
મિનિટિી સ્વ-ચેક 
િાર્ગદર ્્ગકાિો ઉપયોર કરીિે 
િહિિાિાં એક્વાર જાતે તપાસો.

2. રરદિ - તમારી આંગળીઓને તમારા જડબા નીચે ચલાવો અને તમારી ગળાની 
બંને બાજુ અનુભવો. તાં કોઈ સોજે છે?
3. િોઠ - તમારા ઉપલા હોઠને ઉપરની તરફ અને નીચેના હોઠને નીચે તરફ ખેચંો. 
કોઈપણ વ્રણ અથવા રંગમાં ફેરફાર માટે અંદર જુઓ.
4. રમસ - અસામાન્ય કંઈપણ માટે ગમની આસપાસ તમારા ગમસની લાગણીની 
તપાસ કરો.
5. રાલ - તમારં મો ંખોલો અન ેએક સમ્ેય તમારા ગાલને એક બાજુ ખેચંો. કોઈપણ 
લાલ અથવા સફેદ પચેો માટે જુઓ. અલસર, ગઠ્ો અથવા મા્યા માટે તપાસો.

6. જીભ - ધીમેધીમે તમારી જીભને બહાર કાઢો અને બીજી બાજુની એક બાજુ 
પરીક્ષણ કરો. સોજે, અલસર અથવા રંગમાં ફેરફાર માટે જુઓ. તમારી જીભની 
નીચેની તપાસ કરો.

વહેલી તકે તપાસ જરૂરી છે!
7. િો ંઅિે િાળિી છત - તમારા માથાને પાછળની બાજુ નમવું અને મો ંખોલો. 
પછી તમારી જીભને ઉપર કરો અને તેના નીચેની તપાસ કરો. રંગ, અલસર અને 
સોજેમાં પરરવત્તનનું અવલોકન.

1. ચિેરો - તમે પહેલાં ન જે્યું હો્ય તેવા સોજે જુઓ અને તમારી તવચાનું 
નનરીક્ષણ કરો. તમારા માથાને એક બાજુથી બીજી બાજુ ફેરવો, તવચાને 
સ્ા્યુઓ ઉપર ખેચંીને ગઠ્ો જેવાનું સરળ બને છે.

2 મિનિટ તે જાતે 
આત્મનિરીક્ષણ 
કરો  જ ેતિારા 
જી્વિિે બચા્વી ્કે!
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તમારે ફક્ત એક 
અરીસો, એક સારો 
પ્રકાશ સ્ોત અન ે

સવચ્છ આગંળીઓની 
જરૂર છે

લક્ષણો...................................................
• મોમા ંકા્ંય પણ અલસર અથવા સફેદ કે લાલ પેચ જ ે

ત્રણ અઠવાડડ્યામા ંમટાડતો નથી.
• મો,ં જડબા અથવા ગળામા ંગમે તા ંગઠ્ો અથવા સોજ ેજ ે

ત્રણ અઠવાડડ્યાથી વધ ુસમ્ય સધુી ચાલ ુરહે છે.
• જડબા અથવા જીભન ેગળી જવા, ચાવવાની અથવા ખસડેવાની તકલીફ.
• જીભ અથવા મોનંા અન્ય ક્ષતે્રની નનષ્ક્રિ્યતા આવ ેછે.
• એવી લાગણી કે કંઇક ગળામા ંપકડા્યુ ંછે.
• તીવ્ર ગળું  અથવા કક્તશ જ ેછ અઠવાડડ્યાથી વધુ સમ્ય સુધી ચાલુ રહે છે.
•  દાંત કોઈપણ કારણ નવના નબળા લાગે છે.

