
7. મો ંઅને માળની 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. ચહેરો
તમે પહેલાં ન જેયું હોય તેવા સોજે જુઓ 
અને તમારી તવચાનું નનરીક્ષણ કરો. તમારા 
માથાને એક બાજુથી બીજી બાજુ ફેરવો, 
તવચાને સ્ાયુઓ ઉપર ખેચંીને ગઠ્ો જેવાનું 
સરળ બને છે.

2. ગરદન
તમારી આંગળીઓને તમારા જડબા નીચે 
ચલાવો અને તમારી ગળાની બંને બાજુ 
અનુભવો. તાં કોઈ સોજે છે?

3. હોઠ
તમારા ઉપલા હોઠને ઉપરની તરફ અને 
નીચેના હોઠને નીચે તરફ ખેચંો. કોઈપણ વ્રણ 
અથવા રંગમાં ફેરફાર માટે અંદર જુઓ.

4. ગમ્સ
અસામાનય કંઈપણ માટે ગમની આસપાસ 
તમારા ગમસની લાગણીની તપાસ કરો.

5. ગાલ
તમારં મો ંખોલો અને એક સમયે તમારા 
ગાલને એક બાજુ ખેચંો. કોઈપણ લાલ અથવા 
સફેદ પેચો માટે જુઓ. અલસર, ગઠ્ો અથવા 
માયા માટે તપાસો.

6. જીભ
ધીમધેીમ ેતમારી જીભન ેબહાર કાઢો 
અન ેબીજી બાજુની એક બાજુ પરીક્ષણ 
કરો. સોજે, અલસર અથવા રંગમાં 
ફેરફાર માટે જુઓ. તમારી જીભની 
નીચનેી તપાસ કરો.

2 મમનનટ તે જાતે 
આત્મનનરીક્ષણ કરો 
જ ેતમારા જીવનને 
બચાવી શકે!
અમારા સરળ 2 મમનનટની સલેફ ચેક ગાઇડનો 
ઉપયોગ કરીન ેમહહનામા ંએકવાર જત ેતપાસો.
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મો ંકેન્સર શું છે.........................................................................
આ સામાનય શબદ છે જ ેમોમંા ંનવકસસત નવનવધ જીવલણે ગાંઠોન ેઆપવામાં 
આવ ેછે, (મૌખખક પોલાણ). મોનંુ ંકેનસર ફાઉને્શન બધા 
માથા અન ેગળાના કેનસર એટલે કે ગળા (ફેરીનક્સ), વઇસ બક્સ 
(કંઠસ્ાન), લાળ ગં્થીઓ, નાક, અનનુાસસક, સાઇનસ, હોઠ અન ેતવચાની 
જગૃનત માટે પ્ોતસાહન આપ ેછે. 

લક્ષણો.........................................................................
• મોમા ંકાયં પણ અલસર અથવા સફેદ કે લાલ પચે જ ેત્રણ અઠવાડડયામા ંમટાડતો નથી.
• મો,ં જડબા અથવા ગળામા ંગમે તા ંગઠ્ો અથવા સોજ ેજ 

ત્રણ અઠવાડડયાથી વધ ુસમય સધુી ચાલ ુરહે છે.
• જડબા અથવા જીભન ેગળી જવા, ચાવવાની અથવા ખસડેવાની તકલીફ.
• જીભ અથવા મોનંા અનય ક્ષતે્રની નનખક્રિયતા આવ ેછે.
• એવી લાગણી કે કંઇક ગળામા ંપકડાયુ ંછે.
•  તીવ્ર ગળું  અથવા કક્તશ જ ેછ અઠવાડડયાથી વધ ુસમય સધુી ચાલ ુરહે છે.
•  દાતં કોઈપણ કારણ નવના નબળા લાગ ેછે.

જેાખમ પરરબળો.........................................................................
• તમાકુનો ઉપયોગ મોનંા કેનસરનુ ંમખુય કારણ છે.
• વધારે પ્માણમા ંદારૂ પીવાથી જેખમ ચાર ગણો વધી શકે છે.  
• પીવા અને સાથે મળીને ધમૂ્રપાન કરવાથી મોનંું કેનસર થવાની સંભાવના ત્રીસ ગણા થઈ શકે છે.
• નબળા આહાર અન ેસામાસજક વસંચતતા એ કેનસરના તમામ કેસોના ત્રીજ ભાગ સાથ ેજેડાયલેી છે.
• મૌખખક સકે્સ દ્ારા પ્સારરત કરાયલે હુ્મન પનેપલોમા વાયરસ (એચપીવી), આગામી દાયકામા ંતમાકુ 

અન ેઆલકોહોલન ેમખુય જખેમ પરરબળ તરીકે ઓળખી શકે છે.
• સયૂ્તના સપંક્તમા ંતવચાના કેનસરનુ ંએક કારણ છે જ ેહોઠ અન ેચહેરાન ેઅસર કરી શકે છે.

