
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੌੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹਾ ਂਜੋ ਪਨੈਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ੁਿਆੂਤੀ 
ਤਸਖੀਸ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗ਼ੁਣਿਤੱਾ ਰਿਚੱ ਸ਼ੁਧਾਿ ਦ਼ੁਆਿਾ ਜੀਿਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਿਰਪਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਿੇਂ ਕਿਦ ੇਹਾ ਂ...

 ਜਲਦੀ ਰਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਨੈਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਲੱਛਣਾ ਂਬਾਿੇ 
ਜਨਤਕ ਜਾਗਿਕੂਤਾ ਅਤੇ ਰਗਆਨ ਿਧਾਉਣਾ।

 ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸਹਤ ਸਭੰਾਲ ਦ ੇਰਮਆਿ ਨੂ ੰਅਗੱ ੇਿਧਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 
ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਮ਼ੁਖੱ ਰਹੱਸਦੇਾਿਾ ਂਦੀ ਪਿੈਿੀ ਕਿਨਾ।

 ਸਾਡੇ ਮਡੈੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕਅੇਿ ਕਰਮਰਨਟੀਆਂ ਲਈ ਪਨੈਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਜਲਦੀ 
ਰਨਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ, ਮ਼ੁਫਤ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਰਦਅਕ ਸਿਤੋ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ 
-ਲਿਰਨਗੰ ਰਸਖਲਾਈ ਮਡੈੀਕਲ ਿਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ

 ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਤਸਖੀਸ ਨੂ ੰਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਇਲਾਜ ਰਿਕਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਪਨੈਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਦ ੇਨਤੀਰਜਆਂ ਨੂ ੰਰਬਹਤਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੀਨਤਾਕਾਿੀ ਖੋਜਾਂ 
ਲਈ ਫਰੰਡੰਗ।

 ਮਿੀਜਾ ਂਲਈ ਮ਼ੁਫਤ, ਸਮਝਣ ਰਿਚੱ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਪਨੈਕ੍ੀਐਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਟਿਤ ਸਾਰ ੇਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਟਿਹਾਰਕ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ।

ਪਨੈਕ੍ੀਆਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ‘ਤੇ ਕਾਿਿਾਈ ਬਾਿੇ

“ਇੱਕ ਪੈਨਕ੍ਿੀਆਟਰਕ ਕੈਂਸਿ ਤੋਂ ਬਚੇ ਿਰਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, 
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਂ ਕਰ ਛੇਤੀ ਤਸਖੀਸ 
ਪ੍ਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਿਾਂ ਿਰੱਚ  
ਸ਼ੁਧਾਿ ਸੰਭਿ ਹੈ!” ਅਲੀ ਸਿੰਿ, ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਿਟਕ 
ਕੈਂਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ pancreaticcanceraction.org

ਛੇਤੀ ਨਰਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਮ਼ੁੱਖ  
ਜਾਣਕਾਿੀ

ਪੈਨਕ੍ੀਆਟਿਕ  
ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਤਤਕਾਲ 
ਗਾਈਡ

6
ਜੋਖਮ ਕੀ ਹਨ? 
ਪੈਨਰਕ੍ਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਦਾ ਕਾਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਕ਼ੁਝ ਕਾਿਕ ਹਨ ਜੋ 
ਪੈਨਕ੍ੀਆਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਦੇ ਰਿਕਾਸ ਦੀ ਿਧੇਿੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਰਸਹਤਮੰਦ ਸੰਤ਼ੁ ਰਲਤ ਆਹਾਿ ਖਾਣਾ, ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਿ ਿਰਹਣਾ ਅਤੇ ਰਸਗਿਟਨੋਸੀ ਨਾ 
ਕਿਨਾ ਉਹ ਤਿੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 
ਿੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਿਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢ਼ੁ ੱਕਿੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਰਕ ਇਹ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ। ਰਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: 
panact.org/causes

ਤੰਬਾਕੂ  
ਉਤਪਾਦ

ਮਿੋਾਪਾ

ਪਟਰਿਾਰਕ  
ਇਟਤਹਾਸ

ਉਮਰ

ਗਭੰੀਰ  
ਪਨੈਕ੍ਿੇਾਈਿਸ

ਡਾਇਬੀਿੀਜ਼

 0303 040 1770

 fundraising@panact.org

 pancreaticcanceraction.org 

 @PancreaticCancerAction

 @OfficialPCA

 pancreatic_cancer_action

ਪੈਨਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਕਾਿਿਾਈ ਬਾਿੇ ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ, 
ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ।

ਛੇਤੀ ਰਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਦੇ ਰਿਿ਼ੁੱਧ ਕਾਿਿਾਈ 
ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ:ੋ 
panac.org/donate ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
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ਪਨੈਕ੍ੀਆਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਕੀ ਹ਼ੁਦੰਾ ਹੈ?

ਪਨੈਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਉਦੋਂ ਹ਼ੁਦੰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਚਕ ਰਿਚੱ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕ ੇਇੱਕ ਸਮਹੂ ਜਾ ਂਪ਼ੁਜੰ 
ਦਾ ਿਪੂ ਬਣਦ ੇਹਨ, ਰਜਸਨੂ ੰਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ‘ਕੈਂਸਿ ਰਟਊਮਿ’ ਰਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਪਨੈਰਕ੍ਆਜ ਦ ੇਸਿੀਿ ਰਿਚੱ ਦ ੋਮ਼ੁਖੱ ਕਮੰ ਹ਼ੁਦੰ ੇਹਨ:
• ਐਨਜਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ,,  ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂ ੰਹਜਮ ਕਿਨ (ਟ਼ੁਟੱਣ) ਰਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦ ੇਹਨ।
• ਹਾਿਮਨੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਇਨਸ਼ੁਰਲਨ ਅਤੇ ਗਲੂਕਾਗਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸੂਗਿ ਦ ੇਪਧੱਿਾ ਂਨੂੰ 

ਰਨਯੰਤਰਿਤ ਕਿਦ ੇਹਨ।
ਇਸ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਚਕ ਸਿੀਿ ਨੂ ੰਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਿਜਾ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਅਤੇ ਸਭੰਾਲਣ ਰਿਚੱ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਿ ਪਨੈਕ੍ੀਆਜ ਰਿਚੱ ਰਿਕਸਤ ਹ਼ੁਦੰਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਗੰ ਰਕਿੇਂ ਕਮੰ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨੂ ੰਬਹ਼ੁਤ ਰਬਮਾਿ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਜਗਰ

ਿਪਤੱਾ Stomach

ਪਨੈਿ�ਆਜ਼

ਮਨੂੈ ੰਪਨੈਕ੍ੀਆਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਬਾਿੇ ਰਕਉਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ??

 ਪੈਨਕ੍ੀਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਯੂਕੇ ਦਾ 5ਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਮਾਿੂ ਕੈਂਸਿ ਹੈ

 ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰਿੱਚ, ਇਹ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਕਾਿਣ ਅਚਾਨਕ ਰਿਕਸਤ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਬਮਾਿੀ ਨਾਲ ਪਰਿਿਾਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ

 ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ‘ਤੇ 
ਜਲਦੀ ਕਾਿਿਾਈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

 ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਤਸਖੀਸ ਸੰਭਾਿਤ ਜੀਿਨ ਬਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਿਜਿੀ ਕਿਿਾਉਣ ਦੀ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਿਪੂਿਣ ਿੂਪ ਰਿੱਚ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੱਥ
 ਪੈਨਰਕ੍ਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਰਕਸੇ ਿੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਦਾਂ 

ਅਤੇ ਔਿਤਾਂ ਰਿੱਚ ਬਿਾਬਿ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ

 ਯੂਕੇ ਰਿੱਚ ਹਿ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ 
909 ਫ਼ੁ ੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ)

 ਹਿ ਸਾਲ 9,000 ਲੋਕ ਮਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 8% ਤੋਂ ਿੀ ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਰਸਿਫ 5% 10 ਸਾਲ ਰਜੰਦਾ ਿਰਹੰਦੇ ਹਨ

 ਸਕ੍ੀਰਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਲੇ ਸਿਜਿੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ

 ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦ਼ੁਆਿਾ ਰਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਣ 
ਦੀ ਦਿ 32% ਹੈ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ A&E ਰਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਰਖਆ 12% 
ਰਜੰਨੀ ਘੱਟ ਹ਼ੁੰਦੀ  ਹੈ।

• ਡਾਇਬੀਿੀਜ਼ - ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਰਿੱਚ ਰਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਿ ਿਧਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਧਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਮਾੜਾ ਟਮਜਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ - ਲਗਾਤਾਿ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਭਾਿਨਾ
• ਥਕਾਿਿ - ਹਿ ਸਮੇਂ ਥੱਰਕਆ ਅਤੇ ਰਨਢਾਲ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ
• ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ - ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਾ ਕਿਨਾ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋਣਾ
• ਘਬਰਾਹਿ ਅਤੇ ਉਲਿੀਆਂ - ਰਬਮਾਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਰਬਮਾਿ ਹੋਣਾ

ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਪੈਨਰਕ੍ਐਰਟਕ ਕੈਂਸਿ ਸਿੀਿ ਰਿੱਚ ਰਿਕਸਤ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੇ ਕ਼ੁਝ 
ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।: 

ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਪੇਿ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਟੱਸੇ ਿਟੱਚ 
ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ

ਪੀਲੀਆ

ਪੀਲੀਆ

ਪਟੱਠ ਦੇ ਿਟਚਕਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ 
ਬੇਆਰਾਮੀ

ਬਦਹਜ਼ਮੀ

ਭਾਰ ਿਟੱਚ ਬਟਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ 
ਕਮੀ

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

ਪਾਚਕ ਗ੍ਰੰਥੀ

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਿ, ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਚੋਂ ਟਕਸੇ ਿੀ 

ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ 

ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ  
ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਟਮਲੋ।

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰਮਲੋ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਮਝ ਸਕਣ ਰਕ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: 
panact.org/symptoms-diary  
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿੋ।

ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਟਕਸੇ ਨਾਲ  

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ 
ਸਾਨੰੂ 0303 040 1770 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 

ਜੇ ਮਨੂੈ ੰਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਮਿੇੇ ਰਿਚੱ ਇਹ  
ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਿਾ?ਂ

That don’t 
flush easily


