
प्रोस्टेट
•	 पिसाब	फेर्न	सुरु	गर्न	गाह्रो	हुरु	।
•	 बारम्ार	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न,	पवशेषगरर		
रातमा	।

•	 पिसाबकरो	धार	कमजरोर	हुरु	।
•	 तुरुन्तै	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 पिसाब	थतैली	िूरा	खाली	रभएकरो	महसुस	हुरु	।
•	 पिसाब	वा	वीर्नमा	रगत	आउरु	।
•	 पिसाब	फेरा्न	वा	स्खलर	हुुँरा	रुख्र	।

आन्द्रा
•	 गुद्ारबाट	रगत	बग्ु	।
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	परसामा	रगत	
रेखखरु	।

•	 चार	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	िातलरो	परसा	हुरु	
वा	िखाला	लाग्ु	।

•	 िेट	वा	मलद्ारमा	रुखाइ	हुरु	वा	पगखा्न	आउरु	।
•	 शौचालर	गइसकेिपि	िपर	आफूले	राम्रोसुँग	परसा	
खलास	भएकरो	महसुस	रगरु्न	।

•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।
•	 सामान्य	भन्ा	बढी	थाकेकरो	महसुस	गरु्न	।

मुख तथ्रा घ्ँराटी
•	 मुखमा	परकरो	रभइरहेकरो	घाउ,	खपटरा	आउरु	।
•	 पजब्रो,	मुख	वा	घाुँटीमा	ठीक	रभइरहेकरो	घाउ	आउरु	।
•	 मुख	वा	घाुँटीमा	रराुँ	सुपनिएकरो	भाग	वा	पगखा्न	आउरु	।
•	 स्वरमा	िररवत्नर	हुरु,	जस्तै:	धरोत्रो	स्वर	हुरु	।
•	 चिाउुँरा,	परल्ा	वा	बरोल्ा	गाह्रो	हुरे	वा	रुख्े	।
•	 घाुँटीमा	केही	कुरा	अड्पकएकरो	महसुस	हुरु	।
•	 श्रवण	शखतिमा	िररवत्नर	आउरु,	कार	वा	कार	वररिरर	
रुख्र	।

•	 राुँत	हखलिरु	वा	रक्कली	राुँत	राम्रोसुँग	रअड्पकरु	।
•	 रुघा	रलापगकर	राक	बन्	हुरु	वा	गन्ध	वा	स्वारमा	
िररवत्नर	भएकरो	महसुस	हुरु	।

•	 मुख	पभत्	रगत	बग्ु	वा	रगतकरो	स्वार	आउरु	।
•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।

यदि तप्राईमं्रा क््रान्सरकरो कुनै दिन्ह व्रा लक्षणहरू भएम्रा दतनीहरूल्राई आफनरो दिदकत्सकद््रार्रा ज्ँराि 
गर्राउनुहरोस् । क््रान्सरल्राई जदत ि्ँराडरो पत््रा लग्राउन सक्रो, दनकरो हुनटे सम््रावन्रा त्यदत नै धटेरै रहन्छ ।

© Macmillan Cancer Support, March 2017.	ररोश्ररो	संस्करण	।	MAC15200_
NEPALI.	अकको	िटक	समीक्ा	गरररे:	2019	।	परगरो	सामग्ी	प्रररोग	गरेर	मुद्रण	गररएकरो	।	कृिरा	
ररसाइकल	गरु्नहरोस्	।	Macmillan Cancer Support,	इंग्ल्ाण्ड	एण्ड	वेल्स	(261017), 
स्कटल्ाण्ड	(SC039907)	तथा	आइल	अफ	म्ार	(604)	मा	िञ्ीकृत	िररोिकार	संसथा।

मूत्रथैली
•	 पिसाबमा	रगत	आउरु	।
•	 बारम्ार	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 एक्कासी	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 पिसाब	फेरा्न	रुखेकरो	वा	िरोलेकरो	महसुस	गरु्न	।
•	 तलिरो	ढाड	वा	िेट	रुख्र	।

