તમારે ફક્ત
એક અ
અને સ્વચ્છ રીસો, એક સાર
ો પ્રકા
આંગળીઓ
ની જરૂર શ સ્રોત
છે.

2 મિનિટ તે જાતે
આત્મનિરીક્ષણ કરો
જે તમારા જીવનને
બચાવી શકે!

અમારા સરળ 2 મિનિટની સેલ્ફ ચેક ગાઇડનો
ઉપયોગ કરીને મહિનામાં એકવાર જાતે તપાસો.
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•. મોમાં ક્યાંય પણ અલ્સર અથવા સફેદ કે લાલ પેચ જે ત્રણ અઠવાડિયામાં મટાડતો નથી.
•. મો,ં જડબા અથવા ગળામાં ગમે ત્યાં ગઠ્ઠો અથવા સોજો જ
ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે છે.
•. જડબા અથવા જીભને ગળી જવા, ચાવવાની અથવા ખસેડવાની તકલીફ.
•. જીભ અથવા મોનં ા અન્ય ક્ષેત્રની નિષ્ક્રિયતા આવે છે.
•. એવી લાગણી કે કં ઇક ગળામાં પકડાયું છે.
• . તીવ્ર ગળું અથવા કર્કશ જે છ અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહે છે.
• . દાંત કોઈપણ કારણ વિના નબળા લાગે છે.
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જોખમ
પરિબળો
.........................................................................
તમાકુ નો ઉપયોગ મોનં ા કેન્સરનું મુખ્ય કારણ છે.
વધારે પ્રમાણમાં દારૂ પીવાથી જખ
ો મ ચાર ગણો વધી શકે છે.
પીવા અને સાથે મળીને ધૂમ્રપાન કરવાથી મોનં ું કેન્સર થવાની સંભાવના ત્રીસ ગણા થઈ શકે છે.
નબળા આહાર અને સામાજિક વંચિતતા એ કેન્સરના તમામ કેસોના ત્રીજા ભાગ સાથે જડો ાયેલી છે.
મૌખિક સેક્સ દ્વારા પ્રસારિત કરાયેલ હ્મયુ ન પેપિલોમા વાયરસ (એચપીવી), આગામી દાયકામાં તમાકુ
અને આલ્કોહોલને મુખ્ય જખ
ો મ પરિબળ તરીકે ઓળખી શકે છે.
•. સૂર્યના સંપર્કમાં ત્વચાના કેન્સરનું એક કારણ છે જે હોઠ અને ચહે રાને અસર કરી શકે છે.
•.
•.
•.
•.
•.
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2. ગરદન
તમારી આંગળીઓને તમારા જડબા નીચે
ચલાવો અને તમારી ગળાની બંને બાજુ
અનુભવો. ત્યાં કોઈ સોજો છે ?
3. હોઠ
તમારા ઉપલા હોઠને ઉપરની તરફ અને
નીચેના હોઠને નીચે તરફ ખેચં ો. કોઈપણ વ્રણ
અથવા રં ગમાં ફે રફાર માટે અંદર જુ ઓ.

આ સામાન્ય શબ્દ છે જે મોમં ાં વિકસિત વિવિધ જીવલેણ ગાંઠોને આપવામાં
આવે છે , (મૌખિક પોલાણ). મોનં ું કેન્સર ફાઉન્શ
ડે ન બધા
માથા અને ગળાના કેન્સર એટલે કે ગળા (ફેરીન્ક્સ), વઇસ બક્સ
(કં ઠસ્થાન), લાળ ગ્થરં ીઓ, નાક, અનુનાસિક, સાઇનસ, હોઠ અને ત્વચાની
જાગૃતિ માટે પ્રોત્સાહન આપે છે.

લક્ષણો
.........................................................................
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1. ચહે રો
તમે પહે લાં ન જોયું હોય તેવા સોજો જુ ઓ
અને તમારી ત્વચાનું નિરીક્ષણ કરો. તમારા
માથાને એક બાજુ થી બીજી બાજુ ફે રવો,
ત્વચાને સ્નાયુઓ ઉપર ખેચં ીને ગઠ્ઠો જોવાનું
સરળ બને છે .

ં કે ન્સર શું છે
મો
.........................................................................

4. ગમ્સ
અસામાન્ય કં ઈપણ માટે ગમની આસપાસ
તમારા ગમ્સની લાગણીની તપાસ કરો.
5. ગાલ
તમારું મોં ખોલો અને એક સમયે તમારા
ગાલને એક બાજુ ખેચં ો. કોઈપણ લાલ અથવા
સફે દ પેચો માટે જુ ઓ. અલ્સર, ગઠ્ઠો અથવા
માયા માટે તપાસો.
6. જીભ
ધીમેધીમે તમારી જીભને બહાર કાઢો
અને બીજી બાજુ ની એક બાજુ પરીક્ષણ
કરો. સોજો, અલ્સર અથવા રં ગમાં
ફેરફાર માટે જુ ઓ. તમારી જીભની
નીચેની તપાસ કરો.

