
કેટલાક લક્ષણો વિશે િાત કરિી મશુકેલ છે, ઉદાહરણ તરીકે તમારા વૃષણ પર ગઠ્ો અથિા 
યોનિમાગ્ગમાં રક્તસ્ાિ. પરંત ુતે શરમજિક હોિા છતાં પણ તેિી તપાસ કરાિિી મહતિપણૂ્ગ છે. 

તમે એક મહહલા કે પરુુષ GP અથિા િસ્ગિે તપાસિાિુ ંકહી શકો છો, પરંત ુતે હંમેશાં શક્ય િ 
પણ થઈ શકે.

શેિી
તપાસ કરિી

   આમાંિા કોઈપણ લક્ષણો, જે તે તમારા માટે ચાલ ુહોય, અસપષ્ટ અથિા અસામાનય હોય, તો તે વ િશે તમારા 
GP પે્ક્ટિસિો સંપક્ગ કરો.

ગઠ્ો અથિા સોજે
તમારા શરીર પર ગમે તે જગ્ાએ.

વ્રણ અથિા ચાંદા 
•  તમારા શરીર પર અથવા તમારા મોમંાં કાં્  પણ.

•  જ ે3 અઠવાડિ્ા પછી પણ મટતું નથી.

દુખાિો
3 અઠવાડિ્ા કે તથેી વધુ સમ્ સધુી ચાલતું.

રક્તસ્તાિ અથિા ઉઝરડા
જેમાં શામલે છે:

•  તમારા પશેાબ અથવા મળમાં લોહી

•  તમારા થૂંક અથવા ઉલટીમાં લોહી

•  સામાન્ કરતાં ભારે માસસક સ્તાવ

•   માસસક વચચનેાં સમ્ગાળા દરમમ્ાન,  
સભંોગ પછી અથવા મનેોપોઝ પછી ્ોન નમાં રક્તસ્તાવ.

•  તમારા વી્્યમાં લોહી.

થાક
લાબંા સમ્ સધુી ખબૂ થાક લાગવો.

તિચામાં ફેરફારો
ન સમજા્ તવેી ફોલલીઓ, અથવા તલ સહહત કે જ:ે

    આકારમાં અસમાન અથવા અન ન્મ મત છે

    અસમાન અથવા ઊપસલેી ધાર હો્

    એકથી વધુ રંગના હો્

   6mm કરતાં વધુ પહોળાઈ હો્

     કદ, આકાર અથવા રંગમાં ફેરફાર, ખૂચંતું હો્ તવેું, ખંજવાળ 
આવતી હો્ અથવા રક્તસ્ાવ થતો હો્, અથવા કક્યશ હો્.

આ ફોટા રાષ્ટ્ી્ 
 કેનસર સસં્ાની વબેસાઇટમાથંી લીધલે છે (cancer.gov).

ઉચચ તાપમાિ
38°C (100.4°F) થી વધનુા તાવ કે જ ે2 અઠવાડિ્ાથી વધુ સમ્ સધુી ચાલે 
છે, અથવા પરસવેો અથવા ચેપ કે જ ેલાબંા સમ્થી ચાલે છે અથવા તે ફરીથી 
થ્ા કરે છે.

ખાંસી અથિા કક્ગશ અિાજ
આમાથંી કોઈપણ, 3 અઠવાડિ્ા કે તથેી વધુ સમ્ સધુી ચાલતું.

ગળિામાં અથિા ચાિિામાં સમસ્ાઓ
અપચો અથવા હટ્દ્ ની બળતરા સહહત કે જ ે3 અઠવાડિ્ા કે તથેી વધુ સમ્ 
માટે મોટાભાગના દદવસોમાં થા્ છે.

શ્ાસિી તકલીફ
કોઈ કારણ વગર શ્ાસ લવેામાં તકલીફ થવી. 

સતિ, છાતી અથિા સતિિી ડીટંડીમાં ફેરફાર
તમારા સતન, છાતી, સતનની િીટંિી અથવા બગલના દેખાવ અથવા અનભુૂન તમાં 
ગઠ્ો અથવા કોઈ ફેરફાર.

િજિમાં ફેરફાર 
જેમાં શામલે છે:

•  કોઈ કારણ વગર વજન અથવા તમારી ભૂખ ઓછી થવી 

•   ઘણીવાર અથવા લાબંા સમ્ સધુી  ફૂલલેું અથવા સુજા્લેું પટે.

આંતરડામાં ફેરફારો
3 અઠવાડિ્ા કે તથેી વધુ સમ્ સધુી ચાલવું, જેમાં શામલે છે:

•  વધુ કે ઓછી વખત મળ પસાર કરવાની જરુર પિવી

•  મળ પસાર થઈ જવો (અન તસાર) 

•  મળ પસાર કરતી વખતે લોહી પિવું.

પેશાબ કરિામાં સમસ્ાઓ
જેમાં શામલે છે:

•  અચાનક પશેાબ કરવાની જરૂર પિ.ે

•  પશેાબ કરતી વખતે પીિા થવી 

•  તમારા પશેાબમાં લોહી.