मृगौल्रा
•	 पिसाबमा	रगत	आउरु	।
•	 िेट,	करोखा	वा	ििापड	पगखा्न	आउरु	।

फरोक्रो
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	खरोकी	
लापगरहरु	।

•	 लामरो	समररेखख	लापगरहेकरो	खरोकीमा	िररवत्नर	हुरु	।
•	 परकरो	रभइरहेकरो	िातीकरो	सङ््रमण	हुरु	।
•	 पबरा	कुरतै	कारण	सास	फेर्न	गाह्रो	हुरु	।
•	 खरोक्ा	खकारमा	रगत	आउरु	।
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	स्वर	धरोत्रो	हुरु	।
•	 िाती	वा	काुँधमा	पररन्र	रुखाइ	भइरहरु	।
•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।
•	 सामान्य	भन्ा	बढी	थाकेकरो	महसुस	गरु्न	।

आफनरो क््रान्सरकरो जरोखखमल्राई घट्राउनुहरोस्
•	 धूम्रपान	नगन्नुहोस्	।

•	 राम्रो	सन््लित	आहार	खान्होस्	।

•	 स्वस्थ	तौि	बनाइराख्नहोस्	।

•	 शारीररक	रूपमा	सलरिय	रहन्होस्	।

•	 रक्ीजन्य	पेयपदा्थनुको	मात्ािाई	
घटाउन्होस्	।

•	 घाममा	हुँदा	ख्ाि	गन्नुहोस्	।

•	 सनबेड	(कृलत्म	रुपमा	घर	लित्रै	छािाको	

ट्ालनङ)	को	प्रयोग	नगन्नुहोस्	।

•	 आफनो	शरीरिाई	लनयलमत	हेरररहन्होस्	
तालक	क्नरै	पलन	पररवतनुनिाई	लछट्रै 	पत्ा	
िगाउन	सलकयोस्	।

•	 बोिाएको	बेिा	स्क्रिलनङ	(रोग	छ,	
छरै न	िनेर	गररने	प्रारस्कभिक	परीक्षण)	
हरूमा	जान्होस्	।

अन्य लक्षणहरू
•	 शरीरको	क्नरै	पलन	िागमा	लगखानु	आउन्	।

•	 स्पष्ट	कारण	लबना	तौि	घट्न्	वा	
्थकान	िाग््	।

•	 लदसा,	लपसाब,	््थक	वा	बान्ामा	
रगत	आउन्	।

असमरूपत्रा:	मेलाररोमा	(क्ान्सरजन्य	
करोठी)	हरूका	आकार	अपररपमत	वा	असमार	
(असमरूि)	हुरे	सम्ावरा	हुनि	।

दकन्रार्रा:	मेलाररोमाहरूकरो	करौतीकरो	
राुँतजस्रो	िेउ	भएकरो	असमार	
पकराराहरू	हुनि	।

रङ्ग:	मेलाररोमाहरू	सामान्यतरा	एउटा	भन्ा	
बढी	रङ्गका	हुनिर्	र	कालरो,	रातरो,	गुलाबी,	
सेतरो	वा	परलरो	रङसुँग	पमपसएकरो	खतैररो	रङ्गमा	
हुरसकि	।

व््रास:	मेलाररोमाहरू	सामान्यतरा	6	पमपम	
भन्ा	बढी	चौडा	हुनिर्	।

पररवत्तनशील:	करोठीकरो	माि,	आकार	वा	
रङ्गमा	हुरे	िररवत्नरहरूकरो	पवचार	गरु्नहरोस्	।	
करोठीमा	हुरे	कुरतै	िपर	िररवत्नर	मेलाररोमाकरो	
पचन्ह	हुरसकि	।

तिाईलें	झनझराउर,े	पचलाउरे,	रगत	बग्	ेवा	िाप्रा	
लागे्	करोठीकरो	िपर	ध्ार	पररुिि्न 	।