મો ંકેનસર ફાઉને્શન એ એક નોધંાયલે દાન છે (No. 1109298) જ ેમાથા અન ેગળાના કેનસરથી પ્ભાનવત દરેકના જીવનને 
બચાવવા અને સધુારવા માટે સમનપ્તત છે. આધાર દદદીઓની માનસસક જરૂરરયાતોને પણૂ્ત કરવામા ંમખુય ભમૂમકા ભજવી શકે છે. ચરેરટી 
દદદીઓ, સભંાળ રાખનારાઓ, બચલેા અને વ્ાવસાનયકોને મફત માહહતી અને સસંાધનો પ્દાન કરે છે.

દાન આપવા અથવા મફત માહહતી માટે આ વેબ્સાઇટની મલુાકાત લો
www.mouthcancerfoundation.org
સલાહ માટે: 01924 950 950 • મખુય કાયા્તલય: +44 (0) 208 940 5680

ઇમઇેલ: info@mouthcancerfoundation.org

અમારી યટુ્બુ 
વવડિઓ જેાવા માટે 

સે્ન કરો.

વહેલી 
તકે તપાસ 
જરૂરી છે!

નવશે તથયો

મોં
કેનસર

તમારે ફક્ત એક અરીસો, એક સારો પ્કાશ સ્ોત 
અને સવચ્છ આંગળીઓની જરૂર છે.



એચપીવી અને મોનંું કેનસર એચપીવી-
16, સવા્તઇકલ કેનસર સાથે સંકળાયેલ 
એ જ વાયરસ, સારી તંદુરસતીમાં નાના 
લોકોમાં કેનસર સાથે પણ સંકળાયેલ છે 
અને ધૂમ્રપાન અથવા દારૂ પીવાનો કોઈ 
ઇનતહાસ નથી. આ એચપીવી કેનસર મોના 
કેનસરનો સૌથી ઝડપથી વધતો પ્કાર છે. 
સદભાગયે, એચપીવી મોનંું કેનસર સારવાર 
માટે વધુ પ્નતભાવશીલ હોય તેવું લાગે 
છે અને અસસતતવ ટકાવી રાખવા નો દર 
એચપીવી મોના કેનસર કરતા વધુ સારો છે.

એચપીવી મોનંું કેનસર મોાના પાછળના 
ભાગ જેવા જીભના પાછળના ભાગ, 
ગળાના પાછલા ભાગ (ઓરોફેરરનક્સ) 
અને કાકડાના ક્ષેત્રમાં દેખાય છે જ્ારે 
એચપીવી સંબંનધત મોનંા કેનસરથી મોનંા 
અનય ભાગો શામેલ હોય છે. એચપીવી 
મોનંા કેનસરમાં ઘણીવાર સટો્બેરી જેવી 
સપાટી દેખાય છે.

એચપીવી મેળવી રહ્ા છીએ
જીવનકાળની જતીય અને / અથવા 
મૌખખક લૈસંગક ભાગીદારોની વધલેી 

સખંયાના ઇનતહાસ સાથ,ે અને પુરષો માટે 
પ્થમ જતીય સભંોગમા ંવૃદ્ાવસ્ા સાથ ે
સકંળાયલેુ ંવધુ જખેમ છે. લૈસંગક સક્રિય 
વયસ્ો પાસ ેતમેના જીવનકાળ દરમમયાન 
એચપીવી મળેવવાની 75 ટકા શકતા છે. 
તમને કારેય ખબર નહી ંપડ ેકે 
તમ ેચપેગ્સત છો, કેમ કે તા ંકોઈ લક્ષણો 
નથી.

સદનસીબ,ે એચપીવી ચપે દ્ારા 
સફળતાપૂવ્તક લડવામા ંઆવે છે શરીરની 
રોગપ્નતકારક શસક્ત અન ેચપે વારંવાર 
સારવાર નવના ઉકેલ ેછે, પણ ઉચચ જેખમ 
સાથ ેચપે એચપીવીના તાણ. જે કે, માં 
કેટલાક લોકો, ચપે કરી શકે છે ચાલ ુરાખો 
અથવા ફરીથી દેખાય છે. લોકો સતત 
એચપીવી -16 મૌખખક સાથ ેચપે ખૂબ 
વધારે છે ઓરોફરીનકે્સ કેનસર માટે જેખમ.

