
پراسٹیٹ

• پیشاب کرنا رشوع کرنے میں دشواری۔	

• اکرث پیشاب کی رضورت پڑنا، خاص طور پر رات کو۔	

• پیشاب کی دھار میں کمزوری۔	

• فوری طور پر پیشاب کی رضورت پڑنا۔	

• اپنا مثانہ مکمل طور پر خالی نہ ہونے کا احساس ہونا۔	

• پیشاب یا نطفہ میں خون آنا۔	

• پیشاب یا نطفے کا اخراج کرتے وقت درد ہونا۔	

پاخانہ

• نیچے سے خون آنا۔	

• آپ کے پاخانے میں تین ہفتوں سے زیادہ تک خون آنا۔	

• پتال پاخانہ یا پیچش جو چار ہفتوں یا اس سے زیادہ تک رہیں۔	

• آپ کے پیٹ یا پچھلے راستے )مقعد( میں درد یا گلٹی۔	

• بیت الخالء جانے کے بعد یہ احساس کہ آپ کی آنت پوری طرح خالی نہیں 	

ہوئی ہے۔

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

• معمول سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔	

منہ اور گال

• آپ کے منہ میں نہ ٹھیک ہونے واال کوئی زخم ہونا۔	

• زبان، منہ یا گال دکھنا جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔	

• آپ کے منہ یا گردن میں نئی سوجن یا گلٹی۔	

• آپ کی آواز میں تبدیلیاں، جیسا کہ بھاری آواز۔	

• چبانے، نگلنے یا بولنے میں دشواری محسوس ہونا۔	

• یہ محسوس ہونا جیسا کہ آپ کے گلے میں کچھ چیز پھنس گئی ہو۔	

• سنائی دینے میں تبدیلیاں، کان میں درد یا کان کے ارد گرد درد ہونا۔ 	

• ڈھیلے دانت یا غلط طریقے سے ِفٹ کئے ہوئے مصنوعی دانت۔	

• ناک بند ہونا یا زکام ہوئے بغیر بدلی ہوئی سونگھنے کی حس یا ذائقہ۔	

• منہ میں خون آنا یا خون جیسا ذائقہ محسوس کرنا۔	

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

اگر آپ میں کینرس کی کوئی بھی نشانیاں یا عالمات موجود ہوں، تو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ کینرس جتنی جلدی تشخیص ہو جائے، اتنے 

ہی زیادہ امکانات ہیں کہ اس کا عالج ہو جائے گا۔
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مثانہ

• پیشاب میں خون آنا۔	

• پیشاب کرنے کی بکرثت رضورت پیش آنا۔	

• اچانک پیشاب کی رضورت پڑنا۔	

• پیشاب کرتے وقت جلن یا درد محسوس ہونا۔	

• کمر کے نچلے حصے یا پیٹ میں درد۔	

گردہ

• پیشاب میں خون آنا۔	

• آپ کے پیٹ، پہلو یا پیٹھ پر گلٹی کا موجود ہونا۔	

پھیپھڑے

• ایسی کھانسی جو تین ہفتوں یا زیادہ تک رہے۔	

• کافی عرصے سے رہنے والی کھانسی میں تبدیلی۔	

• چھاتی کی انفیکشن جو ٹھیک نہ ہو۔	

• بغیر کسی وجہ کے سانس اکھڑنا۔	

• کھانسی میں خون آنا۔	

• تین ہفتوں یا  زیادہ عرصے کے لیے آواز بیٹھ جانا۔	

• آپ کی چھاتی یا کندھے میں درد جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔	

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

• معمول سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔	

ناموزونیت: میلینوماز )رسطان کے حامل تِل( تلوں کا بے ترتیب یا 

غیر یکساں )غیر متناسب( شکل رکھنے کا امکان ہوتا ہے۔

کنارہ: کینرس والے تِلوں کی صورت میں امکان ہوتا ہے کہ ان کے 

کنارے دندانے دار یا غیر یکساں ہوں گے۔

رنگ: کینرس والے تِل اکرث ایک سے زیادہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور 