अस्राम्रान्य करोठीहरू 

अण्डकरोष
•	 अण्डकरोषमा	ररुख्े	पगखा्न	आउरु	वा	सुपनिएकरो	रेखखरु	।
•	 अण्डकरोष	थतैलीमा	हल्ा	रुखाइ	वा	िीडा	हुरु	वा	भारी	
महसुस	हुरु	।

पुरूषहरूलटे 
कटे  कुर्राम्रा ध््रान दिनटे

क््रान्सरकरो 
दिन्ह 

तथ्रा 
लक्षणहरू

यदि तप्राईमं्रा यस पुखतिक्राम्रा भएकरो कुनै दिन्ह व्रा 
लक्षणहरू भएम्रा दतनीहरूल्राई आफनरो दिदकत्सकद््रार्रा ज्ँराि 
गर्राउनुहरोस् ।
सहयोग,	मागनुदशनुन	वा	्थप	जानकारीको	िालग	म्ाकलमिन	
(Macmillan) िाई	0808 808 00 00	मा	फोन	गन्नुहोस्	-	
हामीसुँग	दोिाषेहरू	हन्हनछ	।	वा	macmillan.org.uk		
मा	जान्होस्	।

कटे  तप्राईमं्रा कुनै पदन 
लक्षणहरू ्छन् ?



मुख तथ्रा घ्ँराटी
•	 मुखमा	परकरो	रभइरहेकरो	घाउ	खपटरा	आउरु	।
•	 पजब्रो,	मुख	वा	घाुँटीमा	ठीक	रभइरहेकरो	घाउ	आउरु	।
•	 मुख	वा	घाुँटीमा	रराुँ	सुपनिएकरो	भाग	वा	पगखा्न	आउरु	।
•	 स्वरमा	िररवत्नर	हुरु,	जस्तै:	धरोत्रो	स्वर	हुरु	।
•	 चिाउुँरा,	परल्ा	वा	बरोल्ा	गाह्रो	हुरे	वा	रुख्े	।
•	 घाुँटीमा	केही	कुरा	अड्पकएकरो	महसुस	हुरु	।
•	 श्रवण	शखतिमा	िररवत्नर	आउरु,	कार	वा	कार	वररिरर	
रुख्र	।

•	 राुँत	हखलिरु	वा	रक्कली	राुँत	राम्रोसुँग	रअड्पकरु	।
•	 रुघा	रलापगकर	राक	बन्	हुरु	वा	गन्ध	वा	स्वारमा	
िररवत्नर	भएकरो	महसुस	हुरु	।

•	 मुख	पभत्	रगत	बग्ु	वा	रगतकरो	स्वार	आउरु	।
•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।

दडम््राशय
•	 अपधकांश	समर	फुखलिएकरो	(बढेकरो	िेट)	महसुस	गरु्न	।
•	 चाडतै	अघाएकरो	महसुस	गरु्न	वा	धेरतै 	खार	रखरोज्नु	।
•	 अपधकांश	समर	तलिरो	िेट	वा	िेखभिसमा	रुख्र	।
•	 सामान्य	भन्ा	बढी	िटक	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 परसा	जारे	बारीमा	िररवत्नर	आउरु,	जस्तै:	िखाला	
लाग्ु	वा	कखजिरत	हुरु	।

•	 ढाड	रुख्र	।
•	 सधैं	थकार	लाग्ु	।

प्राठटे घरकरो मुख
•	 रौर	सम्पक्न करो	बेला	वा	त्यस	िपि,	वा	मपहरावारीहरू	हुरे	
समर	भन्ा	बीच	मतै	रगत	बग्ु	।

•	 रजरोपरवृपति	िश्ात	िपर	रगत	आउरु	।
•	 रौर	सम्पक्न 	गरा्न	िीडा	वा	असहजता	हुरु	।
•	 ररोरीबाट	गन्हाउरे	श्राव	परस्करु	।
•	 तलिरो	िेट	वा	ढाड	रुख्र	।

