क्यान्सरको

पुरूषहरूले

चिन्ह
तथा

लक्षणहरू
असामान्य कोठीहरू

के कुरामा ध्यान दिने

यदि तपाईम
ं ा क्यान्सरको कुनै चिन्ह वा लक्षणहरू भएमा तिनीहरूलाई आफ्नो चिकित्सकद्वारा जाँच
गराउनुहोस् । क्यान्सरलाई जति चाँडो पत्ता लगाउन सक्यो, निको हुने सम्भावना त्यति नै धेरै रहन्छ ।

फोक्सो

मुख तथा घाँटी

• तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म खोकी
असमरूपता: मेलानोमा (क्यान्सरजन्य
लागिरहनु ।
कोठी) हरूका आकार अनियमित वा असमान 
(असमरूप) हुने सम्भावना हुन्छ ।
• लामो समयदे खि लागिरहेको खोकीमा परिवर्तन हुनु ।
• निको नभइरहेको छातीको सङ्क ्रमण हुनु ।
किनारा: मेलानोमाहरूको करौतीको 
• बिना कुनै कारण सास फेर्न गाह्रो हुनु ।
दाँतजस्तो छे उ भएको असमान 
किनाराहरू हुन्छ ।
• खोक्दा खकारमा रगत आउनु ।
• तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्वर धोत्रो हुनु ।
रङ्ग: मेलानोमाहरू सामान्यतया एउटा भन्दा 
• छाती वा काँधमा निरन्तर दु खाइ भइरहनु ।
बढी रङ्गका हुन्छन् र कालो, रातो, गुलाबी,
सेतो वा निलो रङसँग मिसिएको खैरो रङ्गमा
• स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।
हुनसक्छ ।
• सामान्य भन्दा बढी थाकेको महसुस गर्नु ।
व्यास: मेलानोमाहरू सामान्यतया 6 मिमि 
भन्दा बढी चौडा हुन्छन् ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मुखमा निको नभइरहेको घाउ, खटिरा आउनु ।
जिब्रो, मुख वा घाँटीमा ठीक नभइरहेको घाउ आउनु ।
मुख वा घाँटीमा नयाँ सुन्निएको भाग वा गिर्खा आउनु ।
स्वरमा परिवर्तन हुनु, जस्तै: धोत्रो स्वर हुनु ।
चपाउँदा, निल्दा वा बोल्दा गाह्रो हुने वा दु ख्ने ।
घाँटीमा केही कुरा अड् किएको महसुस हुनु ।
श्रवण शक्तिमा परिवर्तन आउनु, कान वा कान वरिपरि 
दु ख्नु ।
दाँत हल्लिनु वा नक्कली दाँत राम्रोसँग नअड् किनु ।
रुघा नलागिकन नाक बन्द हुनु वा गन्ध वा स्वादमा
परिवर्तन भएको महसुस हुनु ।
मुख भित्र रगत बग्नु वा रगतको स्वाद आउनु ।
स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।

परिवर्तनशील: कोठीको माप, आकार वा
रङ्गमा हुने परिवर्तनहरूको विचार गरह
्नु ोस् ।
कोठीमा हुने कुनै पनि परिवर्तन मेलानोमाको 
चिन्ह हुनसक्छ ।
तपाईंले झन्झनाउने, चिलाउने, रगत बग्ने वा पाप्रा 
लाग्ने कोठीको पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

आन्द्रा
• गुद्वारबाट रगत बग्नु ।
• तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म दिसामा रगत
दे खिनु ।
• चार हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म पातलो दिसा हुनु
वा पखाला लाग्नु ।
• पेट वा मलद्वारमा दु खाइ हुनु वा गिर्खा आउनु ।
• शौचालय गइसकेपछि पनि आफूले राम्रोसँग दिसा
खलास भएको महसुस नगर्नु ।
• स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।
• सामान्य भन्दा बढी थाकेको महसुस गर्नु ।

मृगौला
• पिसाबमा रगत आउनु ।
• पेट, कोखा वा पछाडि गिर्खा आउनु ।

मूत्रथैली
•
•
•
•
•

पिसाबमा रगत आउनु ।
बारम्बार पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
एक्कासी पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
पिसाब फेर्दा दु खेको वा पोलेको महसुस गर्नु ।
तल्लो ढाड वा पेट दु ख्नु ।

प्रोस्टे ट

अण्डकोष

• पिसाब फेर्न सुरु गर्न गाह्रो हुनु ।
• बारम्बार पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु, विशेषगरि 
रातमा ।
• पिसाबको धार कमजोर हुनु ।
• तुरुन्तै पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
• पिसाब थैली पूरा खाली नभएको महसुस हुनु ।
• पिसाब वा वीर्यमा रगत आउनु ।
• पिसाब फेर्दा वा स्खलन हुँदा दु ख्नु ।

• अण्डकोषमा नदु ख्ने गिर्खा आउनु वा सुन्निएको दे खिनु ।
• अण्डकोष थैलीमा हल्का दु खाइ वा पीडा हुनु वा भारी
महसुस हुनु ।
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आफ्नो क्यान्सरको जोखिमलाई घटाउनुहोस्

अन्य लक्षणहरू

•

धूम्रपान नगर्नुहोस् ।

ट्यानिङ) को प्रयोग नगर्नुहोस् ।

•

शरीरको कुनै पनि भागमा गिर्खा आउनु ।

•

राम्रो सन्तुलित आहार खानुहोस् ।

•

•

•

स्वस्थ तौल बनाइराख्नुहोस् ।

स्पष्ट कारण बिना तौल घट् नु वा
थकान लाग्नु ।

•

शारीरिक रूपमा सक्रिय रहनुहोस् ।

आफ्नो शरीरलाई नियमित हे रिरहनुहोस्
ताकि कुनै पनि परिवर्तनलाई छिट्टै पत्ता 
लगाउन सकियोस् ।

रक्सीजन्य पेयपदार्थको मात्रालाई
घटाउनुहोस् ।

बोलाएको बेला स्क्रिनिङ (रोग छ,
छै न भनेर गरिने प्रारम्भिक परीक्षण)
हरूमा जानुहोस् ।

•

•

•

दिसा, पिसाब, थुक वा बान्तामा
रगत आउनु ।

•

घाममा हुँ दा ख्याल गर्नुहोस् ।

•

सनबेड (कृत्रिम रुपमा घर भित्रै छालाको

के तपाईम
ं ा कुनै पनि

लक्षणहरू छन् ?
यदि तपाईंमा यस पु स्तिकामा भएको कुनै चिन्ह वा
लक्षणहरू भएमा तिनीहरूलाई आफ्नो चिकित्सकद्वारा जाँच
गराउनुहोस् ।
सहयोग, मार्गदर्शन वा थप जानकारीको लागि म्याकमिलन
(Macmillan) लाई 0808 808 00 00 मा फोन गर्नुहोस् हामीसँग दोभाषेहरू हुनुहुन्छ । वा macmillan.org.uk
मा जानुहोस् ।

महिलाहरूले

के कुरामा ध्यान दिने

यदि तपाईम
ं ा क्यान्सरको कुनै चिन्ह वा लक्षणहरू भएमा तिनीहरूलाई आफ्नो चिकित्सकद्वारा जाँच गराउनुहोस् ।
क्यान्सरलाई जति चाँडो पत्ता लगाउन सक्यो, निको हुने सम्भावना त्यति नै धेरै रहन्छ ।

असामान्य कोठीहरू

फोक्सो

•
•
•
•
किनारा: मेलानोमाहरूको करौतीको 
दाँतजस्तो छे उ भएको असमान किनाराहरू
•
हुन्छ ।
•
•
रङ्ग: मेलानोमाहरू सामान्यतया एउटा भन्दा 
बढी रङ्गका हुन्छन् र कालो, रातो, गुलाबी, सेतो  •
वा निलो रङसँग मिसिएको खैरो रङ्गमा
•
हुनसक्छ ।
असमरूपता: मेलानोमा (क्यान्सरजन्य कोठी)
हरूका आकार अनियमित वा असमान 
(असमरूप) हुने सम्भावना हुन्छ ।

मुख तथा घाँटी

तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म खोकी लागिरहनु ।
लामो समयदे खि लागिरहेको खोकीमा परिवर्तन हुनु ।
निको नभइरहेको छातीको सङ्क ्रमण हुनु ।
बिना कुनै कारण सास फेर्न गाह्रो हुनु ।
खोक्दा खकारमा रगत आउनु ।
तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्वर धोत्रो  हुनु ।
छाती वा काँधमा निरन्तर दु खाइ भइरहनु ।
स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।
सामान्य भन्दा बढी थाकेको महसुस गर्नु ।

व्यास: मेलानोमाहरू सामान्यतया 6 मिमि 
भन्दा बढी चौडा हुन्छन् ।

• नयाँ गिर्खा वा स्तन वा काखीमा कसिलो भाग महसुस
हुनु ।
• स्तनको मुन्टामा परिवर्तन आउनु, जस्तै: बिमिरा आउनु,
पिप बग्नु वा मुन्टा यताउता वा भित्र धसेको हुनु ।
• स्तनको रङ्गमा परिवर्तन आउनु, जस्तै धसिएको,
सुन्निएको वा रातोपना हुनु ।
• स्तनको आकारमा परिवर्तन हुनु ।
• एउटा स्तनमा लगातार असहजता वा पीडा हुनु ।

तपाईंले झन्झनाउने, चिलाउने, रगत बग्ने वा
पाप्रा लाग्ने कोठीको पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

पाठे घर
• महिनावारीहरू हुने समय भन्दा बीच मै वा रजोनिवृत्ति
पश्चात पनि रगत बग्नु ।
• सामान्य महिनावारीमा भन्दा धेरै रगत बग्नु (यदि तपाईं
रजोनिवृत्तिको स्थितिसम्म पुग्नु भएको छैन भने) ।
• योनीबाट पानीजस्तो वा रगतयुक्त श्राव निस्कनु ।

मूत्रथैली
पिसाबमा रगत आउनु ।
बारम्बार पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
एक्कासी पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
पिसाब फेर्दा दु खेको वा पोलेको महसुस गर्नु ।
तल्लो ढाड वा पेट दु ख्नु ।

डिम्बाशय
•
•
•
•
•

अधिकांश समय फुल्लिएको (बढे को पेट) महसुस गर्नु ।
चाडै अघाएको महसुस गर्नु वा धेरै खान नखोज्नु ।
अधिकांश समय तल्लो पेट वा पेल्भिसमा दु ख्नु ।
सामान्य भन्दा बढी पटक पिसाब फेर्न आवश्यक पर्नु ।
दिसा जाने बानीमा परिवर्तन आउनु, जस्तै: पखाला
लाग्नु वा कब्जियत हुनु ।
• ढाड दु ख्नु ।
• सधैं थकान लाग्नु ।

पाठे घरको मुख
• यौन सम्पर्क को बेला वा त्यस पछि, वा महिनावारीहरू हुने
समय भन्दा बीच मै रगत बग्नु ।
• रजोनिवृत्ति पश्चात पनि रगत आउनु ।
• यौन सम्पर्क गर्दा पीडा वा असहजता हुनु ।
• योनीबाट गन्हाउने श्राव निस्कनु ।
• तल्लो पेट वा ढाड दु ख्नु ।

आफ्नो क्यान्सरको जोखिमलाई घटाउनुहोस्

अन्य लक्षणहरू

•

धूम्रपान नगर्नुहोस् ।

ट्यानिङ) को प्रयोग नगर्नुहोस् ।

•

शरीरको कुनै पनि भागमा गिर्खा आउनु ।

•

राम्रो सन्तुलित आहार खानुहोस् ।

•

•

स्वस्थ तौल बनाइराख्नुहोस् ।

स्पष्ट कारण बिना तौल घट् नु वा
थकान लाग्नु ।

•

शारीरिक रूपमा सक्रिय रहनुहोस् ।

आफ्नो शरीरलाई नियमित हे रिरहनुहोस्
ताकि कुनै पनि परिवर्तनलाई छिट्टै पत्ता 
लगाउन सकियोस् ।

•

•

रक्सीजन्य पेयपदार्थको मात्रालाई
घटाउनुहोस् ।

दिसा, पिसाब, थुक वा बान्तामा
रगत आउनु ।

•

घाममा हुँ दा ख्याल गर्नुहोस् ।

•

सनबेड (कृत्रिम रुपमा घर भित्रै छालाको

•

•

बोलाएको बेला स्क्रिनिङ (रोग छ, छै न
भनेर गरिने प्रारम्भिक परीक्षण)
हरूमा जानुहोस् ।

मुखमा निको नभइरहेको घाउ खटिरा आउनु ।
जिब्रो, मुख वा घाँटीमा ठीक नभइरहेको घाउ आउनु ।
मुख वा घाँटीमा नयाँ सुन्निएको भाग वा गिर्खा आउनु ।
स्वरमा परिवर्तन हुनु, जस्तै: धोत्रो स्वर हुनु ।
चपाउँदा, निल्दा वा बोल्दा गाह्रो हुने वा दु ख्ने ।
घाँटीमा केही कुरा अड् किएको महसुस हुनु ।
श्रवण शक्तिमा परिवर्तन आउनु, कान वा कान वरिपरि 
दु ख्नु ।
दाँत हल्लिनु वा नक्कली दाँत राम्रोसँग नअड् किनु ।
रुघा नलागिकन नाक बन्द हुनु वा गन्ध वा स्वादमा
परिवर्तन भएको महसुस हुनु ।
मुख भित्र रगत बग्नु वा रगतको स्वाद आउनु ।
स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।

स्तन

• गुद्वारबाट रगत बग्नु ।
• तीन हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म दिसामा रगत
दे खिनु ।
• चार हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म पातलो दिसा हुनु
वा पखाला लाग्नु ।
• पेट वा मलद्वारमा दु खाइ हुनु वा गिर्खा आउनु ।
• शौचालय गइसकेपछि पनि आफूले राम्रोसँग दिसा
खलास भएको महसुस नगर्नु ।
• स्पष्ट कारण बिना तौल घट्दै जानु ।
• सामान्य भन्दा बढी थाकेको महसुस गर्नु ।

•
•
•
•
•

•
•
•
•

परिवर्तनशील: कोठीको माप, आकार वा
रङ्गमा हुने परिवर्तनहरूको विचार गरह
्नु ोस् ।
कोठीमा हुने कुनै पनि परिवर्तन 
मेलानोमाको चिन्ह हुनसक्छ ।

आन्द्रा

•
•
•
•
•
•
•

के तपाईम
ं ा कुनै पनि

लक्षणहरू छन् ?
यदि तपाईंमा कुनै पनि चिन्ह वा लक्षणहरू भएमा
तिनीहरूलाई आफ्नो चिकित्सकद्वारा जाँच गराउनुहोस् ।
सहयोग, मार्गदर्शन वा थप जानकारीको लागि म्याकमिलन
(Macmillan) लाई सोमबारदे खि शुक्रबारसम्म बिहान 9 बजेदेखि 
बेलुका 8 बजेसम्म नि:शुल्क रूपमा 0808 808 00 00मा
फोन गर्नुहोस् वा macmillan.org.uk मा जानुहोस् ।