یہ بھورے، کالے سے ملے ہوئے، الل، گالبی، سفید یا نیلی رنگت 

والے ہو سکتے ہیں۔

 قُطر: کینرس والے تِل اکرث 6 ملی میٹر سے زیادہ چوڑے 

ہوتے ہیں۔

ارتقائی مراحل طے کرنا: تل کے سائز، شکل یا رنگ میں تبدیلیوں 

 پر نظر رکھیں۔ تل میں تبدیلیاں کینرس کی نشانی ہو 

سکتی ہیں۔

ایسے تِل جس میں سوئیاں چبھتی ہوں، خارش ہوتی ہو یا پٹری 

دار ہو کے بارے میں آپ کو محتاط ہونا چاہئیے۔

غیر معمولی تِل

خصیہ

• آپ کے ایک خصیہ میں بال درد گلٹی یا سوجن کی موجودگی۔	

• آپ کے خصیوں کی تھیلی میں ہلکا لیکن پریشان کن درد، درد یا بھاری پن۔	

اپنا کینرس کا خطرہ کم کریں

• متباکو نوشی نہ کریں۔	

• اچھی متوازن غذا کھائیں۔	

• متناسب وزن برقرار رکھیں۔	

• جسامنی طور پر زیادہ فعال رہیں۔	

• الکحل کے استعامل میں کمی کریں۔	

• دھوپ میں اپنا خیال رکھیں۔	

• دھوپ تاپنے کے بیڈ استعامل نہ کریں۔	

• اپنے جسم کو جانیں تاکہ کسی بھی تبدیلی کو 	

آپ شناخت کر سکیں۔

• جب دعوت دی جائے تو اسکریننگز میں جائیں۔	

دیگر عالمات

• آپ کے جسم پر کہیں بھی ایک گلٹی 	

موجود ہونا۔

• وزن میں ناقابل فہم کمی یا تھکاوٹ ہونا۔	

• آپ کے پیشاب، پاخانے، تھوک یا قے میں 	

خون آنا۔

مردوں کو کون سی 
نشانیاں دیکھنی چاہیں



منہ اور گال

• آپ کے منہ میں نہ ٹھیک ہونے واال کوئی زخم ہونا۔	

• زبان، منہ یا گال دکھنا جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔	

• آپ کے منہ یا گردن میں نئی سوجن یا گلٹی۔	

• آپ کی آواز میں تبدیلیاں، جیسا کہ بھاری آواز۔	

• چبانے، نگلنے یا بولنے میں دشواری محسوس ہونا۔	

• یہ محسوس ہونا جیسا کہ آپ کے گلے میں کچھ چیز پھنس گئی ہو۔	

• سنائی دینے میں تبدیلیاں، کان میں درد یا کان کے ارد گرد درد ہونا۔	

• ڈھیلے دانت یا غلط طریقے سے ِفٹ کئے ہوئے مصنوعی دانت۔	

• ناک بند ہونا یا زکام ہوئے بغیر بدلی ہوئی سونگھنے کی حس یا ذائقہ۔	

• منہ میں خون آنا یا خون جیسا ذائقہ محسوس کرنا۔	

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

بیضہ دانی

• زیادہ تر وقت سوجن محسوس کرنا )سوجا ہوا پیٹ(۔	

• اچانک پیٹ بھرنے کا احساس یا زیادہ بھوک نہ لگنا۔	

• آپ کے پیٹ کے نچلے حصے یا پیڑو میں زیادہ تر وقت درد رہنا۔	

• عام حاالت سے زیادہ پیشاب کرنے کی رضورت پڑنا۔	

• اخراج میں تبدیلی، مثال اسہال یا قبض۔	

• کمر میں درد۔	

• زیادہ تر وقت تھکا ہوا محسوس کرنا۔	

رحم کی گردن

• جنسی تعلق کے وقت یا بعد میں، یا حیض کے درمیان خون بہنا۔	

• موقوفی حیض کے بعد خون بہنا۔	

• جنسی تعلق کے دوران درد یا بے آرامی۔	

• اندام نہانی سے اخراج جو ناخوشگوار بو دیتا ہے۔	

• پیٹھ کے نچلے حصے یا رشونیی عالقے میں درد.	

پھیپھڑے

• ایسی کھانسی جو تین ہفتوں یا زیادہ تک رہے۔	

• کافی عرصے سے رہنے والی کھانسی میں تبدیلی۔	

• چھاتی کی انفیکشن جو ٹھیک نہ ہو۔	

• بغیر کسی وجہ کے سانس اکھڑنا۔	

• کھانسی میں خون آنا۔	

• تین ہفتوں یا  زیادہ عرصے کے لیے آواز بیٹھ جانا۔	

• آپ کی چھاتی یا کندھے میں درد جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔	

