
કેન્સર વિશનેી હકીકતો

India Cancer Initiative

પરુુષો માટે

સી.બી.સી. સી. - ય.ૂએસ.એ. તરફથી મળેલ પાયારૂપ
અનદુાનમાથંી આ સામગ્રીની આંવશક રચના શક્ય બની છે. 

Distributed by

admin
CPAA



ભારતમા ંપરુુષોને અસર કરતા ંમોટાભાગના 
કેન્સરના રોગો ફેફસા, મોઢા,ં મોટંુ આંતરડુ ંઅને 
પ્રોસ્ટેટનુ ંકેન્સર (પરુુષના જનનેનન્્રિય પાસેની 
સહાયક મોટી ગ્રવંથ) હોય છે. કેન્સરના આ રોગો 
વિશ ે્�માહહતી મેળિીને, તેને કઇ રીતે રોકી શકાય 
અથિા કઇ રીતે તેન ુ ંિહલે ુ ંવનદાન કરી શકાય તે 
જાણીને તમારી જજંદગી બચાિી શકાય છે.



ફેફસાનં ુ ંકેન્સર
ધમુ્રપાન કરતી વ્યક્તતઓન ેફેફસાનં ુ ંકેન્સર થિાની અન ેતમાકુ-જ્ન્ય 
અન્ય ઘણી બબમારીઓ, જેમકે હૃદયના રોગો, હૃદય રોગનો હમુલો 
અન ેએન્ફફસમેા િા (શરીરની માસંપશેીઓમા ંહિા ભરાિાથી 
આિતો સોજો) જેિી બબમારીઓ થિાનુ ંજોખમ સૌથી િધ ુહોય છે. 
ફેફસાનં ુ ંકેન્સર થિાના તમામ હકસ્સામાથંી ૮૦ ટકાથી િધનુુ ંકારણ 
ધમુ્રપાન છે. ખાસ કરીન ેધમુ્રપાન કરતી વ્યક્તતઓ માટે જોખમના 
અન્ય કારણોમા ંસામલે છે રૅડોન અન ેએસ્બસે્ટોસના સપંક્કમા ં
આિવુ.ં

તમ ેશુ ંકરી શકો છો?
કેન્સરના રોગોમા,ં ફેફસાનં ુ ંકેન્સર એ એક એવુ ંકેન્સર છે, જેન ેઘણી 
િખત અગાઊથી રોકી શકાય છે, કારણ કે ત ેસામાન્ય રીતે 
ધમુ્રપાનના લીધે થત ુ ંહોય છે. જો તમ ેએક ધમુ્રપાન કરતી વ્યક્તત 
છો તો તમેાથંી છૂટકરો મળેિિા તમારા ડૉ્તટરની મદદ લો. જો તમે 
ધમુ્રપાન નથી કરતા તો ધમુ્રપાન શરુ ન કરો. જો તમારા વમત્રો અને 
સગાિહાલંા ંધમુ્રપાન કરતા હોય તો તમ ેતમેન ેધમુ્રપાન છોડિા 
માટે મદદ કરી શકો છો. કામકાજની જગ્યા પર એસ્બસે્ટોસ જેિા 
હાવનકારક તત્િોના સપંક્કથી બચિા બાબત ેતમરા ડૉ્તટર સાથ ેિાત 
કરો. ફેફસાનંા કેન્સરની પ્રાથવમક અિસ્થાની ખબર લગાિિી અઘરી 
હોય છે તથેી ‘પાણી પહલેા ંપાળ બાધંિી’ એ જ ફેફસાનંા કેન્સર 
વિરુદ્ધ ઉપાય છે.

મોઢાનં ુ ંકેન્સર
તમાકુનો ઊપયોગ કરતી વ્યક્તતઓન ેમોઢાનં ુ ંકેન્સર થિાનુ ંજોખમ 
સૌથી િધ ુહોય છે. તમામ પ્રકારના તમાકુનો ઊપયોગ તમારા માટે 



મોઢાનં ુ ંકેન્સર થિાનુ ંજોખમ િધારી દે છે, જેમકે, બીડી કે વસગરેટ 
પીિી, અન ેતમાકુ, ગટુ્ખા, પાન અન ેપાન મસાલા (સોપારી સાથ ે
કે વિના) ચાિિા. ભારતમા ંથતા ંકેન્સરના રોગોમા ંમોઢાનં ુ ંકેન્સર 
એ સૌથી સામાન્ય પ્રકારનુ ંકેન્સર છે.

