
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਗਰੁਕੈਤਾ ਮਹੀਨਾ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਇੱਕੈ ਕਕੈਸਮ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਹ ੈਜ ੋਛਾਤੀ ਕਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਅਕੈਸਰ ਇੱਕੈ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕੈਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸਨੰੂ ਐਕੈਸਰੇ 'ਤੇ ਦੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕੈਦਾ ਹ ੈਜਾਂ 

ਇੱਕੈ ਗੰਢ ਿਜੋਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕੈੀਤਾ ਜਾ ਸਕੈਦਾ ਹ.ੈ

ਰੋਗ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕੈਥਾਮ ਕੈੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਹਾਲਾਂਕਕੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਅਕੈਸਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਹ ੋਸਕੈਦਾ ਹ.ੈ
ਸੰਯੁਕੈਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕੈਾ ਕਿੱਚ ਹਰ 100 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਇੱਕੈ ਆਦਮੀ ਕਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੈਨ, ਨੇਕਿਿ ਹਿਾਈਅਨ, ਅਤੇ ਪੈਸੀਕਫਕੈ ਆਈਲੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਚ    
ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਿਾਈਕੈਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕੈ੍ਰੀਕਨੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਿ ਦਰਾਂਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਿਾਈਕੈਲ ਕੈੈਂਸਰ ਸਕੈ੍ਰੀਕਨੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਿ ਦਰਾਂ ਹਨ ਹਨ

(ਪੈਪ ਿੈਸਿ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਤੇ ਕੈਲੀਕਨਕੈਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ) (ਕੈਾਗਿਾ-ਕਸੰਗਰ ਅਤੇ ਪੌਰਾਿ, 2000).

ਮੂਲ ਹਿਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹ ੈਅਤੇ Hawai‘i ਕਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸਲੀ  
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੈਾਬਲੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਿੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਧੇਰ ੇਉੱਨਤ ਪੜਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਕਨਦਾਨ ਕੈੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

(Hawai‘i ਕੈੈਂਸਰ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੈੜੇ, 2010).

ਕਚੰਨ੍ਹ  ਅਤੇ ਲੱਛਣ
ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ ੈਕਕੈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਛਾਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਕੈਿੇਂ 
ਕਦਿਾਈ ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕੈਿੇਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕੈਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ

ਛਾਤੀਆਂ ਕਿੱਚ ਕਕੈਸੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ.ੈ

ਰੋਕੈਥਾਮ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਸਹਤਮੰਦ ਰਕਹਣ ਨਾਲ ਕੈੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡ ੇਜੋਿਮ ਨੰੂ 
ਘਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕੈਰ ਇਹ ਿਾਪਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕੈੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ 

ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ.

• ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਹੱਸੇ ਦੀ ਸੋਜ (ਭਾਿੇਂ ਕੈੋਈ ਗੰਢ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਿੇ)
• ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਡੰਪਕਲੰਗ (ਕੈਈ ਿਾਰ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਕਛਲਕੈੇ ਿਰਗਾ ਕਦਿਾਈ ਦੇਣਾ)
• ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਨੱਪਲ ਕਿੱਚ ਦਰਦ
• ਕਨੱਪਲ ਿਾਪਸ ਲੈਣਾ (ਅੰਦਰ ਿੱਲ ਮੁੜਨਾ)
• ਕਨੱਪਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ ੋਲਾਲ, ਸੁੱ ਕੈੀ, ਕਤਲਕੈਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਕਨੱਪਲ ਕਡਸਚਾਰਜ (ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੱੁਧ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ)
• ਸੁੱ ਜੀਆ ਂਕਲੰਫ ਨੋਡਸ (ਕੈਈ ਿਾਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਜਾਂ ਕੈਾਲਰ ਦੀ 

ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਲੰਫ ਨੋਡਸ ਕਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੈ ਗਠਾੜੀ 
ਜਾਂ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕੈਰ ਸਕੈਦਾ ਹੈ)

• ਇੱਕੈ ਕਸਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਰੱਿੋ
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਸਰਤ ਕੈਰੋ
• ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਅਲਕੈੋਹਲ ਿਾਲੇ ਡਕਰੰਕੈਸ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕੈਰੋ 
• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਕਰਪਲੇਸਮੈਂਿ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਓਰਲ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਕੈ (ਜਨਮ 

ਕਨਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ) ਲੈ ਰਹ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਕੈਹਾ ਕਗਆ ਹੈ
• ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੈਿਰ ਨੰੂ ਜੋਿਮਾਂ ਬਾਰ ੇਪੱੁਛੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੈਰੋ ਕਕੈ ਕੈੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 

ਸਹੀ ਹ ੈਜ ੇਹੋ ਸਕੈੇ ਤਾਂ  ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਕਪਲਾਓ
• ਜੇਕੈਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੈੋਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕੈ ਇਕਤਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ

BRCA1 ਅਤੇ BRCA2 ਜੀਨਾਂ ਕਿੱਚ ਕਿਰਾਸਤ ਕਿੱਚ ਪਕਰਿਰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜੋਿਮ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਕੈਆ ਂਬਾਰ ੇਆਪਣੇ ਡਾਕੈਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੈਰੋ

ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਕਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਕਕੈਸੇ ਦਾ ਿੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਕੈਸੇ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੈਰਨਾ ਯਕੈੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਕੈ੍ਰੀਕਨੰਗ
ਸੰਯੁਕੈਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਕੈਥਾਮਕੈਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ  

ਿਾਸਕੈ ਫੋਰਸ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੈਰਦੀ ਹ ੈਕਕੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 
74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਔਸਤ ਿਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 

ਉਹ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੈ ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਕੈਰਿਾਉਣ.

ਖ਼ਤਰ ੇਦੇ ਕੈਾਰਕੈ
• ਬੁੱ ਢੇ ਹੋਣਾ
• ਕੈੁਝ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਨਾਂ ਕਿੱਚ ਆਣੁਿਾਂਕਸ਼ਕੈ ਰੁਪਾਂਤਰਣ, ਕਜਿੇਂ ਕਕੈ BRCA1 ਅਤੇ 

BRCA2.
• ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕਤਹਾਸ: 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 

ਦੀਆਂ ਕਮਆਦਾਂ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਾਰੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ

• ਸੰਘਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ
• ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੈੁਝ ਗੈਰ-ਕੈੈਂਸਰ ਿਾਲੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕਨੱਜੀ 

ਇਕਤਹਾਸ
• ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਡਕੈੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਪਕਰਿਾਰਕੈ ਇਕਤਹਾਸ 
• ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਚਕਕੈਤਸਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੈਰਕੈੇ ਕਪਛਲਾ ਇਲਾਜ
• ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਡਾਈਥਾਈਲਸਕਿਲਬੇਸਿਰੋਲ (DES) ਦਿਾਈ ਲਈ ਸੀ 
• ਸਰੀਰਕੈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਮੈਮੋਗਰਾਮਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕੈ ਐਕੈਸ-ਰੇ ਹ.ੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਾਸਤੇ, 
ਮੈਮੋਗਰਾਮ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੈਾ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੈਰਨਾ ਿਧੇਰ ੇਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਕਕੈ ਇਹ ਏਨਾ ਕੈੁ ਿੱਡਾ ਹ ੋਜਾਿੇ ਕਕੈ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਮਕਹਸੂਸ ਕੈਰ ਸਕੈੇ 
ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੈਾਰਨ ਬਣ ਸਕੈੇ.

ਛਾਤੀ ਮੈਗਨੈਕਿਕੈ ਰੈਜੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਕਜੰਗਛਾਤੀ ਮੈਗਨੈਕਿਕੈ ਰੈਜੋਨੈਂ ਸ ਇਮੇਕਜੰਗ (MRI) ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਲੈਣ 
ਲਈ ਚੁੰ ਬਕੈਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੈਰਦੀ ਹ.ੈ MRI ਨੰੂ ਮੈਮੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੈਰਨ ਲਈ ਿਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰ ੇਿਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ.ੈਿਤਰ ੇਦੇ ਕੈਾਰਕੈ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਦਕਲਆ ਜਾ ਸਕੈਦਾ ਹੈ

• ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਦੋਂ ਿੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੋਿਾਪੇ ਦਾ ਕਸ਼ਕੈਾਰ ਹੋਣਾ 
• ਹਾਰਮੋਨਲੈਣਾ: ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਚਕਕੈਤਸਾ ਦੀਆਂ ਕੈੁਝ ਕਕੈਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੈੁਝ 

ਮੌਕਿਕੈ ਗਰਭ ਕਨਰੋਧਕੈ (ਜਣਨ ਕੰੈਿਰੋਲ ਿਾਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ) 
• ਪ੍ਰਜਣਨ ਇਕਤਹਾਸ
• ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਕੈਲੀਕਨਕੈੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚਕੈਲੀਕਨਕੈੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਕੈਸੇ ਡਾਕੈਿਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਇੱਕੈ ਜਾਂਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕੈਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੈਰਦਾ ਹ.ੈ

ਛਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੈ-ਜਾਗਰੁਕੈਤਾਛਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੈ-ਜਾਗਰੁਕੈਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੂੰ  ਹੋਣਾ ਹ ੈਕਕੈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਛਾਤੀਆਂ 
ਕਕੈਿੇਂ ਕਦਿਾਈ ਕਦੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕੈਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਜਹ ੇਲੱਛਣਾਂ ਿੱਲ 
ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਮਦਦ ਕੈਰ ਸਕੈਦੀ ਹ ੈਕਜਿੇਂ ਕਕੈ ਗੰਢਾਂ, ਦਰਦ, ਜਾਂ ਆਕੈਾਰ ਕਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਜ ੋਕਚੰਤਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਾ ਹ ੋਸਕੈਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਰੋਤ

• American Cancer Society: cancer.org/cancer-information-in-other-languages.html
• National Cancer Institute: cancer.gov
•	 ʻImi	Hale	Native	Hawaiian	Cancer	Network:	imihale.org
•	 California	State	University,	Fullerton:	wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm
•	 Asian	American	Health	Initiative:	aahiinfo.org
•	 Pacific	Cancer	Programs:	pacificcancer.org
•	 Asian	American	Cancer	Support	Network:	aacsn.org

ਰੋਗ ਕਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕੈਥਾਮ ਕੈੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੈੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਰੋਕੈਥਾਮ, ਜੋਿਮ ਦੇ ਕੈਾਰਕੈ, ਅਤੇ ਸਕੈ੍ਰੀਕਨੰਗ ਜਾਣਕੈਾਰੀ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3954100/#HLS033C12
https://www.cdc.gov/healthyweight/
https://www.cdc.gov/healthyweight/physical_activity/
https://www.cdc.gov/cancer/alcohol/
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/oral-contraceptives-fact-sheet
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/oral-contraceptives-fact-sheet
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/oral-contraceptives-fact-sheet
https://www.cdc.gov/breastfeeding/
https://www.cdc.gov/cancer/breast/young_women/bringyourbrave/hereditary_breast_cancer/brca_gene_mutations.htm
https://www.cdc.gov/cancer/breast/young_women/bringyourbrave/hereditary_breast_cancer/brca_gene_mutations.htm
https://www.cdc.gov/cancer/breast/young_women/bringyourbrave/hereditary_breast_cancer/brca_gene_mutations.htm
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/
http://wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm

