
તમે મહિનામાં 
એકવાર મોના કેન્સરની તપા્સ 

કરી રહ્ા છો?

  મોમાં કાંય પણ અલ્સર અથવા ્સફેદ કે લાલ પેચ જ ે
ત્રણ અઠવાડિયામાં મટાિતો નથી.

  મો,ં જિબા અથવા ગળામાં ગમે તાં ગઠ્ો અથવા ્સોજે જ ે
ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ ્સમય ્સુધી ચાલુ રિે છે.

  જિબા અથવા જીભને ગળી જવા, ચાવવાની અથવા ખ્સેિવાની તકલીફ.
  જીભ અથવા મોનંા અનય ક્ેત્રની નનષ્ક્રિયતા આવે છે.
  એવી લાગણી કે કંઇક ગળામાં પકિાયું છે.
  તીવ્ર ગળું  અથવા કક્કશ જ ેછ અઠવાડિયાથી વધુ ્સમય ્સુધી ચાલુ રિે છે.
  દાંત કોઈપણ કારણ નવના નબળા લાગે છે.

 તમાકુનો ઉપયોગ મોનંા કેન્સરનું મુખય કારણ છે.
 વધારે પ્રમાણમાં દારૂ પીવાથી જેખમ ચાર ગણો વધી શકે છે.  
 પીવા અને ્સાથે મળીને ધૂમ્રપાન કરવાથી મોનંું કેન્સર 
થવાની ્સંભાવના ત્રી્સ ગણા થઈ શકે છે..

 નબળા આિાર અને ્સામાજજક વંજચતતા એ કેન્સરના 
તમામ કે્સોના ત્રીજ ભાગ ્સાથે જેિાયેલી છે.

 મૌષ્ખક ્સેક્સ દ્ારા પ્ર્સારરત કરાયેલ હ્ુમન પેનપલોમા 
વાયર્સ (એચપીવી), આગામી દાયકામાં તમાકુ અને આલકોિોલને 
મુખય જેખમ પરરબળ તરીકે ઓળખી શકે છે.

 ્સૂય્કના ્સંપક્કમાં તવચાના કેન્સરનું એક કારણ 
છે જ ેિોઠ અને ચિેરાને અ્સર કરી શકે છે.

લક્ષણો

જોખમ પરિબળો

આ ્સામાનય શબદ છે જ ેમોમાં (મૌષ્ખક પોલાણમાં) નવકજ્સત નવનવધ 
જીવલેણ ગાંઠોને આપવામાં આવે છે. મોનંું કેન્સર ફાઉને્શન બધા માથા 
અને ગળાના કેન્સર એટલે કે ગળા (ફેરીનક્સ), વઇ્સ બક્સ (લરીનક્સ), 
લાળ ગ્ંથીઓ, નાક, પેરાના્સલ, ્સાઇન્સ, િોઠ અને તવચાની જગૃનતને 
પ્રોત્સાિન આપે છે.

મોનં ુ ંકોન્સિ 
એટલો શુ?ં

દર ત્રણ કલાકે 1 
વ્યક્તિ મોનંા કેન્સરથી 

ખતમ થઈ જય છે

યકેુમા ંદર 
વર્ષે 8300 થી વધુ 

નવા કે્સ

દર વર્ષે 2700 થી 
વધુ લોકો મોનંા 

કેન્સરથી ગુમાવે છે

નવશ્વવ્યાપી મોનંું કેન્સર 
દર વર્ષે 650,000 ને 

અ્સર કરે છે

પરુૂર્ોમાં મહિલાઓ 
કરતા મો કેન્સર બે વાર 

્સામાનય છે

55 થી વધ ુવય જૂથમાં 
78 ટકા કકસ્સાઓ 

બધં આવ ેછે

મો ંકોન્સિ 
વિશો તથ્ ો

મો ંકેન્સર ફાઉને્શન એ એક નોધંાયલે દાન છે (No. 1109298) જ ેમાથા અન ેગળાના કેન્સરથી પ્રભાનવત દરેકના જીવનને 
બચાવવા અન ે્સધુારવા માટે ્સમનપ્કત છે. આધાર દદદીઓની માનજ્સક જરૂરરયાતોન ેપણૂ્ક કરવામા ંમખુય ભમૂમકા ભજવી શકે છે. 
ચરેરટી દદદીઓ, ્સભંાળ રાખનારાઓ, બચેલા અને વ્યાવ્સાનયકોન ેમફત માહિતી અન ે્સ્ંસાધનો પ્રદાન કરે છે.

મો ંકોન્સિ માટો અમાિા 
ચાલિા જોડાઓ

અમાિી ્ટુ્બુ 
વિડડઓ જોિા 
માટો સ્ોન કિો.

www.mouthcancerfoundation.org
િહોલી તકો શોધા ો્લ એક ઉત્તમ છો

્ંસપૂિ્ણ ઉપા્ની તક!