તમ ેશુ ંકરી શકો છો?
મોઢાનંા ંકેન્સર શરુઆત તમારા ડૉ્તટર મોઢાનંી તપાસ કરાિીને 
લગાિી શકાય છે. પોતાના ડો્તટરન ેપછૂો કે મોઢાની તપાસ 
કેટલીિાર કરાિિી જોઈએ. બધા જ પ્રકારના તમાકુનો ઉપયોગ 
છોડિાથી મોઢાનં ુ ંકેન્સર થિાનુ ંજોખમ મોટે ભાગે ઓછુ ંકરી શકાય 
છે. તને ેઅટકાિિાનો સૌથી સારો ઉપાય છે તમાકુનો ઉપયોગ 
સદંતર રીત ેટાળિો. તમાકુની ટેિ છોડિા માટે અમહેરકન કેન્સર 
સોસાયટીની િબેસાઇટ www.cancer.org ની મલુાકાત લો અને 
તમારા ડૉ્તટરથી ચચા્ક કરો. 

મોટા આંતરડાનુ ંકેન્સર
મોટાભાગના કોલોરે્તટલ કેન્સરના રોગ (નળ અન ેમળાશયના 
કેન્સર) ૫૦ િષ્કથી િધ ુઊંમરની વ્યક્તતઓમા ંજોિા મળે છે. અ્ા 
રોગનો વ્યક્તતગત કે કૌટંુબબક ઇવતહાસ ધરાિતી વ્યક્તતઓ, અથિા 
જેમન ેનળ કે મળાશયમા ંગાઠં હોય, કે પછી અન્નનળીમા ંબળતરાની 
બબમારી ધરાિતી વ્યક્તતઓન ેઆ પ્રકારના કેન્સરનુ ંજોખમ બીજા 
લોકો કરતા ંિધારે હોય છે. િધ ુચરબી ય્ુતત (જેમકે તળેલુ ંઅને 
જકં-ફૂડ) ખોરાક ખાિાથી, પ્રમાણથી િધ ુિજન હોિાથી, ધમુ્રપાન 
કરિાથી, આલ્કોહોલના િધ ુપડતા ઊપયોગથી અન ેવનન્ક્રિય 
રહિેાથી વ્યક્તતન ેઆ રોગ થિાનુ ંજોખમ િધી જાય છે. 



તમ ેશુ ંકરી શકો છો?
મોટાભાગના નળના કેન્સરની શરુઆત એક ગાઠંથી થાય છે. 
શારીહરક ચકાસણી કરાિીન ેઆિી ગાઠં કેન્સરનુ ંરૂપ લ ે ત ેપહલેા ં
તને ેશોધિાથી જજદંગી બચાિી શકાય છે. કેન્સરની અસર થયા 
પહલેાનંી ગાઠંન ેજો કઢાિી નાખંિામા ંઆિ ેતો નળના કેન્સરને 
ટાળી શકાય છે. ફળો અન ેલીલા ંશાકભાજીથી ભરપરૂ ઓછી 
ચરબીિાળો ખોરાક ખાિાથી પણ નળના કેન્સરનુ ંજોખમ ઘટાડી 
શકાય છે. નળના કેન્સર માટે ચકાસણી કરાિિા અંગે તમારા ડૉ્તટર 
સાથ ેિાત કરો. જો તમારા કોઇ નજીકના સગાનં ેનળનુ ંકેન્સર હોય 
તો ત ેપણ તમારા ડૉ્તટરન ેજણાિો. આિા હકસ્સમા ંનાની ઊંમરમા ં
જ તમારે વિવિધ પ્રકારની તપાસ કરાિિાની જરુર પડી શકે છે. 

પ્રોસ્ટેટ ( પ્રોસ્ટેટ ની ગ્રવંથ) નુ ંકેન્સર
પરુુષોની ઊંમર િધિાની સાથ-ેસાથ ેતમેન ેપ્રોસ્ટેટ કેન્સર થિાની 
શક્યતાઓ િધતી જાય છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના આશરે દર ત્રણમાથંી બે 
દદ્દીઓમા ં૬૫ િષ્કથી િધ ુઊંમરના પરુુષો જોિા મળે છે. પ્રોસ્ટેટ 
કેન્સરથી પીડાતા ંએક કે તથેી િધ ુનજીકના સગા ંહોિાથી તમેજ 
િધ ુપ્રમાણમા ંપ્રાણી જ ચરબી ય્ુતત ખોરાક ખાિાથી પણ વ્યક્તતને 
આ રોગ થિાનુ ંજોખમ િધી જાય છે. 

