
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ 
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ 
ਪਸਾਰਨ ੜਦਓ।
ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚਿ੍ਹਨਾ ਜਾ ਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾ ਂ
ਵੱਖਰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ 3 ਹਫ਼ੜਤਆ ਂਤੋਂ ਵਧੱ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਰੜਹਦੰੀ ਹ,ੈ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹ ੈ— ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਵਧੱ ਉਮਰ ਦ ੇਹ।ੋ 

ੜਜਨੰੀ ਛੇਤੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਓਨਾ ਹੀ 
ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਖੁਾਲਾ ਹ ੋਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਆਪਣੀ GP ਪ੍ਕੈੜਿਸ (GP practice) 
ਨਾਲ ਬਗਰੈ ਦਰੇੀ ਕੀਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ
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ਹਾਲਾੜਂਕ ੜਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ 
ਰੜਹੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ੍ੈਕੜਿਸ (GP practice) 
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ੜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ੜਚੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
40+ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਰੰਤਰ 
(3+ ਹਫ਼ਤੇ):

> ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਂਿਿੀਂ ਖੰਘ

> ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾ ਂਿਿਾ-ਂਿਿਾ ਂਸਾਹ 
ਚੜ੍ਹਿ ਲੱਗਣਾ

> ਤਮਾਕੂਿੋਸ਼ੀ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਜਾ ਂਤਮਾਕੂਿੋਸ਼ੀ ਛੱਡ 
ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥਕਾਿਟ

> ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿਫ਼ੈਕਸ਼ਿ ਰਵਹਣਾ ਜਾ ਂ
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੋਣਾ

ਿਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਿੀ ਹੋਣ:

> ਖੰਘ ਿਾਲ ਖੂਿ ਵਿਕਲਣਾ

> ਛਾਤੀ/ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

> ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਿ ਤੋਂ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

> ਭੁੱਖ ਿਾ ਲੱਗਣੀ

> ਫਟੀ ਹੋਈ ਅਿਾਜ਼

ਜਾਚਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GP ਪ੍ੈਕਵਟਸ (GP practice) 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ:

> ਕੁਝ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਫ਼ੋਿ 'ਤੇ ਜਾ ਂਿੀਡੀਓ ਕਾਲ 
ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਗੇ

> ਤੁਹਾਡਾ GP/ਪ੍ਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਵਚਵਕਤਸਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾ ਂਬਾਰੇ ਸਿਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ

> ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਿਾ 
ਕਰਿ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੇ

> ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾ ਂਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਿਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ

> ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਚਂਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ, ਤਾ ਂਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ 
ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ੜਕਸੇ ਬਾਰੇ ੜਚੰਤਤ ਹੋ?
ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਜੀਅ ਜਾ ਂਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਵਿਚੱ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਅਿੁਭਿ ਹ ੋਵਰਹਾ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ GP ਪੈ੍ਕਵਟਸ (GP practice) ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਗਲੱਬਾਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹ।ੈ