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

• معمول سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔	

پاخانہ

• نیچے سے خون آنا۔	

• آپ کے پاخانے میں تین ہفتوں سے زیادہ تک خون آنا۔	

• پتال پاخانہ یا پیچش جو چار ہفتوں یا اس سے زیادہ تک رہیں۔	

• آپ کے پیٹ یا پچھلے راستے )مقعد( میں درد یا گلٹی۔	

• بیت الخالء جانے کے بعد یہ احساس کہ آپ کی آنت پوری طرح خالی نہیں 	

ہوئی ہے۔

• کسی ظاہری وجہ کے بغیر وزن میں کمی آنا۔	

• معمول سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا۔	

اگر آپ میں کوئی بھی نشانیاں یا عالمات ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کو چیک 

کرائیں۔
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چھاتی

• ایک نئی گلٹی یا آپ کی چھاتی یا بغل میں ایک حصہ جو کہ گہرا محسوس 	

ہو۔

• آپ کے رس پستان میں تبدیلیاں، جیسے ابھار والے رسخ دھبے، اخراج یا رس 	

پستان سمت تبدیل کر رہے ہیں یا اندر مڑ رہے ہیں۔

• آپ کی چھاتی کی جلد میں تبدیلی جیسے کہ کھنچأو،ڈمپل بننا یا رسخی۔	

• آپ کی چھاتی کے سائز اور شکل میں تبدیلی	

• ایک چھاتی میں مسلسل بے چینی یا درد۔	

مثانہ

• پیشاب میں خون آنا۔	

• پیشاب کرنے کی بکرثت رضورت پیش آنا۔	

• اچانک پیشاب کی رضورت پڑنا۔	

• پیشاب کرتے وقت جلن یا درد محسوس ہونا۔	

• کمر کے نچلے حصے یا پیٹ میں درد۔	

رحم

• ماہواریوں کے درمیان یا ِسن یاس کے بعد خون بہنا۔	

• دوران ماہواری خون کا بہأو معمول سے زیادہ ہونا، اگر آپ ِسن یاس میں 	

نہیں ہیں۔

• اندام نہانی سے پتال یا خون واال مادہ خارج ہونا۔	

اگر آپ میں کینرس کی کوئی بھی نشانیاں یا عالمات موجود ہوں، تو اپنے ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ کینرس جتنی جلدی تشخیص ہو جائے، اتنے ہی زیادہ امکانات ہیں کہ اس کا عالج ہو جائے گا۔

ناموزونیت: میلینوماز )رسطان کے حامل تِل( تلوں کا بے ترتیب یا 

غیر یکساں )غیر متناسب( شکل رکھنے کا امکان ہوتا ہے۔

کنارہ: کینرس والے تِلوں کی صورت میں امکان ہوتا ہے کہ ان کے 

کنارے دندانے دار یا غیر یکساں ہوں گے۔

رنگ: کینرس والے تِل اکرث ایک سے زیادہ رنگ کے ہوتے ہیں، اور 

یہ بھورے، کالے سے ملے ہوئے، الل، گالبی، سفید یا نیلی رنگت 

والے ہو سکتے ہیں۔

قُطر: کینرس والے تِل اکرث 6 ملی میٹر سے زیادہ چوڑے ہوتے 

ہیں۔

ارتقائی مراحل طے کرنا: تل کے سائز، شکل یا رنگ میں تبدیلیوں 

پر نظر رکھیں۔ تل میں تبدیلیاں کینرس کی نشانی ہو سکتی ہیں۔

ایسے تِل جس میں سوئیاں چبھتی ہوں، خارش ہوتی ہو یا پٹری 

دار ہو کے بارے میں آپ کو محتاط ہونا چاہئیے۔

غیر معمولی تِل

اپنا کینرس کا خطرہ کم کریں

• متباکو نوشی نہ کریں۔	

• اچھی متوازن غذا کھائیں۔	

• متناسب وزن برقرار رکھیں۔	

• جسامنی طور پر زیادہ فعال رہیں۔	

• الکحل کے استعامل میں کمی کریں۔	

• دھوپ میں اپنا خیال رکھیں۔	

• دھوپ تاپنے کے بیڈ استعامل نہ کریں۔	

• اپنے جسم کو جانیں تاکہ کسی بھی تبدیلی کو 	

آپ شناخت کر سکیں۔

• جب دعوت دی جائے تو اسکریننگز میں جائیں۔	

دیگر عالمات

•  آپ کے جسم پر کہیں بھی ایک گلٹی 	

موجود ہونا۔

• وزن میں ناقابل فہم کمی یا تھکاوٹ ہونا۔	

• آپ کے پیشاب، پاخانے، تھوک یا قے میں 	

خون آنا۔

عورتوں  کو کون سی 
نشانیاں دیکھنی چاہیں

کیا آپ میں کوئی 
عالمات موجود ہیں؟