फरोक्रो
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	खरोकी	लापगरहरु	।
•	 लामरो	समररेखख	लापगरहेकरो	खरोकीमा	िररवत्नर	हुरु	।
•	 परकरो	रभइरहेकरो	िातीकरो	सङ््रमण	हुरु	।
•	 पबरा	कुरतै	कारण	सास	फेर्न	गाह्रो	हुरु	।
•	 खरोक्ा	खकारमा	रगत	आउरु	।
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	स्वर	धरोत्रो		हुरु	।
•	 िाती	वा	काुँधमा	पररन्र	रुखाइ	भइरहरु	।
•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।
•	 सामान्य	भन्ा	बढी	थाकेकरो	महसुस	गरु्न	।

आन्द्रा
•	 गुद्ारबाट	रगत	बग्ु	।
•	 तीर	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	परसामा	रगत	
रेखखरु	।

•	 चार	हप्ा	वा	सरोभन्ा	बढी	समरसम्म	िातलरो	परसा	हुरु	
वा	िखाला	लाग्ु	।

•	 िेट	वा	मलद्ारमा	रुखाइ	हुरु	वा	पगखा्न	आउरु	।
•	 शौचालर	गइसकेिपि	िपर	आफूले	राम्रोसुँग	परसा	
खलास	भएकरो	महसुस	रगरु्न	।

•	 स्पष्ट	कारण	पबरा	तौल	घट्रतै	जारु	।
•	 सामान्य	भन्ा	बढी	थाकेकरो	महसुस	गरु्न	।

यदि तप्राईमं्रा कुनै पदन दिन्ह व्रा लक्षणहरू भएम्रा 
दतनीहरूल्राई आफनरो दिदकत्सकद््रार्रा ज्ँराि गर्राउनुहरोस् ।

सहयोग,	मागनुदशनुन	वा	्थप	जानकारीको	िालग	म्ाकलमिन	
(Macmillan)	िाई	सोमबारदेस्कख	श्रिबारसम्म	लबहान	9	बजेदेस्कख	
बेि्का	8	बजेसम्म	लन:श्ल्क	रूपमा	0808 808 00 00मा	
फोन	गन्नुहोस्	वा	macmillan.org.uk म्रा ज्रानुहरोस् ।

तिन
•	 रराुँ	पगखा्न	वा	स्र	वा	काखीमा	कपसलरो	भाग	महसुस	
हुरु	।

•	 स्रकरो	मुन्ामा	िररवत्नर	आउरु,	जस्तै:	पबपमरा	आउरु,	
पिि	बग्ु	वा	मुन्ा	रताउता	वा	पभत्	धसेकरो	हुरु	।

•	 स्रकरो	रङ्गमा	िररवत्नर	आउरु,	जस्तै	धपसएकरो,	
सुपनिएकरो	वा	रातरोिरा	हुरु	।

•	 स्रकरो	आकारमा	िररवत्नर	हुरु	।
•	 एउटा	स्रमा	लगातार	असहजता	वा	िीडा	हुरु	।

मूत्रथैली
•	 पिसाबमा	रगत	आउरु	।
•	 बारम्ार	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 एक्कासी	पिसाब	फेर्न	आवश्यक	िरु्न	।
•	 पिसाब	फेरा्न	रुखेकरो	वा	िरोलेकरो	महसुस	गरु्न	।
•	 तलिरो	ढाड	वा	िेट	रुख्र	।

प्राठटे घर
•	 मपहरावारीहरू	हुरे	समर	भन्ा	बीच	मतै	वा	रजरोपरवृपति	
िश्ात	िपर	रगत	बग्ु	।

•	 सामान्य	मपहरावारीमा	भन्ा	धेरतै 	रगत	बग्ु	(रपर	तिाई	ं
रजरोपरवृपतिकरो	खसथपतसम्म	िुग्ु	भएकरो	ितै र	भरे)	।

