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Cancer Research UK
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Roy Castle Lung Cancer Foundation
www.roycastle.org/information
www.roycastle.org/help-and-support
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ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ NHS ੜਸਹਤ ਜਾਚਂਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ੜਵੱਚ ੜਕਸੇ NHS ੜਸਹਤ ਜਾਚਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਪਰ ੜਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ੜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਾਧੂ ਿਹਾਇਤਾ

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ                                                   'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਅਿੀਂ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਜਾਚਂਾ ਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ੜਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਪਿਾਅ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ੜਚੰਨ੍ਹ ਜਾ ਂਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁਦੇੰ। ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ, ਬਦੜਕਸਮਤੀ ਨਾਲ 10 ੜਵੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆ ਂਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨੰੀ ਦੇਰ 
ਨਾਲ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈੜਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਹਣੋ ੜਵੱਚ ਬਹਤੁ ਦੇਰ ਹ ੋਚੱੁਕੀ ਹ।ੈ

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਿਹਤ ਿਬਧੰੀ ਯਜੋਨਾਬਧੱ ਜਾਚਂਾ ਂਿਮੜੱਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ੜਿਚੱ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ (ਅਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ੜਧਆਨ ੜਿਚੱ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂੜਕ 
ਕੋਈ ਗਿਬਿ ਹ)ੈ ਅਤੇ ਅੜਜਹ ੇਪਿਾਅ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮਕੁਾਬਲਤਨ ਿਧਾਰਨ 
ਅਤੇ ਿਧਰੇ ੇਿਫ਼ਲ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹ ੈ- ਆਖਰਕਾਰ ਿਧਰੇ ੇਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਐਨੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਹਨ ੜਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ੜਕਸੇ ਸਕੈਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱੜਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

   

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ ਦੋ ਪਿਾਵਾ ਂਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੜਕੜਰਆ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ੜਜਹਨਾ ਂੜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ੜਕਸੇ ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 
ਜਾ ਂਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅੜਜਹੇ ੜਵਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ੜਜਸਨੂੰ 
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇੱਕ ਝਟਪਟ ਅਤੇ ਦਰਦਰੜਹਤ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ੜਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ੜਵਸੜਤਰਿਤ ੜਚੱਤਰ ਲਏਗਾ 
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੀੜਖਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਮੱੜਸਆ ੜਮਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

   

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਦਾ ੜਕਉਂ ੜਦੱਤਾ ੜਗਆ ਹੈ
55 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ੜਵਅਕਤੀਆ ਂਜੋ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 
ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ੜਕ ਕੋਈ ਸਮੱੜਸਆ ੜਮਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮੱੜਸਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ੜਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਫੜਿਆ ਂ
ਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਚਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
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ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਦੋ ੜਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ੜਕਸੇ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਸਕੈਨ 
ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ੜਮਲੇ ਨਤੀੜਜਆ ਂ'ਤੇ ੜਨਰਭਰ 
ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੜਕੜਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।

1) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਂਣ
ਆਪਣੀ ਸਾਹ ੜਕੜਰਆ, ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ਸਮੁੱਚੀ 
ੜਸਹਤ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੜਰਵਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ੜਪਛੋਕਿ ਬਾਰੇ ੜਵਚਾਰ-ਵਟਾਦਂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ੜਕਸੇ ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 
ਜਾ ਂਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ।

ੜਤੰਨ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਿਕੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਂਭੜਵੱਖ ੜਵੱਚ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ 
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਸਕੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ੜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਫੇਫਿੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤ ੜਵੱਚ ਹਨ। ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ੜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗਾ ੜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਿਮੱੜਿਆਿਾ ਂਨਹੀਂ ੜਮਲੀਆ।ਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ੜਮਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂ
ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰਲ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ੜਕੜਰਆ ਜਾ ਂਫੇਫੜਿਆ ਂੜਵੱਚ ਸਮੱੜਸਆਵਾ ਂੜਮਲਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ 
ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੜਕ ੜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ GP ਜਾ ਂੜਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾੜਹਰ 
ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੇ।

ੜਤੰਨੋ ਹੀ ਕੇਸਾ ਂੜਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ੜਲਖਾਗਂੇ।

2) ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਿਕੈਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਝਟਪਟ ਅਤੇ ਦਰਦਰੜਹਤ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ 
ੜਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ CT (ਕੰੜਪਊੜਟਡ ਟੋਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ) ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ੜਵਸੜਤਰਿਤ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ੜਮਕਦਾਰ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰੜਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਿਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਦੀ ੜਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ੜਪੱਠ ਭਾਰ ਪਧਰੇ 
ਹੋ ਕੇ ਲੇਟੋਗੇ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ CT ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਇੱਕ 
ੜਰੰਗ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ੜਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ੜਜਹੇ ੜਹੱਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।

ੜਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇੜਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ (ੜਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕੜਹੰਦੇ ਹਨ) 
CT ਕਮਰੇ ੜਵੱਚ ਇਕੱ ਸਕ੍ੀਨ ਦੇ ੜਪੱਛੇ ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ 
ਸਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ੜਮਲ ਸਕੋਗ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ ਸਕੋਗ।ੇ

ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ੜਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟਣ ਅਤੇ 10 ਸੜਕੰਟ ਲਈ 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂਸਧਾਰਨ ੜਜਹੀਆ ਂੜਹਦਾਇਤਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ੜਕ ਤਸਵੀਰਾ ਂਧੁੰਦਲੀਆ ਂਨਾ ਹੋਣ।

ਸਕੈਨ ਦਰਦਰੜਹਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ੜਵੱਚ ਆਮ ਵਾਗਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

1

2

3

4
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ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਿਕੈਨ - ਿੰਭਿ ਨਤੀਜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ੜਤਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ੜਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਰ ਸੰਭਵ ਨਤੀਜੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਕੋਈ ਿਮੱੜਿਆਿਾ ਂਨਹੀਂ ੜਮਲੀਆਂ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ੜਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ੜਵੱਚ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱੜਸਆਵਾ ਂ
ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ੜਦਖੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀੜਜਆ ਂਬਾਰੇ ੜਲਖਾਗਂੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂੜਵੱਚ ਇੱਕ 
ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ। ਹਾਲਾੜਂਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ੜਕ 
ਸਕੈਨਾ ਂਦੇ ਦਰੜਮਆਨ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ੜਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਸਕੈਨ ੜਵੱਚ 
ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਕੈਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੜਜਹਾ ੜਦਖਾਈ 
ੜਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਦੂਜੇ ਿਕੈਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੜਕ ਸਕੈਨ ੜਵੱਚ ਕੁਝ ਅੜਜਹਾ ਹੈ ੜਜਸਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਰੜਹਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ੜਕਉਂੜਕ ਇਹ ਵਧੇਰੇ 
ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ੜਸਰਫ਼ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ੜਤੰਨ 
ਕੁ ਮਹੀੜਨਆ ਂੜਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂੇ। 

ਹੋਰ ਟੈਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈੜਕ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦੇੜਖਆ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਅਗੱ ੇਹਰੋ ਟਸੈਟਾ ਂਦੀ 
ਲੋਿ ਹ,ੈ ੜਜਹਨਾ ਂੜਵੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਗਂ ੇਅਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ੜਲਖਾਗਂ ੇਤਾੜਂਕ ਤਹੁਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਮੱੜਿਆ ੜਮਲੀ ਹੈ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ੜਕ ਸਕੈਨ ਉੱਪਰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾ ਂ
ਸਮੱੜਸਆਵਾ ਂਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ੜਜਹਨਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨੂੰ ੜਲਖਾਗਂੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਗਂੇ ੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾੜਹਰ 
ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰ 100 ਲੋਕਾ ਂੜਪੱਛੇ, ੜਜਹਨਾ ਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

54
ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

8
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੜਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਧੱੜਬਆ ਂਦੀ ਹੋਰ ਪਿਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਦੂਜੇ ਸਕੈਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇਗੀ

3
ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾ ਂਅਤੇ ਸਕੈਨਾ ਂਦੀ ਲੋਿ ਹੋਵੇਗੀ

2
ੜਵੱਚ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

500 ਲੋਕਾ ਂੜਵੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 
ੜਵੱਚ ਦੱੜਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ੜਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ੜਮੜਲਆ ਸੀ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ                                                   'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ                                                   'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਸੁਪੀਰੀਅਰ 
ਲੋਬ

ੜਮਡਲ  
ਲੋਬ

ਇਨਫ਼ੀਰੀਅਰ 
ਲੋਬ

ਸੱਜਾ ਫੇਫਿਾ ਖੱਬਾ ਫੇਫਿਾ

ਇਨਫ਼ੀਰੀਅਰ 
ਲੋਬ

ਸੁਪੀਰੀਅਰ 
ਲੋਬ

ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ੜਗਣਤੀ ਲੋਕਾ ਂੜਿਚੱ, ਿਕੈਨ ਨੂੰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਉੱਥੇ ਮਜੂੌਦ ਕੈਂਿਰ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ - 
ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨੈਗੇੜਟਵ ੜਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭੜਵੱਖ ੜਵੱਚ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ੜਵਚ ੜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੱਛਣ ੜਦਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾ ਂੜਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ੜਮਲੋ। 