દાન આપિા અથિા મફત માહહતી માટો આ િોબ્સાઇટની મલુાકાત લો
www.mouthcancerfoundation.org
્સલાિ માટે: 01924 950 950 • મુખય કાયા્કલય: +44 (0) 208 940 5680

ઇમઇેલ: info@mouthcancerfoundation.org

મો ંકોન્સિ 
સિ તપા્સ 



પગલું દ્ારા પગલું 
માગ્કદજશ્કકા અનુ્સરો. 
દરેક પગલા પર તમે 
અ્સામાનય કંઈપણ 
શોધી રહ્ા છો, ખા્સ 
કરીને કોઈપણ ગઠ્ો, 
લાલ અથવા ્સફેદ 
પેચો, રંગ / ટેક્સચરમાં 
ફેરફાર અથવા લંબાતા 
અલ્સર. જે તમે જચનંતત 
છો, તો મમત્રને તપા્સવા 
માટે પૂછો!

07 મો ંઅનો 
માળની છત

તમાિા માથાના પાછળના ભાગનો નમિું અનો તમાિા મોનંી 
પહોળાઇ તમાિા મોનંી છતનું નનિીક્ષણ કિિા માટો. રંગ 
અથવા અલ્સરમાં પરરવત્કન આવે છે તે જેવા માટે જુઓ. 
તમાિી આંગળીથી િચનામાં પરિિત્તન માટો તપા્સો. તમારી 
જીભને ઉંચા કરો અને કોઈપણ રંગમાં ફેરફાર કરો જ ે
અ્સામાનય છે. તમાિા મોના ફલોિ અનો જીભની નીચો 
તમાિી આંગળી ધીમોથી દબાિો. કોઈપણ ગઠ્ો, ્સોજે 
અથવા અલ્સર લાગે છે.

06 જીભ
નમ્રતાપૂવ્કક તમારી જીભન ેબિાર કાઢો 
અન ેપિેલા એક તરફ જુઓ અન ેપછી 
બીજી તરફ. કોઈપણ ્સોજે, અલ્સર 
અથવા રંગમા ંફેરફાર માટે જુઓ. તમારી 
જીભની ટોચ તમારા મોનંી છત ્સધુી 
ઉપાિીન ેતમારી જીભની નીચેની તપા્સ કરો.

03 હોઠ
તમાિા મોનંી અંદિની 
અનભુનૂત માટો તમાિી 
અનકુ્રમણણકા, મધ્ મ આગંળી 
અનો અંગઠૂાનો ઉપ્ોગ કિો. 
તમાિા ઉપલા હોઠનો ઉપિની 
તિફ અનો નીચોના હોઠનો 
નીચો તિફ ખોચંો. કોઈપણ 
વ્રણ અથવા રંગમા ંફેરફાર 
માટે અદંર જુઓ.

04 ગમ્સ
તમાિા અંગઠૂા અનો તર્તની 
બારુનો ઉપ્ોગ કિો.
અ્સામાનય કંઈપણ માટે ગમની 
આ્સપા્સની લાગણી દ્ારા 
તમારા ગુદંરની તપા્સ કરો.

05 ગાલ
તમારં મો ંખોલો અનો તમાિી ગાલનો એક બારુ 
એક બારુ, તમાિી આંગળીથી ખોચંો. આય 
લાલ અથવા ્સફેદ પેચો માટે જુઓ. શું બધું 
બંને બાજુએ એક્સરખું લાગે છે? અલ્સિ, ગઠ્ો 
અથિા કોમળતા માટો ગાલમાં તમાિી આંગળીનો 
ઉપ્ોગ કિો. બીજી બારુ પનુિાિત્તન કિો. 
તમારી જીભ વ્રણ નવસતારો, અલ્સર અને રફ પેચો 
શોધવા માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે.

01 ચહોિો
આખો ચહોિો રુઓ. શું કોઈ 
એવી ્સોજે છે જ ેતમે પિેલાં નોધંયું 
નથી? તિચાની તપા્સ કિો. શું 
તાજતેરમાં કંઈપણ બદલાયું છે? 
છછંુદર મોટા થાય છે અથવા 
ખંજવાળ શરૂ થાય છે અથવા 
લોિી નીકળવું છે. તમનો બારુથી 
બારુ તિફ િળો. આ તવચાને 
સ્ાયુઓ ઉપર લંબાય છે જ ેગઠ્ો 
જેવાનું ્સરળ બનાવે છે.

02 ગિદન
તમાિી આંગળીઓનો તમાિા રડબાની નીચો 
ચલાિો અનો તમાિી આંગળીઓનો ઉપ્ોગ 
કિીનો તમાિી ગિદનની બંનો બારુ મોટી સ્ા્ ુ
્સાથો અનભુિો. તાં કોઈ ્સોજે છે? શું બધું 
બંને બાજુએ એક્સરખું લાગે છે?

2 મમનનટ તો જતો આત્મનનિીક્ષણ 
કિો રો તમાિા જીિનનો બચાિી શકો!
નીચ ેઆપણી 2 મમનનટની ્ેસલફ ચકે ગાઇિનો ઉપયોગ કરીન ેમહિનામા ંએકવાર જત ેપરીક્ણ 
કરો! તમારે ફતિ એક અરી્સો, એક ્સારો પ્રકાશ સ્ોત અન ેસવચ્છ આગંળીઓની જરૂર છે!