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
૫૦ િષ્કની ઊંમરથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરન ેલગતી ચકાસણી કરાિિાના 
ફાયદા, નકુસાન અન ેમયા્કદાઓ વિશ ેતમારા ડૉ્તટર સાથ ેિાત 
કરો, જેથી તમ ેનક્કી કરી શકો કે ચકાસણી કરાિિી એ જ તમારા 
માટે સાચી પસદં છે કે નહીં. જો તમ ેચકાસણી કરાિિાનો વનણ્કય 
લીધો હોય, તો તમારા ડૉ્તટરે તમન ેદર િષ્ષે ‘પ્રોસ્ટેટ સ્પસેીહફક 



એનન્ટજન’ (PSA) ન ેલગતુ ંલોહીનુ ંપહરક્ષણ અન ે‘હડજજટલ રે્તટલ 
એ્તઝામ’ (DRE) કરાિિા માટે જણાિવુ ંજોઇએ. જો તમારા વપતાને 
કે ભાઇન ેનાની ઊંમરે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયુ ંહોય, તો 45 િષ્કની 
ઊંમરથી જ તમારે તમારા ડૉ્તટર સાથ ેઆ િાત કરિી જોઇએ. 

અન્ય કેન્સર  
પટેનુ ંકેન્સર અન ેઅન્નનળીનુ ંકેન્સર પણ ભારતમા ંસામાન્ય રીતે 
જોિા મળે છે. આિા કેન્સરન ેશરુઆતી તબક્કામા ંજ શોધિા માટે 
કોઇ ભલામણ કરેલા પહરક્ષણો નથી. મોટાભાગના આિા કેન્સરનુ ં
વનદાન દદ્દીમા ંદેખાતા રોગના લક્ષણો દ્વારા કરિામા ંઆિ ેછે.

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
નીચનેા લક્ષણોમાથંી કોઇપણ માટે હમેંશા સતક્ક રહો, અન ેજો 
તમરામા ંરોગનુ ંકોઇ નવુ ંલક્ષણ દેખાય, જે દૂર થત ુ ંના હોય, તો 
તમારા ડૉ્તટરન ેજણાિિામા ંમોડુ ંના કરશો.

• પટેનુ ંકેન્સર: આ રોગનુ ંસૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે કોઇ પ્રયાસ 
વિના શરીરના િજનમા ંઅચાનક ઘટાળો થિો અન ેભખૂ ન 
લાગિી. તમન ેઅપચો, જલન, ઊબકા અથિા પટેના ભાગમા ં
વિબચત્ર પ્રકારની બચેનેી જેવુ ંપણ થઇ શકે છે.

• અન્નનાળીનુ ંકેન્સર: આ રોગનુ ંસૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે ગળિામા ં
થતી તકલીફ જે સમય સાથ ેિધતી જાય છે. દુખિો અને 
િજનમા ંઘટાળો પણ થઇ શકે છે.



કેન્સર સામે સિ્વોત્તમ પ્રવતકાર

િહલેી શોધ – કેન્સર ફેલાય તે પહલેા ંતેને શોધવુ–ં 
એ તમને તેના માટે કંઇક કરી શકિાનો શ્રે્કઠ મોકો 
આપે છે. કેન્સરના આ રોગો વિશ ેજાણકારી 
મેળિીને, તેને કઇ રીતે રોકી શકાય તે જાણીને 
અથિા કઇ રીતે તેન ુ ંિહલે ુ ંવનદાન કરી શકાય તે 
જાણીને તમારી જજંદગી બચાિી શકાય છે. 



તમારા આરોગ્યને વનયતં્રણમા ંરાખો 
અને કેન્સર સામેનુ ંતમારંુ જોખમ 
ઘટાડો 
• તમાકુથી દૂર રહો

• તદુંરસ્ત િજન જાળિી રાખો

• વનયવમતપણે શારીહરક પ્રવવૃત્ત થકી ગતીશીલ રહો

• વિપલુ માત્રામા ંફળો અને લીલા ંશાકભાજી ય્ુતત 
આરોગ્યિાન ખોરાક લો

• મદીરાનુ ંસેિન ટાળો

• તમારી જાતને તમારા કુટંુબના ઇવતહાસને અને તમને 
રહલેા જોખમોને જાણો

•  વનયવમતપણે ચકાસણી અને કેન્સરને લગતી તપાસ 
કરાિતા રહો 
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