
અમ ેપ્રારંભિક નિદરાિ દ્રારરા જીવિ બચરાવવરા અિે સવરાદુનિંડિરા કેન્સરથી 
િીડડત લોકો મરાટે જીવિિી ગણુવત્રા સધુરારવરા મરાટે ્સમનિપિત રરાષ્ટ્રીય 
ચડેરટરી છરીએ.
અમ ેઆ કેવી રરીતે કરરીએ...

 પ્રારંભિક નિદરાિ હરા્ંસલ કરવરા મરાટે સવરાદુનિંડિરા કેન્સર અિે તેિરા 
લક્ષણો નવશે જાહરે જાગનૃત અિે જ્રાિ વધરારવુ.ં

 વયક્તઓ મરાટે આરોગય્સિંરાળિરા ધોરણિે આગળ વધરારવરા મરાટે 
્સરકરાર અિ ેમખુય ડહસ્સદેરારોિ ેિડરવત્તિ મરાટે લોભબંગ કરવુ.ં

 અમરારરા તબીબી અિ ેઆરોગય્સિંરાળ ્સમદુરાયો મરાટે સવરાદુનિંડિરા 
કેન્સરનુ ંવહલેરા નિદરાિ કરવરા મરાટે મફત અગ્રણી શકૈ્ષભણક 
્સ્ંસરાધિો અિ ેમરાનયતરા પ્રાપત ઇ -લનિિંગ તરાલીમ મોડ્લુો પરૂરા 
િરાડવરા.

 પ્રારંભિક નિદરાિ સધુરારવરા, અ્સરકરારક ્સરારવરાર નવક્સરાવવરા અિે 
સવરાદુનિંડિરા કેન્સરિરા િડરણરામોિે સધુરારવરા મરાટે િવીિ ્સશંોધિ 
મરાટે િડંોળ પરંુૂ િરાડવુ.ં

 મફત, ્સમજવરા મરાટે ્સરળ અિે પ્મરાભણત દદદીિી મરાડહતી અિે 
સવરાદુનિંડિરા કેન્સર દ્રારરા અ્સરગ્રસત તમરામ લોકોિે વયવહરારુ, 
િરાવિરાતમક ્સમથ્તિ આિવુ.ં

સવરાદુનિડંિરા કેન્સરિી ડરિયરા નવશે

“સવરાદુનિંડિરા કેન્સરથી બચેલરા તરરીકે, હુ ંજીવતં 
પરુરાવો છ ંકે પ્રારંભિક નિદરાિ પ્રાપત થઈ શકે 
છે, કે આશરા છે અિે અકસતતવ ટકરાવી રરાખવરા 
દરમરા ંસધુરારો થશે શક્ય છે!” અલી સટંટ, ્સીઇઓ 
સવરાદુનિંડિરા કેન્સરિી ડરિયરા િરા સથરાિક

pancreaticcanceraction.org

વહલેરા નિદરાિ દ્રારરા જીવિ બચરાવવું

લક્ષણો અિે મખુય 
મરાડહતી

સ્વાદુપિડંનવા 
કેન્સર મવાટે ઝડિી 
મરાગ્તદનશપિકરા
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જોખમો શુ ંછે? 
સવરાદુનિંડિરા  કેન્સરનુ ંકરારણ અજ્રાત છે. જો કે, કેટલરાક િડરબળો છે 
જે સવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર નવક્સરાવવરાિી શક્યતરા વધરારે છે:

તદુંરસત ્સતંભુલત આહરાર ખરાવુ,ં તદુંરસત વજિ રહવે ુ ંઅિે ધમૂ્રિરાિ 
િ કરવુ ંએ તમે તમરારરા જોખમિે ઘટરાડરી શકો છો. જો આમરાિંરા 
કોઈિણ જોખમ િડરબળો તમરારરા મરાટે સ્ુસગંત િથી, તો તેિો 
અથ્ત એ િથી કે તે તમિે અ્સર કરરી શકે િહીં. વધ ુમરાડહતી મરાટે 
મલુરાકરાત લો: 
panact.org/causes

તમવાકુ

્્સથૂળતવા

કુટંુબ

ઉંમર

દીર્ઘકવાલીન

ડવાયવાબપટી્સ
 0303 040 1770

 fundraising@panact.org

 pancreaticcanceraction.org 

 @PancreaticCancerAction

 @OfficialPCA

 સવરાદુનિંડનુ_ંકેન્સર_પ્ડરિયરા

સવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર અિે સવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર ડરિયરા નવશે વધ ુમરાડહતી 
મરાટે, કૃિરા કરરીિે ્સિંક્ત કરો.