જેાખિ પરરબળો...................................................
• તમાકુનો ઉપ્યોગ મોનંા કેનસરનુ ંમખુ્ય કારણ છે.
• વધારે પ્રમાણમા ંદારૂ પીવાથી જખેમ ચાર ગણો વધી શકે છે.  
• પીવા અન ેસાથ ેમળીન ેધમૂ્રપાન કરવાથી મોનંુ ંકેનસર થવાની સભંાવના ત્રીસ 

ગણા થઈ શકે છે.
• નબળા આહાર અને સામાજજક વજંચતતા એ કેનસરના તમામ કેસોના ત્રીજ 

ભાગ સાથ ેજેડા્યલેી છે.
• મૌષ્ખક સેક્સ દ્ારા પ્રસારરત કરા્ેયલ હુ્મન પનેપલોમા વા્યરસ 

(એચપીવી), આગામી દા્યકામા ંતમાકુ અન ેઆલકોહોલન ેમુખ્ય જખેમ 
પરરબળ તરીકે ઓળખી શકે છે.

• સૂ્ય્તના સપંક્તમા ંતવચાના કેનસરનુ ંએક કારણ છે જ ેહોઠ અન ેચહેરાન ેઅસર 
કરી શકે છે.

િો ંકેનસર ્ું છે.........................................................................................................
આ સામાન્ય શબદ છે જ ેમોમંા ંનવકજસત નવનવધ જીવલેણ ગાઠંોન ેઆપવામા ંઆવ ેછે, (મૌષ્ખક પોલાણ). મોનંુ ંકેનસર ફાઉને્શન 
બધા માથા અન ેગળાના કેનસર એટલે કે ગળા (ફેરીનક્સ), વઇસ બક્સ (કંઠસ્ાન), લાળ ગ્થંીઓ, નાક, અનનુાજસક, સાઇનસ, 
હોઠ અન ેતવચાની જગૃનત માટે પ્રોતસાહન આપ ેછે.

દર 3 કલાકમાં 1 વ્યક્ક્ત મોનંા કેનસરથી ખતમ થઈ જ્ય છે

્યુકેમાં દર વર્ષે 8300 થી વધુ નવા કેસ

દર વર્ષે 2700 થી વધુ લોકો મોનંા કેનસરથી ગુમાવે છે

નવશ્વવ્યાપી મોનંું કેનસર દર વર્ષે 650,000 લોકોને અસર કરે છે

પુરર્ોમાં માઉથ કેનસર બે વાર સામાન્ય છે

78 ટકા કેસ 55 થી વધુ વ્ય જૂથમાં થા્ય છે

છેલલા 10 વર્ષોમાં ઘટનાઓમાં 49 ટકાનો વધારો થ્યો છે

છેલલા કેટલાક દા્યકાઓમા ં5 વર્્તનો અક્સતતવ દર ભાગ્ય ેજ સધુ્યષો છે

િો ંકેનસર વ્વ્ે તથયો

િો ંકેનસર િાટે અિારા 
ચાલ્વા જેાડાઓ

અિારી યટુ્ બુ 
વ્વડડઓ જેા્વા 
િાટે સે્િ કરો

દાિ આપ્વા અથ્વા િફત િાહિતી િાટે આ ્ેવબસાઇટિી િલુાકાત લો
www.mouthcancerfoundation.org
સલાહ માટે: 01924 950 950 • મખુ્ય કા્યા્તલ્ય: +44 (0) 208 940 5680

ઇમઇેલ: info@mouthcancerfoundation.org

મો ંકેનસર ફાઉને્શન એ એક નોધંા્યેલ દાન છે (No. 1109298) જ ેમાથા અને ગળાના કેનસરથી પ્રભાનવત દરેકના જીવનને બચાવવા અને સુધારવા માટે સમનપ્તત છે. આધાર દદદીઓની માનજસક જરૂરર્યાતોને પૂણ્ત કરવામાં મુખ્ય ભૂમમકા ભજવી શકે છે. ચેરરટી દદદીઓ, સંભાળ રાખનારાઓ, બચેલા અને વ્યાવસાન્યકોને મફત માહહતી અને સંસાધનો પ્રદાન કરે છે.

નવશે તથ્યો

મોં
કેનસર


