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સ્ત્રીઓને સૌથી િધ ુઅસર કરતા ંકેન્સરના રોગો 
સ્તન, ગરાભાશય, મોં, અંડાશય, ગરાભાશય, ફેફસા ં
અને મોટા ંઆતરડાનં ુ ંકેન્સર હોય છે. આ રોગો 
વિશ ેજાણકારી મેળિીને અને તમે શુ ંકરી શકો 
છો તે જાણીને તમારી જિંદગી બચાિી શકાય છે.



સ્તનનુ ંકેન્સર
સ્તનનુ ંકેન્સર એ સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે જેનાથી સ્ત્રી  પોતાના 
જીિનકાળ દરમ્યાન પીડડત રહી શકે છે (ચામડીના કેન્સરન ેબાદ 
કરતા)ં. ત ેકોઈપણ ઉમરે થઇ શકે છે, પરંત ુ૪૦ િરભાની ઉમર પછી 
અન ેજેમ તમ ેઘરડા ંથતા ંજાઓ તમે ત ેથિાની સરંાિના ઘણી 
િધતી જાય છે. અમકુ સ્ત્રીઓન ેઅમકુ ચોક્કસ કારણોન ેલીધે 
સ્તનનુ ંકેન્સર થિાની સરંાિના બીજી સ્ત્રીઓ કરતા ંિધારે હોઈ 
શકે છે. પરંત ુજેમ તમારી ઉંમર િધતી જાય તમે તમારે સ્તનના 
કેન્સર વિશ ેઅન ેતનેા માટે શુ ંકરી શકો છો ત ેજાણવુ ંિોઈએ.  

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
બન ેતટેલુ ંિહલે ુ ંસ્તન કેન્સરન ેિહલેુ ંશોધી કાઢી તનેી સારિાર 
કરાિિી એ િ સૌથી સારંુ રક્ષણ છે, કારણ કે ત્યારે તનેી સારિાર 
સહલેાઈથી કરી શકાય છે. તને ે‘િહલેી શોધ’ કહિેાય છે. સ્તન 
કેન્સરન ેિહલેુ ંશોધિામા ંમદદરૂપ થિા માટે તમ ેશુ ંકરી શકો છો 
ત ેઆ પ્રમાણે છે.

• તમારી િીસી અન ેત્રીસી દરમ્યાન દર ત્રણ િરસ ેઅન ે૪૦ 
િરભાની ઉંમરથી દર િરસ ેદિાખાનામા ંડોક્ટર દ્વારા તમારા 
સ્તનનુ ંપરીક્ષણ કરિો.

• તમારા સ્તનમા ંથતા ંકોઈપણ પ્રકારના બદલાિ અંગેની જાણ 
તમારા ડોક્ટરન ેવિના વિલબં ેકરો. સ્તન સ્િ-પરીક્ષણ (બ્રસે્ટ 
સલે્ફ-એક્સામ) એ તમેની િીસી શરુ કરતી સ્ત્રીઓ માટે એક 
વિકલ્પ છે. 



• શુ ંતમન ેએક મમેોગ્રામની િરૂર છે કે કેમ, ત ેબાબત ે૪૦ િરભાની 
ઉમરથી તમારા ડોક્ટર સાથ ેિાત કરો.   

• િો તમારા કુટંુબમા ંકોઈન ેસ્તન કેન્સર હોય કે તમન ેપહલેા ંસ્તન 
કેન્સર થયલેુ ંહોય તો તમારા ડોક્ટરન ેઆ ભતૂકાળ વિર ેચોક્કસ 
િણાિો, કારણ કે તમન ેિધારાની ચકાસણીઓ કરાિિાની અને 
ચકાસણીઓ િહલેી શરુ કરાિિાની િરૂર પડી શકે છે. તમારા 
ડોક્ટર તમન ેએ પણ સમજાિી શકે છે કે રોગ શોધિાની 
ચકાસણીઓના ફાયદા શુ ંછે અન ેતનેી મયાભાદાઓ શુ ંછે. 

ગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર
ગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર એ કોઈપણ સ્ત્રીન ેથઇ શકે છે જે જાતીય 
રીત ેસડ્રિય છે અથિા અગાઉ હતી. એિી સ્ત્રીઓ કે જેમન,ે એક 
વિરાણુ ંજે ‘હ્યમુન પપેીલ્લોમા ંવિરાણુ’ં (HPV) કહિેાય છે, ત ેહોય 
અથિા હતો. જાતીય ડ્રિયા (સમાગમ) દરમ્યાન આ વિરાણુ ંફેલાય 
છે. એિી સ્ત્રીઓ કે જે ધમુ્રપાન કરતી હોય, HIV કે AIDS ધરાિતી 
હોય, અપરૂત ુ ંપોરણ ધરાિતી હોય, અન ેજેણે વનયવમત પપે ટેસ્ટ 
કરાિલે ના હોય, તિેી સ્ત્રીઓન ેગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર થિાની 
શક્યતા િધ ુછે.

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
એક પપે ટેસ્ટ દ્વારા ગરાભાશયના મખુમા ંથતા ફેરફારો શોધીન ેકેન્સર 
બન ેત ેપહલેા ંતનેી સારિાર લઇ શકાય છે. આ પપે ટેસ્ટ 
ગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર િહલેી તકે શોધિા માટે પણ ખબૂિ 
અસરકારક છે, િયારે તને ેસારી પઠેે મટાડી શકાય છે. ગરાભાશયના 
મખુનુ ંકેન્સર અટકાિિા માટે કે તને ેિહલેી તકે શોધિા માટે તમે 
શુ ંકરી શકો છો ત ેઆ પ્રમાણે છે:

• ૩૦ િરભાની ઉંમરથી તમારે પપે ટેસ્ટ કરાિિાના શરુ કરી દેિા 
િોઈએ. 



• િો તમારી ઉંમર ૫૦ િરભા કે તથેી િધારે છે, તો તમારી તપાસ 
દર ૫ િર્ષે કરાિી શોકો છો. 

• િો તમ ે૬૫ િરભાની ઉંમરના છો અન ેસતત ૨ િખત તમારા પપે 
ટેસ્ટનુ ંપડરણામ નકારાત્મક હોય, તો તમન ેિધ ુતપાસ 
કરાિિાની િરૂર નથી, િો તમ ેઆ રોગના કોઈ લક્ષણો ના 
ધરાિતા હોિ.

• િો ગરાભાશયના ઓપરેશન દ્વારા તમ ેગરાભાશય અન ેતનેી નળી 
કઢાિલેા હોય, તો તમ ેતપાસ કરાિિાનુ ંરોકી શકો છો, િો તે 
શસ્ત્રડ્રિયા ગરાભાશયના મખુના કેન્સરની સારિાર તરીકે ના 
કરિામા ંઆિલે હોય. િો હજુ પણ તમ ેગરાભાશયની નળી 
ધરાિતા હોિ, તો તમારી તપાસ હજુ પણ થિી િોઈએ.

રારતમા ંગરાભાશયના મખુના કેન્સર માટેની અન્ય ચકાસણીઓમા ં
VIA અન ેVILI ટેસ્ટ સામલે છે. ગરાભાશયના મખુના કેન્સરની 
ચકાસણી માટે તમારા વિકલ્પો અંગે તમારા ડોક્ટર સાથ ેિાત કરો. 

મોઢાનુ ંકેન્સર 
જે લોકો તમાકુનો ઉપયોગ કરે છે, તઓેન ેમોઢાનુ ંકેન્સર થિાનુ ં
સૌથી િધ ુિોખમ છે. દરેક પ્રકારના તમાકુના ઉપયોગો, જેમા ં
સામલે છે બીડી કે વસગરેટ પીિી, તમાકુ, ગટુખા, પાન અન ેપાન 
મસાલા (સોપારી વિના કે સાથ)ે ચાિિા, તમારંુ મોઢાનુ ંકેન્સર 
થિાનુ ંિોખમ િધારે છે. રારતમા ંથતા ંકેન્સરના રોગોમા ંઆ 
પ્રકારનુ ંકેન્સર સૌથી સામાન્યમાનં ુ ંએક છે. એવુ ંદશાભાિિામા ંઆવ્યુ ં
છે કે પરુુરો કરતા ંસ્ત્રીઓન ેિધ ુિોખમ રહલે ુ ંછે.    

