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ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਯਰੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਵਸਥਾਰ ਕਵੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹ,ੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਕਨ੍ਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਵਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਰਰੋਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਹੇਠਾਂ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਲੀ ਦੁਆਲੇ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹ). ਇਹ ਵੀਰਜ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਦ੍ਵ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਨ:
• ਵਕਿਆ ਹਰੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ
• ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕਟਸ
• ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ।
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ਮੈਨੰੂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਲ ਕਿਆਨ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨੋਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਲਖੀਆਂ ਕਵਚੋਂ ਕਰੋਈ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ 

ਹਨ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਕਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹਰੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹਰੋਣਾ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਿਰੋਰ ਲਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਣਾ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਵਹਾਅ
 ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਹਰੋਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਰੋਇਆ ਹੈ
 ਅਚਾਨਕ ਕਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਿਰੋਰ ਪੈਣਾ – ਕਈ ਵਾਰ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਨਕਲ ਜਾਣਾ
 ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਸਣਾ।

ਘੱਟ ਆਮ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 ਵੀਰਜ ਛੁੱ ਟਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਵੱਚ ਖੂਨ
 ਕਲੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹਰੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਰੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ।

ਬਿਰੁਗ ਆਦਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕਪਸ਼ਾਬ ਸਬੰਿੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਕਰਮਨ, ਡਾਇਆਕਬਟੀਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ 

ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਆਂ ਨੰੂ ਨੋਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ। ਤੁਸੀਂ 0800 074 8383 ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਰੋ, ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਹੀ 

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

   ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਕਸਆ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਕਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਪਯਰੋਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਕਿਆ ਹਰੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕਜਵੇਂ ਕਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਕਿਆ ਹਰੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਕਹੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 50 ਤੋਂ ਕਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਣਆ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕ ਵਾਿਾ (ਬੀਪੀਈ) (benign prostatic enlargement 
(BPE)) ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕ ਹਾਈਪਰਪਲੇਸ਼ੀਆ (ਬੀਪੀਐਚ) (benign prostatic 
hyperplasia (BPH)) ਕਕਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੋਖਮ 

ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਜਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਉਸ ਨਲੀ ਨੰੂ ਦਬਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਕਪਸ਼ਾਬ 

ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਵਹਾਅ
 ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਹਰੋਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਰੋਇਆ ਹੈ
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹਰੋਣਾ
 ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਸਣਾ
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹਰੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ
 ਅਚਾਨਕ ਕਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਿਰੋਰ ਪੈਣਾ – ਕਈ ਵਾਰ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਨਕਲ ਜਾਣਾ।

ਇੱਕ ਸਿਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ      ਵਕਿਆ ਹਰੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ

An enlarged prostate gland
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿੇ ਹਰੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਕਰੋਈ ਵੀ 

ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਰੋਰ ਚੀਿਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ, ਕਚੰਤਾ, ਹਰੋਰ ਕਸਹਤ 

ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸੈਲੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ।

ਵਿੇ ਹਰੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਰੋ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ, 

ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਰਿਰੀ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕਟਸ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕਟਸ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਸੰਕਰਮਨ ਜਾਂ ਜਲਨ (ਸਰੋਕਜਸ਼) ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਣ 

ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੋਖਮ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਕਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 36 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਕਵਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਬਲੈਡਰ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ 
ਸੰਕਰਮਨ ਜਾਂ 
ਸਰੋਕਜਸ਼

ਅੰਡਕਰੋਸ਼

ਕਲੰਗ
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ਲੱਛਣ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਚ ਸਾਮਲ ਇਹ ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕਰੋਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕਰੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਰਾਸਤੇ ਕਵਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਕਵੱਚ 
ਪੀੜ
 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੱਟ ਕਵਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਪੱਠ ਕਵੱਚ ਦਰਦ 
  ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਹਸਾਸ ਹਰੋਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ 
ਹਰੋਇਆ ਹੈ
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹਰੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੰੂ
 ਕਪਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੁਭਣ
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਹਸੂਸ ਹਰੋਣਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਗਰੋਲਫ ਦੀ ਗੇਂਦ ਵਰਗੀ ਚੀਿ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰੋ
 ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹਰੋਣਾ (ਘੱਟ ਕਾਮੁਕਤਾ)
  ਖੜ੍ਹਾ ਹਰੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਕਲ, ਸਖਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਸਖਲਨ – ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕਟਸ ਕਾਰਨ ਤੇਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਪੈ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਿਾਂ ਹਨ ਜਰੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਕਟਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਜਸ ਕਵੱਚ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

http://prostatecanceruk.org
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ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਕਗਲ੍ਹਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਵਕਕਸਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਈ ਵੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੋ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਕਿਆਦਾ ਤੇਿੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹਰੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹਰੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਨਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ ਇਲਾਜ ਹਰੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਲੈਡਰ

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ
ਕੈਂਸਰਕਪਸ਼ਾਬ ਨਲੀ
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ਕੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰੋਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਪਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਕਪਸਾਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ (ਦੇਖਰੋ ਪੰਨਾ 4) ਇਹ ਵੱਿੇ ਹਰੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹਰੋਰ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਰੋਣ 

ਦੀ ਕਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਵਚਾਰ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਜਰੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਹੱਕਸਆਂ ਕਵੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ) ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ 

ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ:
 ਕਪੱਠ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਪੇਟ ਕਵੱਚ ਦਰਦ 
 ਕਲੰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹਰੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਰੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ 
 ਕਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕਵੱਚ ਖੂਨ
 ਕਬਨਾਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ। 

ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ 

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ ਤਾਂ ਜਰੋ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਮਲ ਜਾਏ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕਿਆਦਾਤਰ ਆਦਮੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕਰੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

http://prostatecanceruk.org
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ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਰੋਕਖਮ ਤੇ ਹਾਂ?
ਯੂਕੇ ਕਵੱਚ, 8 ਕਵਚੋਂ 1 ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਵੇਗਾ।

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਣ ਦੀ ਕਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ:ੇ 

ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਕਰੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਬਕਚਆ ਜਾਵ,ੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹਰੋਣਾ ਜਾਂ ਮਰੋਟਾ ਹਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਣ ਦਾ ਜਰੋਕਖਮ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਜਾਂ 

ਕਿਆਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 

ਉਮਰ ਵਿਣ ਦੇ ਨਾਲ 

ਤੁਹਾਡਾ ਜਰੋਕਖਮ ਵਿਦਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੰੂ ਇਹ ਹੈ – 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਹਰੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਢਾਈ 

ਗੁਣਾ ਵਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾ ਜਾਂ 

ਭਰਾ ਨੰੂ ਇਹ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੰੂ 

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਰੋਇਆ ਹੈ।
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ਮੈਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਕਵੱਚ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਰੋਕਖਮ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ 

0800 074 8383 ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ, ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਕਪਸ਼ਾਬ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਹਰੋਰ ਕਈ ਚੀਿਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਰੋ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 

ਕਈ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜਰੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ 
ਕਗਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਚਆ ਕਕ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਕਨੱਜੀ ਅਨੁਭਵ 

ਤਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕ ਰਕਹੰਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦਰੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ 

ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਰੋ ਕਜਸ ਕਰੋਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਭ 

ਸਕਦੇ ਹਰੋ:
• www.nhs.uk ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਵੱਚ
• www.nhsinform.scot ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕਵੱਚ
• www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language ਵੇਲਿ ਕਵੱਚ
• www.hscni.net ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਵੱਚ।

http://prostatecanceruk.org
https://www.nhs.uk/
https://www.nhsinform.scot/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language/
http://online.hscni.net/
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ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਚੰਤਤ ਹਰੋ?
ਕੁਝ ਪੁਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਮੰਦਗੀ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ 

ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁੱ ਕਰੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖਰੋ, ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਜਵੀਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਮੱਕਸਆ 

ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਲ ਕਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ।

ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕਕਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ।

ਕਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਕਸੇ ਸੰਕਰਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ 

ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਹਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਕਵੱਚ ਪੀਐਸਏ (ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਟਂੀਿੇਨ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਸਏ ਪੱਿਰ ਕਿਆਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵੱਚ ਸਮੱਕਸਆ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਐਸਏ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।



13ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ 0800 074 8383 prostatecanceruk.org

ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛਲੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੰੂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਡਕਿਟਲ ਗੁਦੇ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁਆਇਨਾ (ਡੀਆਰਈ) (digital rectal examination (DRE)) 
ਕਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਰਕਮੰਦਗੀ-ਭਕਰਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਰੋਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਲੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਹਰੋਰ ਕਿਆਦਾ ਕਕਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ, ਫਰੋਨ ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਬੱਸ 0800 074 8383 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਗ੍ੇਿੀ ਕਵੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰੋਲਰੋ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 

ਹਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਫਰੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਰੋਸਤ ਨੰੂ ਵੀ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਬੱਸ ਕੁਝ ਕਮੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਨ ਪੁੱ ਛਰੋ, ਜਾਂ ਕਸਰਫ ਗੱਲ ਕਰਰੋ- ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ 

ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਪਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ prostatecanceruk.org/other-languages ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਕਵੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਜਊਣ ਬਾਰੇ ਹਰੋਰ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲੰਕ 

ਵੀ ਕਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਨੱਜੀ ਕਹਾਣੀ
ਐਲੀ, ਉਦੋਂ 59 ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ: 

“ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਡੀਆਰਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੋਕਚਆ – ਕੁਝ ਸਕਕੰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁੰ ਕਡਆਂ ਨੰੂ ਕਕਹੰਦਾ ਹਾਂ – ਹੂੰ , ਇਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕਕੰਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸੱਝਰੋ। ਸ਼ਰਕਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ 
ਮਰਰੋ”।

http://prostatecanceruk.org
https://prostatecanceruk.org/prostate-information/further-help/other-languages
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ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 
Prostate Cancer UK ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਾਰਨ ਇੱਛਾ ਹ:ੈ ਰਰੋਕਥਾਮ, ਕਨਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵਚ 

ਸੁਿਾਰ ਕਲਆ ਕੇ - ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਰੋਕਣਾ।

Prostate Cancer UK ਕਵਖ,ੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ, ਕਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਬਲਕੁਲ 

ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਆਦਾ ਕਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਇਹ ਉਸ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਕਵੱਚ ਯਰੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਜਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਨੋਟਸ

http://prostatecanceruk.org
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ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਰਸਾਂ
0800 074 8383*
prostatecanceruk.org

Prostate Cancer UK ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ (1005541) ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ (SC039332) ਕਵੱਚ 
ਇੱਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ਚੈਕਰਟੀ ਹੈ। ਰਕਜਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ 02653887।
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