•	 ररोरीबाट	िारीजस्रो	वा	रगतरुति	श्राव	परस्करु	।

यदि तप्राईमं्रा क््रान्सरकरो कुनै दिन्ह व्रा लक्षणहरू भएम्रा दतनीहरूल्राई आफनरो दिदकत्सकद््रार्रा ज्ँराि गर्राउनुहरोस् । 
क््रान्सरल्राई जदत ि्ँराडरो पत््रा लग्राउन सक्रो, दनकरो हुनटे सम््रावन्रा त्यदत नै धटेरै रहन्छ ।

असमरूपत्रा:	मेलाररोमा	(क्ान्सरजन्य	करोठी)	
हरूका	आकार	अपररपमत	वा	असमार	
(असमरूि)	हुरे	सम्ावरा	हुनि	।

दकन्रार्रा:	मेलाररोमाहरूकरो	करौतीकरो	
राुँतजस्रो	िेउ	भएकरो	असमार	पकराराहरू	
हुनि	।

रङ्ग:	मेलाररोमाहरू	सामान्यतरा	एउटा	भन्ा	
बढी	रङ्गका	हुनिर्	र	कालरो,	रातरो,	गुलाबी,	सेतरो	
वा	परलरो	रङसुँग	पमपसएकरो	खतैररो	रङ्गमा	
हुरसकि	।

व््रास:	मेलाररोमाहरू	सामान्यतरा	6	पमपम	
भन्ा	बढी	चौडा	हुनिर्	।

पररवत्तनशील:	करोठीकरो	माि,	आकार	वा	
रङ्गमा	हुरे	िररवत्नरहरूकरो	पवचार	गरु्नहरोस्	।	
करोठीमा	हुरे	कुरतै	िपर	िररवत्नर	
मेलाररोमाकरो	पचन्ह	हुरसकि	।

तिाईलंे	झनझराउरे,	पचलाउरे,	रगत	बग्े	वा	
िाप्रा	लाग्े	करोठीकरो	िपर	ध्ार	पररुिि्न 	।

अस्राम्रान्य करोठीहरू

आफनरो क््रान्सरकरो जरोखखमल्राई घट्राउनुहरोस्
•	 धूम्रपान	नगन्नुहोस्	।

•	 राम्रो	सन््लित	आहार	खान्होस्	।

•	 स्वस्थ	तौि	बनाइराख्नहोस्	।

•	 शारीररक	रूपमा	सलरिय	रहन्होस्	।

•	 रक्ीजन्य	पेयपदा्थनुको	मात्ािाई	
घटाउन्होस्	।

•	 घाममा	हुँदा	ख्ाि	गन्नुहोस्	।

•	 सनबेड	(कृलत्म	रुपमा	घर	लित्रै	छािाको	

ट्ालनङ)	को	प्रयोग	नगन्नुहोस्	।

•	 आफनो	शरीरिाई	लनयलमत	हेरररहन्होस्	
तालक	क्नरै	पलन	पररवतनुनिाई	लछट्रै 	पत्ा	
िगाउन	सलकयोस्	।

•	 बोिाएको	बेिा	स्क्रिलनङ	(रोग	छ,	छरै न	
िनेर	गररने	प्रारस्कभिक	परीक्षण)	
हरूमा	जान्होस्	।

अन्य लक्षणहरू
•	 शरीरको	क्नरै	पलन	िागमा	लगखानु	आउन्	।

•	 स्पष्ट	कारण	लबना	तौि	घट्न्	वा	
्थकान	िाग््	।

•	 लदसा,	लपसाब,	््थक	वा	बान्ामा	
रगत	आउन्	।

मदहल्राहरूलटे 
कटे  कुर्राम्रा ध््रान दिनटे

कटे  तप्राईमं्रा कुनै पदन 
लक्षणहरू ्छन् ?