કેનસરિા
ચચહ્ો અિે 
લક્ષણો

જે તમિે કોઈ ચચહ્ો અથિા લક્ષણો હોય, તો તમારા ડૉટિર 
દ્ારા તપાસ કરાિો.
સહા્ , માગ્યદશ્યન અથવા વધ ુમાહહતી માટે, મકૅમમલન (Macmillan) ને 
0808 808 00 00 પર નવનામલેુ્ - સોમવારથી શકુ્રવાર સવારે 9 
વાગ્ ાથી રાતે્ 8 વાગ્ ા સધુી કૉલ કરો અથવા macmillan.org.uk 
ની મલુાકાત લો

લક્ષણો છે?
શું તમિે કોઈ
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જે તમિે આ પવ રિકામાં બતાવ્ા પ્માણે કોઈ ચ ચહ્ો અથિા લક્ષણો હોય, તો  
તમારા ડૉટિર, િસ્ગ અથિા GP પે્ક્ટિસિી સલાહ લો. તમે કોઈિો પણ સમય િથી બગાડી રહાં. 
તેઓ અહી ંસહાયતા માટે જ છે. 

જે તમે કોઈ લક્ષણિી તપાસ કરાિિા બાબતે ચ ચનંતત હોિ,  
તો અમિે 0808 808 00 00 પર કોલ કરો.

જે તમિે ચાલ,ુ િ સમજય તેિા અથિા અસામાનય લક્ષણો હોય તો હંમેશા તમારા ડોટિર, િસ્ગ 
અથિા GP પે્ક્ટિસિી સલાહ મેળિો:

ચાલ ુ– એક લક્ણ જ ે3 અઠવાડિ્ાથી વધુ સમ્ સધુી રહે છે.

િ સમજય તેિું – એવું લક્ણ જનેું કોઈ દેખીતું કારણ નથી.

અસમાનય – તમારા શરીરમા ંએવો ફેરફાર જ ેતમારા માટે સામાન્ નથી. 

ક્યારે અિે કેિી રીતે
 કોઈ લક્ષણિી તપાસ

કરાિિી

તમારા ડોટિર, િસ્ગ અથિા GP પે્ક્ ટિસ સાથે િાત કરિા માટેિી ટીપસ

તમે શું કહેિા માંગો છો તે વ િશે વ િચારો.  
લક્ણ અથવા ફેરફાર ન વશે આ ન વગતો લખી રાખવાથી 
મદદ મળી શકે છે:

•  તે શું છે

•  તે કારે શરૂ થ્ું હતું 

•  શું તે કોઈ પટેન્યને અનસુરે છે 

•  કંઈપણ કે જ ેતેન ેવધુ સારંુ અથવા ખરાબ બનાવ ેછે

•  તે તમારા રોસજદંા જીવનને કેવી રીતે અસર કરે છે.

કેટલીકિાર એપોઇનટમેનટ બકુ કરિી મશુકેલ હોય છે અિે 
તમારે એક કરતા િધારે િખત કોલ કરિાિી જરૂર પડી શકે 
છે. પરંત ુજા ંસધુી મળી ન જા્ તાં સુધી પ્ર્ત્ન કરતા રહો. તમે 
લાબંી એપોઇનટમેનટ પણ બુક કરી શકો છો.

સહયોગ માટે તમારી સાથે કોઈિે લઈ જઓ. તમે તમેને 
સાભંળવા અથવા નોધં લવેાનું કહી શકો છો.  

િાત કરો અિે સાંભળો. આ કરિાિો પ્યત્ન કરો:

 •   લક્ણોન ેતમારા પોતાના  
શબદોમા ંસમજાવો   

•   કોઈપણ પ્રશ્ોના જવાબ શક તેટલી  
પ્રમાણ ણકતાથી આપો

•   જેા તમન ેવધારે માહહતીની જરૂર હો્ કે  
કંઈક સમજાતુ ંન હો્ તો પછૂો

•   નોધંો લખો, અથવા તમારા ફોન પર  
નોધં બનાવો.

ખાતરી કરો કે આગળ શું થશે તે તમે જણો છો. આમાં 
શામલે હોઈ શકે છે:

 •   તમારે બીજી એપોઇનટમેનટ કારે લવેી જાઈેએ

•   ન નષણાત િોક્ટર સાથે અથવા પરીક્ણ માટે કાં અને 
કારે અપોઇનટ લવેાની અપકે્ા રાખવી જાઈેએ

•   જાે તમને માહહતી અથવા વધુ સહ્ોગની જરૂર હો્ તો 
કોનો સંપક્ય  કરવો.

તમે જ ેસમજે છો તેિું પિુરાિત્ગિ કરો. આનાથી જાે તમે 
કોઈ બાબતમાં મૂઝંવણ ધરાવતા હો્  
તો તે સમજી શકે છે.

યાદ રાખો, લક્ષણો હંમેશાં ચ ચતંા કરિા જિેા િથી હોતા. 
પરંતુ જાે અસપષ્ લક્ણો ફરીથી આવે અથવા  
સારા ન થા્, તો ફરીથી સલાહ લો. કોઈ બાબતે તમને 
ખાતરી ન હો્ તો તમારા GP પ્રેક્ક્ટસને કોલ કરો અને 
સલાહ લો. 
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