તમ ેશુ ંકરી શકો છો 
મોઢાની તપાસ દ્વારા મોઢાનુ ંકેન્સર પ્રાથવમક તબક્કાઓમા ંિ શોધી 
શકાય છે. તમારે કેટલી િખત તમારા મોઢાનંી તપાસ કરાિિી 
િોઈએ ત ેઅંગે ડોક્ટરન ેપછૂો. તમામ પ્રકારના તમાકુના ઉપયોગો 



છોડિાથી મોઢાનં ુ ંકેન્સર થિાનુ ંતમારંુ િોખમ મહદ અંશ ેઘટી 
જાય છે. તમાકુનો ઉપયોગ સદંતર ટાળિો એિ સૌથી સારો 
અટકાિ છે. 

અંડાશયનુ ંકેન્સર
જેમ સ્ત્રીઓ ઘરડી થતી જાય, તમે અંડાશયનુ ંકેન્સર થિાની 
સરંાિના િધતી જાય છે. એિી સ્ત્રીઓ કે જેમન ેક્યારેય બાળકો ન 
હતા, જેમન ેખલુાસા-રડહત િાધં્યતા હોય, અથિા ૩૦ િરભાની ઉંમર 
પછી પ્રથમ બાળક થયુ ંહોય, તમેન ેઆ કેન્સર થિાનુ ંિોખમ િધ ુ
હોઈ શકે છે. ઉપરાતં, જેમણે હોમ્મોન ડરપ્લસેમને્ટ થરેાપી તરીકે 
ફક્ત ઈસ્ટ્રોિનનો ઉપયોગ કય્મો હોય તિેી સ્ત્રીઓન ેપણ આ કેન્સર 
થિાનુ ંિોખમ િધ ુહોઈ શકે છે. એિી સ્ત્રીઓ કે જેમન ેપોતાનો કે 
કુટંુબનો ગાઠં-રડહત-નળના (મોટા આંતરડાના મોટા રાગના) 
કેન્સર, અંડાશયનુ ંકેન્સર અથિા સ્તન કેન્સર િારસાગત રોગનો 
ઇવતહાસ હોય, તમેન ેપણ આ રોગ થિાની સરંાિના િધી જાય 
છે. જે આ બધી સસ્થતીઓમાનં ુ ંકંઈ ધરાિતી ના હોય, છતા ંપણ 
તિેી સ્ત્રીઓન ેઅંડાશયનુ ંકેન્સર હોઈ શકે છે.

તમ ેશુ ંકરી શકો છો 
હાલના સમયમા ંઅંડાશયના કેન્સરન ેિહલેુ ંશોધિા માટે 
અસરકારક કે પરૂિાર થયલે કોઈ ચકાસણીઓ નથી (જેમકે સ્તન 
કેન્સર માટે મમેોગ્રામ છે). અમકુ એિી ચકાસણીઓ છે જે કદાચ 
એિી સ્ત્રીઓના ડકસ્સામા ંઉપયોગમા ંલઇ શકાતી હોય કે જેમને 
અંડાશયનુ ંકેન્સર હોિાની શક્યતા ખબૂ િ િધ ુહોય. િો તમને 
પટેનો સોિો, પાચનમા ંતકલીફ (ગેસ, ભખૂ ના લાગિી અન ેપટે 
ફૂલાવુ ંસહીત), પટેનો દુખાિો, હમંશેા પશેાબ િિાની િરૂર હોય 
તવે ુ ંલાગ્યા કરવુ,ં પઢુે(પટેનો નીચનેો રાગ)નો દુખાિો, પીઠનો 
દુખાિો કે પગનો દુખાિો જેિા લક્ષણો વનરંતર હોય તો સીધા િ 
તમારે ડોક્ટરન ેમળવુ ંિોઈએ. પટેના નીચનેા રાગોનુ ંપરીક્ષણ એ 
એક સ્ત્રીની વનયવમત આરોગ્ય તપાસનો એક રાગ હોિો િોઈએ. 



એન્ડોમટે્રીઅલ કેન્સર
એન્ડોમટે્રીઅલ કેન્સર (ગરાભાશયની કોથળીનુ ંકેન્સર) એ મોટે રાગે 
૫૦ િરભા કે તથેી િધ ુઉંમરની સ્ત્રીઓન ેથાય છે. પ્રોજેસ્ટેરોન વિના 
ઈસ્ટ્રોજેન લવેુ,ં અથિા સ્તન કેન્સરની સારિાર માટે કે સ્તન 
કેન્સરનુ ંિોખમ ઘટાડિા માટે ટેમોક્સીફેન લવેુ,ં ત ેસ્ત્રીન ેઆ રોગ 
થિાની સરંાિનાઓ િધારી શકે છે. 