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂੜਿੱਚ, ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ੜਫਰ ਿੀ ਿਕੈਨ ਕੁਝ 
ੜਦਖਾ ੜਦੰਦਾ ਹੈ - 
ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪੌੜਜ਼ੜਟਵ ਨਤੀਜਾ ਕੜਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ੜਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾ ਂੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।

ਿਕੈਨ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਅੜਜਹੇ ਕੈਂਿਰ ੜਦਖਾ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ੜਕਿੇ ੜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ 
ਨੁਕਿਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ - 
ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ੜਕ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ੜਜਸਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੜਜਹਾ ਇਲਾਜ ੜਮਲੇਗਾ ੜਜਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਤਸ਼ਖੀਿ ਨਾਲ ੜਕਉਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਫੇਫਿੇ ਦੇ ਇੱਕ ੜਹੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱੜਸਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ੜਵੱਚ ਫਿ ਲਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਲਾਜ ੜਸਰਫ਼ 
ਪ੍ਰਭਾੜਵਤ ਹੋਏ ੜਹੱਸੇ 'ਤੇ ੜਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਬਾਅਦ ੜਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ੜਕ ਸਮੱੜਸਆ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾ ਂਤਕ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰ ੜਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ੜਜਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਿਕੈਨਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪਿਾਅ ਦ ੇਕੈਂਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਿਰ ਿਧਰੇ ੇਿਫ਼ਲ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ-
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਸਕੈਨ ਰਾਹੀਂ ੜਕਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਾਅ 'ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ੜਤੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂ
ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਂਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ੜਕ CT ਸਕੈਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ੀੜਨੰਗ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ %25 ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

CT ਿਕੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀਆ ਂਤਿਿੀਰਾ ਂੜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਿ੍ੀ ੜਜਹੀ 
ਮਾਤਰਾ ੜਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ -
ਹਾਲਾੜਂਕ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ CT ਸਕੈਨਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 
ਲੋਿੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਸਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਂਸਰ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ੜਕਸੇ ਵੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ੜਕਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ                                                   'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ੜਕਸਮਾ ਂੜਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਧਾਰਣ ਸੈੱਲ ਫੇਫਿੇ ੜਵੱਚ ਰਸੌਲੀ (ੜਟਊਮਰ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਾਬੂ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਾਵਾ ਂੜਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਂਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈੜਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹਣੋ ਦੀ ੜਕਤ ੇੜਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ੜਜ਼ਆਦਾਤਰ ਐਨੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ੜਕ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ-ੜਮਕਦਾਰ ਵਾਲੇ CT 
ਸਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ੜਕਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਿਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱੜਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ੜਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਿੀਂ ਫੇਫੜਿਆ ਂ
ਦੀ ੜਿਹਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਫੇਫੜਿਆ ਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਕੈਨਾ ਂਦੇ ਦਰੜਮਆਨ ੜਵਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 
ਸਕੈਨ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ੜਕ ਤੁਸੀਂ ੜਕਸੇ ਅੜਜਹੀ ਚੀਜ਼ 
ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ:

 ● ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਖੰਘ ੜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
 ● ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
 ● ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣਾ
 ● ਅਸਪਸ਼ਟ ੜਜਹੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾ ਂਭਾਰ ਘਟਣਾ
 ● ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਂਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾ ਂਦਰਦ 
 ● ਭੁੱਖ ੜਮਟਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂੜਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾ ਂਿਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ੜਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾ ਂੜਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਕੇ 
ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ੜਮਲੋ। ੜਕਿੇ ਹੋਰ ਿਕੈਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦ ੇਕੈਂਿਰ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾ?ਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ੜਜਹਨਾ ਂਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ 
ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋੜਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਦੋਸਤਾਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ੜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਫੜਿਆ ਂਦੀ ੜਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਚਂ 'ਤੇ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂ
ਦੇ ਸੰਪਰਕ ੜਵੱਚ ੜਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ GP ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂ0300 123 1044 
'ਤੇ NHS ਸਮੋਕਫ਼ਰਿੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂwww.nhs.uk/smokefree  
'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ                                                   'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ


	Local contact number 4: 0117 233 8127
	Text Field 2: 0117 233 8127
	Text Field 3: 0117 233 8127
	Text Field 4: 0117 233 8127
	Text Field 5: 0117 233 8127
	Text Field 6: 0117 233 8127
	Text Field 7: 0117 233 8127


