, ਭਾ ਨਾਿਮਕ ਅਿੇ ਤ ਿੱਿੀ ਸਹਾਇਿਾ।
0808 808 0000 (ਸ ੇਰੇ 9 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਜੇ ਿਿੱਕ, ਸੋਮ ਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ)
https://www.macmillan.org.uk/
Healthtalkonline.org
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਿੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਨਿੱਜੀ ਿਜਰਤਬਆਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਜਾਾਂ ਪੜ੍ ੋ।
http://www.healthtalk.org/
NHS ਚੋਇਸੀਿ
ਪਿਾਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
http://www.nhs.uk/conditions/Cancer-of-the-prostate/Pages/Introduction.aspx
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਪਿਸਤਿਪਸ਼ਨ ਸਰਤ ਸ ਕੈਂਸਰਾਾਂ ਰਗੀਆਾਂ ਖਾਸ ਤਸਹਿ-ਸਮਿੱਤਸਆ ਾਾਂ ਲਈ ਮਰੀਿ ਲਈ ਤ ਆਪਕ ਤਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:
http://www.nhs.uk/Search/?q=information+prescription
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ਯੂਰਲ
ੋ ੋ ਜੀ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਤਲਸਟਾਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਿੁ ਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਅਤਜਹੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਿੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਤਕਿਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ, ਿਾਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਨਰਸ ਸਪੈਸ਼ਤਲਸਟ ਨੂ ੰ 01384 456111 ਐਕਸੈਨਟੈਨਸ਼ਨ 2873 'ਿੇ ਜਾਾਂ
ਮੋਬਾਈਲ 07787 512834 (ਸ ੇਰੇ 8 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਜੇ ਿਿੱਕ, ਸੋਮ ਾਰ ਿੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ)
ਾਰਡ C6 ਨਾਲ 01384 244282 'ਿੇ
ਰਿੱਸਲਸ ਹਾਲ ਹਸਪਿਾਲ ਦਾ ਸਤ ਿੱਚਬੋਰਡ ਨੰਬਰ: 01384 456111
ਇਸ ਤਕਿਾਬਚੇ ਨੂ ੰ ਇਸ ੱੈ ਬਸਾਈਟ ਿੋਂ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਜਾਾਂ ਤਪਿਟ
ੰ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/urology/
ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਿਾਬਚੇ ਬਾਰੇ ਿੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
dgft.patient.information@nhs.net 'ਿੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

:
DGH/PIL/00785

(Caroline Roberts)।

ਕਰਨ

:

6

2018.

:

2020.

: 3. DGH

:

