
د ځینو نښو نښانو په اړه خبرې کول ستونزمن دي، د بیلګې په توګه ستاسو په خصیه 
یا د اندامونو خونریزي. مګر حتی که دا شرمنده وي، دا مهمه ده چې معاینه شي. 

تاسې د ښځینه ډاکټر یا نرس غوښتنه کولی شئ، مګر دا ممکن هر وخت امکان 
ونلري.

د څه په لټه 
کې واوسو

   د دغو عالیمو په اړه د خپل عومی ډاکټر سره خبرې وکړئ که دا اوس مهال موجودې 
وي، نامعلومه وې یا په غیر معمول توګه راپیدا شوي وی.

پړسوب او باد
د بدن په هره برخه کې

زخمونه او ګریدل 
•   د بدن به هره برخه کې یا ستاسو په خوله کې

•   چې تر درې اونیو نه ښه کیږي.

درد
چې تر درې اونیو دوام کوی یا زیات.

وینه تلل یا زخمې کیدل
پشمول د:

•   ستاسو په تشو یا ډکو بولو کې وینه

•   ستاسو په الړو یا کانګو کې وینه

•   له معمول نه اوږد د حیض دوران

•   د حیض وروسته د محبل څخه وینه راتلل، له کوروالې یا 
جماع وروسته

•  ستاسو په منې کې وینه راتلل

ستړیا
د زیات وخت لپاره د ستړیا احساس کول.

په پوستکې کې بدلون
د ناڅرګندو دانکو، یا خالونو پشمول چې:

    یو شان نه وي یا یو اندازه نه وي

    یو شان نه وي او تیرې څوکې ولري

    مختلف رنګونه ولري

   له 6 ملی غټ وي

    په اندازې، شکل یا رنګ کې بدلون، خارښ، خارش 
یا وینه، یا خړ وي.

دا عکسونه د  سرطان ملي انسټیټیوټ )cancer.gov( ویب پاڼې څخه دي.

لوړه تبه
 د F( 38°C°100.4( څخه پورته تبه چې له 2 اونیو یا  ډیر 

 وخت دوام کوی، یا خولې یا انتانات چې ډیرې ورځې دوام کوي  
یا بیرته راځي.

ټوخی او دروند غږ
دا دواړه ناروغې، د 3 اونیو یا ډیر وخت دوام کوي.

د په تیرولو یا ژولو کې ستونزې
 د بد هضمۍ یا زړه سوځیدنې په شمول چې ډیری وخت د 3 

اونیو یا زیات دوام کوي.

تنفسې ستونزې
د کوم دلیل پرته د ساه لنډۍ احساس کول. 

په سینو، سینه یا د سینو په څوکو کې بدلون
 سینې پړسیدل یا ستاسو د سینو، سینې، د سینو څوکو یا بغلونو 

کې د بدلون احساس.

په وزن کې بدلون 
پشمول د:

•   له کوم دلیل پرته د وزن بایلل یا اشتها له السه ورکول 

 •   ډیری وختونه یا د اوږدې مودې لپاره پړسیدلی یا والړه 
معده درلودل.

په بولو کې بدلون
درې اونۍ یا ډیر دوام کول، پشمول د:

•   زیات بولې کول یا ډیر کم بولې کول

•   اسهال 

•   د بولو په وخت کې وینه راتلل

د تشو په وخت کې ستونزې
پشمول د:

•   یو دم تشې راتلل

•   د تشو په وخت کې درد 

•   په تشو کې وینه راتلل

 د سرطان 
 نښې او

عالیم

که تاسو کومې نښې یا نښې لرئ ، نو د خپل ډاکټر لخوا یې 
معاینه کړئ.

د مالتړ، الرښوونې او نورو معلوماتو لپاره، مکملن ته په 
وړیا توګه په  0808 808 00 00 زنګ ووهئ، په اونۍ 

کې 7 ورځې، د سهار له 8 بجو څخه تر ماښام 8 بجو 
پورې، یا macmillan.org.uk ته مراجعه وکړئ

 © مکمیلن کیند سرطان مرستې، فرورې 2020، 3یم چاپ. MAC15200_E03_Pashto. راتلونکې پالن شوې بیاکتنه فبروري 2023. 
د مکمیلن سرطان مالتړ، په انګلستان او ویلز )261017(، سکاټلینډ )SC039907( او آئل آف مین )604( کې ثبت شوې خیریه موسسه. 