દાન આપવા અથવા મફત માહિતી માટે આ વેબસાઇટની મુલાકાત લો

5

વહે લી
તકે તપાસ
જરૂરી છે !
6

7. મો ં અને માળની છત
તમારા માથાને પાછળની બાજુ નમવું અને મો ં
ખોલો. પછી તમારી જીભને ઉપર કરો અને તેના
નીચેની તપાસ કરો. રં ગ, અલ્સર અને સોજોમાં
પરિવર્તનનું અવલોકન.

www.mouthcancerfoundation.org
સલાહ માટે :
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01924 950 950 •

મુખ્ય કાર્યાલય:

+44 (0) 208 940 5680

ઇમેઇલ: info@mouthcancerfoundation.org

અમારી યુટ્યુબ
વિડિઓ જોવા માટે
સ્કે ન કરો.
મોં કેન્સર ફાઉન્શ
ડે ન એ એક નોધં ાયેલ દાન છે (No. 1109298) જે માથા અને ગળાના કેન્સરથી પ્રભાવિત દરેકના જીવનને
બચાવવા અને સુધારવા માટે સમર્પિત છે. આધાર દર્દીઓની માનસિક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ચેરિટી
દર્દીઓ, સંભાળ રાખનારાઓ, બચેલા અને વ્યાવસાયિકોને મફત માહિતી અને સંસાધનો પ્રદાન કરે છે.

વિશે તથ્યો

મોં
કેન્સર

મો ં કે ન્સર વિશે તથ્યો
દર 3 કલાકમાં 1 વ્યક્તિ મોનં ા કેન્સરથી ખતમ થઈ જાય છે
યુકેમાં દર વર્ષે 8300 થી વધુ નવા કેસ

એચપીવી
શું છે ?

રસીકરણ

જાતીય સક્રિય બનતા પહેલા એચપીવી
સામે રસીકરણ દ્વારા, જ્યારે વૃદ્ધ થાય
ત્યારે કેન્સરનું જોખમ ઓછું થાય છે.
સપ્ટેમ્બર 2019 થી શાળા વર્ષ 8 માં
છોકરાઓને મફત એચપીવી રસી
આપવામાં આવે છે. આ પહેલા ફક્ત
કિશોરવયની છોકરીઓને માતાપિતાની
સંમતિ સાથે રસી મળી હતી, જે સર્વાઇકલ
કેન્સર સામે રક્ષણ આપે છે.
આ પગલાથી દર વર્ષે એચપીવી ચેપને
કારણે થતા પુરુષોમાં કેન્સરના આશરે
2,000 કેસો અટકે તેવી સંભાવના છે. આ
ગુદા, શિશ્ન, માથા અને ગળાના કેન્સર છે.
રસીકરણ કરનારા છોકરાઓ, રસીકરણ
ચૂકી ગયેલી સ્ત્રીઓમાં ચેપનું જોખમ
ઘટાડીને, સર્વાઇકલ કેન્સરના કેસોની
સંખ્યા પણ ઘટાડશે.

હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ (એચપીવી) એ એક સામાન્ય વાયરલ ચેપ છે જે
ત્વચા-થી-ત્વચા સંપર્ક દ્વારા લોકો વચ્ચે પસાર થાય છે. મોટાભાગના ચેપ શરીરની
રોગપ્રતિકારક શક્તિ દ્વારા લડવામાં આવે છે અને કોઈ લક્ષણોનું કારણ નથી.

એચપીવી અને મોનં ું કે ન્સર એચપીવી16, સર્વાઇકલ કે ન્સર સાથે સંકળાયેલ
એ જ વાયરસ, સારી તંદુરસ્તીમાં નાના
લોકોમાં કે ન્સર સાથે પણ સંકળાયેલ છે
અને ધૂમ્રપાન અથવા દારૂ પીવાનો કોઈ
ઇતિહાસ નથી. આ એચપીવી કે ન્સર મોના
કે ન્સરનો સૌથી ઝડપથી વધતો પ્રકાર છે .
સદભાગ્યે, એચપીવી મોનં ું કેન્સર સારવાર
માટે વધુ પ્રતિભાવશીલ હોય તેવું લાગે
છે અને અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા નો દર
એચપીવી મોના કે ન્સર કરતા વધુ સારો છે .