“વવશ્વવ્ાપી, લગભગ 
5% બધા કેન્સર 
્સાથે જેાિાયેલા છે 
એચપીવી વાયર્સ. 
આમાં શામેલ છે 

્સવાવાઇકલ, પેનાઇલ, 
ગદુા અને જનન કેન્સર 
અને કેટલાક ના કેન્સર 
માથુ ંઅને ગરદન ”

એચપીવી 
શું છે?

“એચપીવી એક ્સામાનય ચેપ છે 
કેટલાકને 10 માંથી 8 લોકોને અ્સર કરે છે 

તેમના જીવન નનદદેશ.”

દર 3 કલાકમા ં1 વ્સક્ત મોનંા કેનસરથી ખતમ થઈ જય છે

યકેુમા ંદર વષષે 8300 થી વધ ુનવા કેસ

દર વષષે 2700 થી વધ ુલોકો મોનંા કેનસરથી ગમુાવ ેછે

નવશ્વવ્ાપી મોનંુ ંકેનસર દર વષષે 650,000 લોકોન ેઅસર કરે છે

પુરષોમાં માઉથ કેનસર બે વાર સામાનય છે

78 ટકા કેસ 55 થી વધ ુવય જૂથમા ંથાય છે

છેલલા 10 વષષોમા ંઘટનાઓમા ં49 ટકાનો વધારો થયો છે

છેલલા કેટલાક દાયકાઓમા ં5 વષ્તનો અસસતતવ દર ભાગય ેજ સુધયષો છે

મો ંકેન્સર વવશે તથયો

હ્મુન પનેપલોમા વાયરસ (એચપીવી) એ એક સામાનય વાયરલ ચપે છે જ ે
તવચા-થી-તવચા સપંક્ત દ્ારા લોકો વચચ ેપસાર થાય છે. મોટાભાગના ચપે શરીરની 
રોગપ્નતકારક શસક્ત દ્ારા લડવામા ંઆવ ેછે અન ેકોઈ લક્ષણોનુ ંકારણ નથી.

ર્સીકરણ
જતીય સક્રિય બનતા પહેલા એચપીવી 
સામ ેરસીકરણ દ્ારા, જ્ારે વૃદ્ થાય 
તારે કેનસરનંુ જખેમ ઓછંુ થાય છે. 
સપે્મબર 2019 થી શાળા વષ્ત 8 મા ં
છોકરાઓન ેમફત એચપીવી રસી 
આપવામા ંઆવ ેછે. આ પહેલા ફક્ત 
ક્કશોરવયની છોકરીઓન ેમાતાનપતાની 
સમંનત સાથ ેરસી મળી હતી, જ ેસવા્તઇકલ 
કેનસર સામ ેરક્ષણ આપ ેછે.

આ પગલાથી દર વષષે એચપીવી ચપેને 
કારણે થતા પરુષોમા ંકેનસરના આશરે 
2,000 કેસો અટકે તવેી સભંાવના છે. આ 
ગદુા, સશશ્ન, માથા અન ેગળાના કેનસર છે. 
રસીકરણ કરનારા છોકરાઓ, રસીકરણ 
ચકૂી ગયલેી સ્તીઓમા ંચપેનુ ંજખેમ 
ઘટાડીન,ે સવા્તઇકલ કેનસરના કેસોની 
સખંયા પણ ઘટાડશે.

માઉથ કેનસર ફાઉને્શન એક સખાવતી સસં્ા છે મોના કેનસર અગેં જગૃનત 
અન ેસહાય કરવા માટે અન ેમોનંુ ંકેનસર અથવા જખેમ ેપીડડત લોકોનુ ંસમથ્તન 
કરવુ ંકેનસર, ગળાના કેનસર અન ેઅનય માથા અન ેગળાના કેનસર, તમેજ સહાય 
અન ેજીવનનનવા્તહ નવષ ેમાહહતી પ્દાન કરવી પરરવારો, મમત્રો અન ેસંભાળ 
રાખનારાઓ માટે મો ંકેનસર સાથ.ે

મોના કેનસર અંગે જગૃનત લાવવા માટે 
સારા સવાસથયનો પ્ોતસાહન, સુરક્ષા 
અને સશક્ષણ મહતવપૂણ્ત છે. ચેરરટીનો 
હેતુ લોકોને સંકેતો, લક્ષણો, તથયો અને 
આકૃનતઓ અને મોનંા કેનસરના મુખય 
કારણો નવશે જણાવવાનું છે.

એચપીવી, દારૂ અને ધૂમ્રપાન સહહતની 
માહહતી સહહત રોગ થવાનું જેખમ શું છે તે 
જણો. મોના કેનસર ઘણીવાર પીડારહહત 
હોય છે તેથી વધુમાં મોનંા કેનસરના 
સામાનય સચહ્ો અને લક્ષણોની જણકારી 
હોવી જરૂરી છે.

મોનંું કેનસર 
ફાઉને્શન