વહલેરા નિદરાિ દ્રારરા જીવિ બચરાવવું

જો તમે દરાિ આિવરા મરાગંતરા હો અિે અમિે િગલરા ંલેવરામરા ંમદદ કરવરા મરાગંતરા 
હો સવરાદુનિંડિરા કેન્સર ્સરામે િગલરા ંલેવરામરા,ં તો કૃિરા કરરીિે મલુરાકરાત લો: 
panac.org/donate અથ્વા QR કોડ સકેન કરો
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સવરાદુનિડંનુ ંકેન્સર શુ ંછે?

સવરાદુનિડંનુ ંકેન્સર તયરારે થરાય છે જયરારે સવરાદુનિડંિરા કોષો ગઠ્ો અથવરા 
્સમહૂ બિરાવવરા મરાટે અનિયનંરિત રરીતે વધે છે, ‘કેન્સરગ્રસત ગરાઠં’ તરરીકે 
ઓળખવરામરા ંઆવ ેછે.
સવરાદુનિડંિરા શરરીરમરા ંબે મખુય કરાયયો છે:
• ઉત્સચેકો બિરાવ ેછે, આ ખોરરાકિે િચરાવવરામરા ં(તોડરી િરાખવરામરા)ં 

મદદ કરે છે.
• ઇનસ્ભુલિ અિ ેગ્કુોગિ, જેવરા હોમયોન્સ બિરાવે છે જે લોહરીમરા ં

શક્તરરાિરા સતરિ ેનિયનંરિત કરે છે.
આ રરીત,ે સવરાદુનિડં શરરીરિ ેખોરરાકમરાથંી મળેલી ઊજા્તિો ઉિયોગ અિે 
્સગં્રહ કરવરામરા ંમદદ કરે છે. જયરારે કેન્સર સવરાદુનિડંમરા ંનવક્ેસ છે તયરારે 
ત ેઅંગ કેવી રરીત ેકરાય્ત કરે છે તિે ેઅ્સર કરે છે, જે તમિે ખબૂ બીમરાર 
કરરી શકે છે.

યકૃત

પિત્તાશય પેટ સ્વાદુપિંડ

સ્વાદુપિંડ

મિ ેસવરાદુનિડંિરા કેન્સર નવશ ેકેમ 
જાણવુ ંજોઈએ?

 કેન્સરથી થતી ્સૌથી વધ ુમતૃ્િુરા કરારણમરા ંસવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર 
્કેુમરા ંિરાચંમરા ંસથરાિે આવે છે

 મોટરા િરાગિરા ડકસ્સરાઓમરા,ં તે રોગ ્સરાથે કોઈ િરાડરવરાડરક 
જોડરાણ નવિરા અણધરારરી રરીતે નવક્સી શકે છે

 ભચહ્ો અિે લક્ષણો જાણવરાિો અથ્ત એ છે કે તમે તમરારરી 
ભચંતરામરા ંવહલેી તકે કરાય્ત કરરી શકો છો

 પ્રારંભિક નિદરાિ ્સિંનવત જીવિ બચરાવ ્સર્જરરી પ્રાપત 
કરવરાિી તમરારરી તકિે િોંધિરારિ રરીતે વધરારરી શકે છે.

હકરીકતો
 સવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર કોઈિણ પખુત વયક્તિે અ્સર કરરી શકે છે. 