همداراز په شمالی ایرلنډ کې فعالیت کوي.

 ایا تاسو کومې
 نښې لرئ؟



 © مکمیلن کیند سرطان مرستې، فرورې 2020، 3یم چاپ. MAC15200_E03_Pashto. راتلونکی پالن شوي کتنه فرورې 2023. مکمیلن د سرطان مرستې، په انګلستان او ویلز)261017( کې ثبت شوي خیریه بنسټ، 
سکاټلنډ )SC039907(، او د ایلی مین جزیره )604(. همداراز په شمالی ایرلنډ کې فعالیت کوي.

که د دغې معلومات پاڼې هره نښه یا عالمه لرئ، له خپل ډاکټر، نرس یا عمومی 
ډاکټر څخه مشوره واخلئ. تاسو د چا وخت نه ضایع کوئ. هغوې وظیفه لرئ تاسې 

سره مرسته کوي. 

که تاسې د کومې عالمې په اړه تشویش کوئ، مونږ ته زنګ ووهئ 0808 808 00 00.

همیشه له خپل ډاکټر، نرس، عمومی ډاکټر څخه مشوره واخلئ که چیرې تاسې داسې 
عالیم لرئ چې دوامداره وي، غیر معمول وي یا  ناڅرګند وي.

دوامداره – هغه عالیم چې د درې اونیو ډیر دوام کوي. 
 - ناڅرګند هغه عالیم چې هیڅ معلوم دلیل نلري.

غیر معمول - ستاسې په بدن کې داسې بدلون چې ستاسې لپاره عادي نه وي. 

کله او څنګه 
کولی شئ چې عالیم 

معاینه کړئ

ستاسې د ډاکټر، نرس یا عمومی ډاکټر سره د خبرو لپاره مهم ټکې

څه ویل غواړئ په اړه یي فکر وکړئ. دا ممکن مرسته 
وکړي چې د عالیمو او بدلونونو په اړه تفصیالت ولیکئ:

•  دا څه شي دي

•  کله راپیدا شو 

•  آیا یو خاص وخت لري 

•  په سه شي ښه کیږي او یا بدتره کیږي

•  ستاسې روزمره ژوند څنګه متاثره کوي.

ځینې وختونه دا ستونزمنه ده چې د مالقات وخت وټاکئ 
او تاسو اړتیا لرئ چې له یو ځل څخه ډیر زنګ ووهئ . 
مګر تر هغه هڅه وکړئ چې ترڅو مالقات وخت ترالسه 

کړي. تاسې کولی اوږده مالقاتونه هم برابر کړئ.

د مرستې لپاره یو څوک له ځان سره بوځئ. تاسې له 
هغوې غوښتنه کولی شئ چې نوټ واخلې یا غوږ ونیسې.  

خبرې وکړئ او غوږ ونیسئ. هڅه وکړئ چې:

 •   عالیم په خپلو الفاظو تشریح کړئ   

•   هرې پوښتنې ته څومره چې تاسو کولی شئ صادقانه 
ځواب ورکړئ 

•   که تاسې نورو معلوماتو ته اړتیا لرئ یا پوهه نشئ نو 
پوښتنه وکړئ

•   نوټونه ولیکئ، یا په خپل تلیفون کې نوټونه جوړ کړئ. 

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو پوهیږئ چې راتلونکی به څه 
وي. پدې کې کېدای شي شامل وي:

 •   تاسې باید بل مالقات کله برابر کړئ

•   کله او څنګه د یو متخصص ډاکټر یا چټک ټیسټ لپاره 
مالقات واخلو

•   چا سره اړکه ټینګو کړئ که تاسې نورو معلوماتو یا 
مالتړ ته اړتیا لرئ.

تاسو چې په څه پوهه شوي یاست، تکرار یي کړئ. دا 
هغوې ته چانس ورکوي که تاسو په کوم شي نه یاست 

پوهه شوي چې دوباره یي درته تشریح کړي. 

په یاد ولرئ، عالیم د ډار خبره نده. مګر که ناڅرګند 
عالیم دوباره راشي یا ښه نشي، دوباره ډاکټر ته ورشئ. 
خپل عمومې ډاکټر ته زنګ ووهئ او که پوهه شوي نه 

یاست نو دوباره پوښتنه وکړئ. 
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