માવસક સ્ત્રાિની િહલેી શરૂઆત, મોડો રિોવનવવૃ્તિ કાળ, િધં્યત્િનો 
ઇવતહાસ, કે બાળકો ન હોિા, ત ેપણ િોખમ િધારી શકે છે. એિી 
સ્ત્રીઓ કે જેમન ેપોતાનો કે કુટંુબનો ગાઠં-રડહત-નળના (મોટા 
આંતરડાના મોટા રાગના) િારસાગત કેન્સર કે બહ-ુગાઠં-યકુ્ત 
અંડાશયના રોગનો ઇવતહાસ હોય, અથિા તઓે કે જે જાડા છે, 
તમેન ેપણ એન્ડોમટે્રીઅલ કેન્સર થિાની સરંાિના િધી જાય છે. 

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
અસામાન્ય ટપકા ંકે લોહી િહવે ુ ંકે જે માવસક સ્ત્રાિન ેલાગત ુ ંન 
હોય, જેિા લક્ષણો કે નીશાનીઓનુ ંધ્યાન રાખો, અન ેઆ બાબત 
તમારા ડોક્ટરન ેિણાિો. િોકે પપે ટેસ્ટ ગરાભાશયના મખુનુ ંકેન્સર 
શોધિા માટે ખબુિ સારો છે, પરંત ુત ેએન્ડોમટે્રીઅલ કેન્સરના 
િહલેા વનદાન માટે એક રરોસાપાત્ર ટેસ્ટ નથી. િો તમ ેગાઠં-
રડહત-નળના (મોટા આંતરડાના મોટા રાગના) િારસાગત કેન્સર 
ધરાિતા હોિ કે થિાની શક્યતા હોય, તો ૩૫ િરભાની ઉંમરથી દર 
િર્ષે એન્ડોમટે્રીઅલ બાયોપ્સી દ્વારા તમારી તપાસ થિી િોઈએ.

ફેફસાનં ુ ંકેન્સર
ધમુ્રપાન એ ફેફસાનં ુ ંકેન્સર થિા માટેનુ ંસૌથી સામાન્ય કારણ છે, 
પરંત ુઅમકુ વ્યસક્તઓ કે જે ધમુ્રપાન ન કરતી હોય તમેન ેપણ 
ફેફસાનં ુ ંકેન્સર થઇ શકે છે. ફેફસાનં ુ ંકેન્સર થિાના તમામ 
ડકસ્સામાથંી ૮૦ ટકાથી િધનુુ ંકારણ ધમુ્રપાન છે.



તમ ેશુ ંકરી શકો છો?
કેન્સરના રોગોમા,ં ફેફસાનં ુ ંકેન્સર એ એક એવુ ંકેન્સર છે, જેન ેઘણી 
િખત અગાઊથી રોકી શકાય છે, િો તમ ેએક ધમુ્રપાન કરતી 
વ્યસક્ત છો, તો તમારા ડૉક્ટર કે નસભાન ેપછૂો કે તમેાથંી છૂટકરો 
મળેિિા તઓે તમન ેકઈ રીત ેમદદ કરી શકે છે. િો તમ ેધમુ્રપાન 
નથી કરતા તો ધમુ્રપાન શરુ ન કરો. િો તમારા વમત્રો અને 
સગાિહાલંા ંધમુ્રપાન કરતા હોય તો તમ ેતમેન ેધમુ્રપાન છોડિા 
માટે મદદ કરો તથા આ માટે અમડેરકન કેન્સર સોસાયટીની િબે 
સાઈટ www.cancer.org ની મલુાકાત લો. 