એચપીવી મોનં ું કે ન્સર મોાના પાછળના
ભાગ જેવા જીભના પાછળના ભાગ,
ગળાના પાછલા ભાગ (ઓરોફે રિન્ક્સ)
અને કાકડાના ક્ષેત્રમાં દે ખાય છે જ્યારે
એચપીવી સંબંધિત મોનં ા કે ન્સરથી મોનં ા
અન્ય ભાગો શામેલ હોય છે . એચપીવી
મોનં ા કે ન્સરમાં ઘણીવાર સ્ટ્રોબેરી જેવી
સપાટી દે ખાય છે .

સંખ્યાના ઇતિહાસ સાથે, અને પુરુષો માટે
પ્રથમ જાતીય સંભોગમાં વૃદ્ધાવસ્થા સાથે
ં ક સક્રિય
સંકળાયેલું વધુ જખ
ો મ છે. લૈગિ
વયસ્કો પાસે તેમના જીવનકાળ દરમિયાન
એચપીવી મેળવવાની 75 ટકા શક્યતા છે.
તમને ક્યારેય ખબર નહી ં પડે કે
તમે ચેપગ્રસ્ત છો, કેમ કે ત્યાં કોઈ લક્ષણો
નથી.

એચપીવી મેળવી રહ્યા છીએ

સદનસીબે, એચપીવી ચેપ દ્વારા
સફળતાપૂર્વક લડવામાં આવે છે શરીરની
રોગપ્રતિકારક શક્તિ અને ચેપ વારં વાર
સારવાર વિના ઉકેલે છે , પણ ઉચ્ચ જખ
ો મ
સાથે ચેપ એચપીવીના તાણ. જો કે, માં
કેટલાક લોકો, ચેપ કરી શકે છે ચાલુ રાખો
અથવા ફરીથી દેખાય છે. લોકો સતત
એચપીવી -16 મૌખિક સાથે ચેપ ખૂબ
વધારે છે ઓરોફરીનેક્સ કેન્સર માટે જખ
ો મ.

જીવનકાળની જાતીય અને / અથવા
ં ક ભાગીદારોની વધેલી
મૌખિક લૈગિ

“એચપીવી એક સામાન્ય ચેપ છે
કે ટલાકને 10 માંથી 8 લોકોને અસર કરે છે
તેમના જીવન નિર્દેશ.”

“વિશ્વવ્યાપી, લગભગ
5% બધા કેન્સર
સાથે જોડાયેલા છે
એચપીવી વાયરસ.
આમાં શામેલ છે
સર્વાઇકલ, પેનાઇલ,
ગુદા અને જનન કેન્સર
અને કેટલાક ના કેન્સર
માથું અને ગરદન ”

દર વર્ષે 2700 થી વધુ લોકો મોનં ા કેન્સરથી ગુમાવે છે
વિશ્વવ્યાપી મોનં ું કેન્સર દર વર્ષે 650,000 લોકોને અસર કરે છે
પુરુષોમાં માઉથ કે ન્સર બે વાર સામાન્ય છે
78 ટકા કેસ 55 થી વધુ વય જૂ થમાં થાય છે
છે લ્લા 10 વર્ષોમાં ઘટનાઓમાં 49 ટકાનો વધારો થયો છે
છે લ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં 5 વર્ષનો અસ્તિત્વ દર ભાગ્યે જ સુધર્યો છે

મોનં ું કેન્સર
ફાઉન્ડેશન
માઉથ કેન્સર ફાઉન્ડેશન એક સખાવતી સંસ્થા છે મોના કેન્સર અંગે જાગૃતિ
અને સહાય કરવા માટે અને મોનં ું કેન્સર અથવા જોખમે પીડિત લોકોનું સમર્થન
કરવું કેન્સર, ગળાના કેન્સર અને અન્ય માથા અને ગળાના કેન્સર, તેમજ સહાય
અને જીવનનિર્વાહ વિષે માહિતી પ્રદાન કરવી પરિવારો, મિત્રો અને સંભાળ
રાખનારાઓ માટે મો ં કેન્સર સાથે.
મોના કેન્સર અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે
સારા સ્વાસ્થ્યનો પ્રોત્સાહન, સુરક્ષા
અને શિક્ષણ મહત્વપૂર્ણ છે . ચેરિટીનો
હે તુ લોકોને સંકેતો, લક્ષણો, તથ્યો અને
આકૃ તિઓ અને મોનં ા કેન્સરના મુખ્ય
કારણો વિશે જણાવવાનું છે .

એચપીવી, દારૂ અને ધૂમ્રપાન સહિતની
માહિતી સહિત રોગ થવાનું જોખમ શું છે તે
જાણો. મોના કે ન્સર ઘણીવાર પીડારહિત
હોય છે તેથી વધુમાં મોનં ા કેન્સરના
સામાન્ય ચિહ્નો અને લક્ષણોની જાણકારી
હોવી જરૂરી છે .