તે પરુુષો અિે સ્તીઓમરા ં્સમરાિ રરીતે થરાય છે

 ્કેુમરા ંદર વષષે લગિગ 10,000 લોકોનુ ંનિદરાિ થરાય છે UK 
(તે 909 ફૂટબોલ ટરીમો જેટ્ુ ંજ છે)

 દર વષષે 9,000 લોકો મતૃ્ ુિરામ ેછે, અિ ે8% થી ઓછરા લોકો 5 
વષ્ત સધુી જીવ ેછે. મરારિ 5% લોકો 10 વષ્ત સધુી જીનવત રહ ેછે

 સવરાદુનિંડિરા કેન્સર મરાટે કોઈ તિરા્સ િરરીક્ષણ િથી અિે 
હરાલમરા ં્સર્જરરી જ એકમરારિ ઈલરાજ છે

 જો તમે તમરારરા GP દ્રારરા નિદરાિ મેળવો તો 1 વષ્તિો 
અકસતતવ દર 32% છે. જો તમે A&E મરા ંદરાખલ થયરા હોય, તો 
તે ્સખંયરા 12% જેટલી ઓછરી છે.

• મધપુ્રમેહ - જે તરાજેતરમરા ંનવકન્સત થયો છે અિે વજિ વધરારવરા 
્સરાથે જોડરાયેલ િથી

• ઉદવા્સ મન અથ્વા હતવાશવા - ્સતત ઉદરા્સીિી લરાગણી
• થવાક - બધરા ્સમય થરાકેલરા અથવરા ખરાલી લરાગે છે
• ભખૂ ન લવાગ્ી - ખરાવરાનુ ંમિ િથી થત ું
• ઉબકવા અને ઉલટી - અનિુવવુ ંઅિે બીમરાર થવુ.ં 

જેમ જેમ સવરાદુનિંડનુ ંકેન્સર શરરીરમરા ંનવક્સે છે, તેમ તે િીચેિરા 
કેટલરાક ભચહ્ો અિે લક્ષણોનુ ંકરારણ બિી શકે છે:

ક્યરા લક્ષણો છે?

ઉિરનંુ િેટમવંા િીડવા 
અથ્વા અ્ુસ્પધવા

કમળો

તમે િેશવાબ કર્વાની 
 રીતમવંા ફેરફવાર

મધ્ય િીઠનો દુખવા્ો 
અથ્વા અગ્ડતવા

અિચો

ન ્સમજવાય તે્ંુ 
્જનમવંા ઘટવાડો

Yellowing 
of the skin 
and whites 
of the 
eyes,  

and/or very 
itchy skin

Without 
trying 

Where a 
woman’s 
bra strap 
may be 
and can 
eased by 
leaning 
forward

Which 
may radiate 

to the 
back

Not 
responding 
to medicat ion

જો તમે, અથવરા તમે જાણતરા હોય તેવી કોઈ 
વયક્ત આમવાનંવા કોઈ િણ લક્ષણોનો અનભુ્ 
કરી રહ્વા હોય અિે તે તમરારરા મરાટે ્સરામરાનય 
િ હોય, તો તેમને અ્ગણશો િહીં. 

જાઓ અને તરત જ  
તમવારવા જીિીને મળો.
તમવારવા લક્ષણોની ડવાયરી રવાખ્ી ઉિયોગી 
થઈ શકે છે જેથી જયરારે તમે તમરારરા જીિીિી 
મલુરાકરાત લો, તયરારે તેઓ ્સરળતરાથી ્સમજી 
શકે છે કે શુ ંથઈ રહુ ંછે. આ ડરાઉિલોડ 
કરવરા મરાટે panact.org/symptoms-diary  
અમરારરી વેબ્સરાઇટ િી મલુરાકરાત લો. 

જો તમે જીિી િવા્ેસ જતવા િહલેવા કોઈની ્સવાથે 
્વાત કરવરા મરાગંતરા હોય તો કૃિરા કરરીિે  
અમને 0303 040 1770 િર કોલ કરો. 

જો મિે લરાગે કે મિ ેઆ 
લક્ષણો છે તો હુ ંશુ ંકરંુ?

That don’t 
flush easily