મોટા આંતરડા નુ ંકેન્સર
કોઈપણ પખુ્તિયની વ્યસક્તન ેનળ કે મળાશયનુ ંકેન્સર થઈ શકે 
છે, પરંત ુમોટરાગના ંનળના કેન્સરના રોગ ૫૦ િરભા કે તથેી િધ ુ
ઊંમરની વ્યસક્તઓમા ંિોિા મળે છે. વ્યસક્તગત કે કૌટંુબબકપણે આ 
કેન્સરનો ઇવતહાસ ધરાિતી વ્યસક્તઓ, અથિા જેમન ેનળ કે 
મળાશયમા ંગાઠં હોય, કે પછી અન્નનળીમા ંબળતરાની બબમારી 
ધરાિતી વ્યસક્તઓન ેઆ પ્રકારના કેન્સરનુ ંિોખમ િધારે હોય છે. 
મોટે રાગે િધ ુચરબી યકુ્ત ખોરાક ખાિાથી, પ્રમાણથી િધ ુિિન 
હોિાથી, ધમુ્રપાન કરિાથી અન ેવનષ્ક્રિય રહિેાથી પણ વ્યસક્તન ેઆ 
રોગ થિાની શક્યતા િધી જાય છે. 

તમ ેશુ ંકરી શકો છો?
મોટારાગના નળના કેન્સરની શરુઆત મહદ અંશ ેહમંશેા એક 
ગાઠંથી થાય છે. શારીડરક ચકાસણી કરાિીન ેઆિી ગાઠંન ેકેન્સરની 
અસર થાય ત ેપહલેા ંશોધિાથી જિદંગી બચાિી શકાય છે. 
કેન્સરની અસર થયા પહલેાનંી ગાઠંન ેિો કઢાિી નાખંિામા ંઆિ ે
તો નળના કેન્સરન ેટાળી શકાય છે. ફળો અન ેલીલા ંશાકરાજીથી 
રરપરૂ, ઓછી ચરબીિાળો ખોરાક ખાિાથી પણ નળના કેન્સરનુ ં



િોખમ ઘટાડી શકાય છે. નળના કેન્સર માટે ચકાસણી કરાિિા 
અંગે તમારા ડૉક્ટર સાથ ેિાત કરો. િો તમારા કોઇ નજીકના 
સગાઓંન ેનળનુ ંકેન્સર હોય તો ત ેપણ તમારા ડૉક્ટરન ેિણાિો. 
આિા ડકસ્સમા ંનાની ઊંમરમા ંિ તમારે વિવિધ પ્રકારની તપાસ 
કરાિિાની િરુર પડી શકે છે. 

અન્ય કેન્સર  
પટેનુ ંકેન્સર અન ેઅન્નનળીનુ ંકેન્સર પણ રારતમા ંસામાન્ય રીતે 
િોિા મળે છે. આિા કેન્સરન ેશરુઆતી તબક્કામા ંિ શોધિા માટે 
કોઇ રલામણ કરેલા પડરક્ષણો નથી. મોટારાગના આિા કેન્સરનુ ં
વનદાન દદ્દીમા ંદેખાતા રોગના લક્ષણો દ્વારા કરિામા ંઆિ ેછે.

તમ ેશુ ંકરી શકો છો
નીચનેા લક્ષણોમાથંી કોઇપણ માટે હમંશેા સતકભા રહો, અન ેિો 
તમારામા ંરોગનુ ંકોઇ નવુ ંલક્ષણ દેખાય, જે દૂર થત ુ ંન હોય તો 
તમારા ડૉક્ટરન ેિણાિિામા ંમોડુ ંના કરશો.

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

•  અન્નનળીનુ ંકેન્સર: આ રોગનુ ંસૌથી સામાન્ય લક્ષણ છે 
ગળિામા ંથતી તકલીફ જે સમય સાથ ેિધતી જાય છે. દુખાિો 
અન ેિિનમા ંઘટાડો પણ થઇ શકે છે.



કેન્સર સામે સિ્મો્તિમ પ્રવતકાર

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





તમારા આરોગ્યને વનયતં્રણમા ંરાખો અને 
કેન્સર સામેનુ ંિોખમ ઘટાડો 

• તમાકુથી દૂર રહો
• તદુંરસ્ત િિન જાળિી રાખો
• વનયવમતપણે શારીડરક પ્રવવૃ્તિ થકી ગતીશીલ રહો
• વિપલુ માત્રામા ંફળો અને લીલા ંશાકરાજી યકુ્ત 

ખોરાક લો
• મદીરા(દારૂ)નુ ંસેિન ટાળો
• તમારી જાતે તમારા કુટંુબના ઇવતહાસને અને તમને 

રહલેા િોખમોને જાણો
• વનયવમતપણે ચકાસણી અને કેન્સરને લગતી તપાસ 

કરિતા રહો
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