
क्यान्सर
क्यान्सर के हो ?
हाम्रो शरिि जिवीत करोषिकाहरुबाट बनेकरो छ । नयाँ 
करोषिकाहरु बन्ा यरो टुक्रिन्छ ि करोषिका मछ्छ ।   

कक्हंलेकाक्हं नयाँ करोषिका अस्वस्थ तरिकाले बन्छ । प्ायः यसले 
शरििलाई हानी पुया्छउँदैन ि मिेि िान्छ । ति कक्हलेकाक्हं षबग्रिएकरो 
करोषिका टुक्रिएि धेिै हुन्छन् ि ट्ुमि बन्छ ।

कुनै ट्ुमि हाननकािक हँुदैन । कुनै ट्ुमि चाक्हं हाननकािक हुन सकछ ि 
यरो बढ्दै गएि शरििका अन्य भागहरुमा समेत आरिमण गद्छछ । यसैलाई 
क्ान्सि (नेपाली भािामा अबु्छद िरोग) भननन्छ । ट्ुमि उत्ादन हुने स्थानकरो 
आधािमा कुनै हाननकािक हुन्छ ि मृत्ु पनन हुन सकछ । 

क्ान्सि धेिै क्कससमकरो हुन्छ । कुनै क्ान्सिकरो िरोकथाम गन्छ सक्कन्छ ि केहीकरो सजिलै उपचाि गिेि ननकरो 
हुन्छ । कुनै क्ान्सि चाक्हं ननकरो पान्छ गाह्रो हुन्छ ि कािण पनन थाहा हँुदैन । 

तपयाईंलयाई क्यान्सर भएको भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने
आफूलाई क्ान्सि छ क्क भनेि शंका लाग्ा जचन्ा त लाग्गहालछ 
। शंका लागे ननदान गरिहाल्ुपछ्छ । यक्द क्ान्सि हरो भने उपचाि 
गिाउनुपछ्छ । ननदान गदा्छ क्ान्सि नहुन पनन सकछ ।

कोषिकाहरु सकु्ष्म भएकोले 
सकु्ष्मदर्शक यन्त्रबाट मात्र देख्न 

सककन्छ ।

यो क्यान्सर नभएर 
सयामयान्य संक्रमण पनन 
हुन सक्दछ । उपचयार गरे 
ननको हुन सक्दछ !
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क्ान्सि भएकरो छ भनी थाहा पाउने वायरोप्सि (biopsy) हरो । यरो एक परिक्षण हरो िुन क्लिननक ि 
अस्पतालहरुमा उपलब्ध हुन्छ । वायरोप्सिका रिममा स्वास्थ्य काय्छकता्छले क्ान्सिकरो आशंका गरिएकरो 
शरििकरो भागबाट अत्न् सानरो टुरिा मासु ननकालेि सकु्ष्मदश्छक यन्त्रबाट परिक्षण गद्छछन् ।

यक्द छालामूनी वा शरििकरो कुनै पनन भागमा दखुेकरो गाँठागुठी (lump) छ भने त्सकरो परिक्षण गनु्छपद्छछ 
। यक्द गाँठागुठी कडा छ ि सददैन भने परिक्षण गरिहाल्ुपछ्छ । स्वास्थ्य काय्छकता्छसँग गाँठागुठीकरो बािेमा 
सरोध्ुहरोस् िुनः 

• बढ्दै िान्छ

• केही हप्ाहरुग्भत्र हिाएि िाँदैन

• दखुछ

• कडा हुन्छ

यक्द तलका ठाउँमा सुन्निएकरो भए वा डल्ा आयरो भने स्वास्थ्य काय्छकता्छलाई 
देखाइहाल्ुपछ्छः 

• कानकरो पछाडी

• घाँटीमा वा जचउँडरो मुन्न्ि

• काखी ि पेटकरो तल्रो भागमा

शरििमा आएकरो डल्रो बढेकरो छैन ि आकाि पनन परिवत्छन भएकरो छैन भने 
सायद त्रो क्ान्सि हरोइन । 

धेिै क्ान्सिहरुका एउटै क्कससमका लक्षणहरु हुन सकछन् । ति कुनै क्ान्सिकरो 
शुरुवातमा त केही लक्षण नै नहुन सकछ । कुनै कुनै गाँठा त ग्वग्भनि स्वास्थ्य 
समस्ाहरुका कािणले हुन सक्दछ ।

 यस परिच्छेदमा निम्न प्रकािका क्ान्सिहरुको बािछेमा छलफल गरिएको छः 

• फरोक्रोकरो क्ान्सि  

• आन्दाकरो क्ान्सिहरु

• पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिहरु  

• ग्पसावथैलीकरो क्ान्सि  

• कलेिरोकरो क्ान्सि

• स्तन क्ान्सि 

• पेटकरो क्ान्सि  

• पौरुिरिन्थिकरो क्ान्सि

• छालाकरो क्ान्सि

•  Kaposi's sarcoma

धछेि ैक्ान्सिहरुका एउटै जस्ो दछेखििछे वा साझा लक्षणहरु
षय लक्षणहरु क्ान्सिकरो अन्न्म अवस्थामा मात्रै देन्खन्छन् । क्ान्सिलाई प्ािन्भिक चिणमै थाहा पाउन 
चाक्हं गाह्रो हुन्छ ।

• तौल कम हँुदै िानु

• थकाई लाग्गिहनु

• ननकरो नहुने दखुाई

यक्द क्ान्सि भएकरो आशंका लागेमा स्वास्थ्य काय्छकता्छसँग छलफल गिेि कहाँ उपचाि गन्छ सक्कन्छ पत्ा 
लगाउनुपछ्छ । जचक्कत्सकसँगकरो भेटमा छलफल गन्छ, बुझ्न अकको ब्यक्तिलाई पनन सँगै लैिानुपछ्छ ।
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परिक्षण  
कुनै क्ान्सिहरु परिक्षण गदा्छ शरििमा कुनै लक्षण नदेन्खएपनन 
पत्ा लगाउन सक्कन्छ । त्स्तरो िाँच िरोन्खममा िहेका 
माननसहरुलाई गन्छ सक्कन्छ । यस्तरो िाँच पाठेघिकरो मुखकरो 
क्ान्सि (हेनु्छहरोस् पृष्ठ १२) ि स्तन क्ान्सि (हेनु्छहरोस् पृष्ठ १६) 
करो लाग्ग वढी प्यरोग गरिन्छन् क्कनकी षय क्ान्सिहरु सछटै् 
पक्हचान गन्छ सक्कन्छन् ि सफलतापूव्छक उपचाि गन्छ समेत 
सक्कन्छ । 

जति छिटो क्ान्सरको पकहचान हुन्छ, त्यिी नै वढी 
सफल उपचार हुने सम्ावना हुन्छ । 

क्यान्सर कसलयाई हुन सक्छ ?
के कािणले गदा्छ क्ान्सि हुन्छ भनिे बािेमा धेिै थाहा भएपनन कक्हंलेकाक्हं क्कन कसैलाई क्ान्सि हुन्छ ि 
कसैलाई हँुदैन भनिे बािेमा चाक्हं भनि सक्कनि । क्ान्सि िसलाई पनन हुनसकछ ि उमेि वढेसँगै त्सकरो 
सभिावना वढी हुन्छ । केही क्ान्सि (ग्वशेिगिी स्तन क्ान्सि) वंशानुगत पनन हुन सकछन् । ति धेिैिसरो 
क्ान्सिहरु परिवािमा नसनने हुन्छन् । हामील ेथाहा पाउनुपनने कुिाः

• टुनामुना, िन्ि—मन्ि, श्ाप वा कुदृषटि ले क्ान्सि गिाउँदैनन् ।

• क्ान्सि कुनै गलत काय्छ गिेि भगवानले सिाय क्दएकरो हरोइन ।  

•  एक ब्यक्तिबाट अकको ब्यक्तिमा क्ान्सि सददैन । क्ान्सि भएकरो ब्यक्तिकरो नजिक िाँदा, सँगै बस्ा 
वा उसकरो हेिषबचाि गदा्छ पनन क्ान्सि सददैन । 

धुम्पान/मद्यपानले चाक्हं क्ान्सि गिाउन सकछन् । हामीले प्यरोग गनने खानेकुिामा ग्मससएकरो िसायन ि हावा 
वा पानीकरो प्दिुणले पनन क्ान्सि गिाउँदछ । क्ान्सिकरो िरोकथाम गनने उपायहरु (हेनु्छहरोस् पृण्ठ २३ देन्ख २५) 
छन् । ति क्ान्सि गिाउने धेिै कुिाहरु छन् िसमासथ ब्यक्तिगत ननयन्त्रण भने िहँदैन । दईु िना ब्यक्तिहरु उस्तै 
क्कससमका हाननकािक जचिहरुकरो संसग्छमा आउँदा समेत दवुैलाई क्ान्सि हुन्छ भनिे हँुदैन ।  

क्ान्सि ि यसका कािणहरु अझै थाहा नभएकरोले क्ान्सिका िरोग्गलाई वेवास्ता गनने हरोइन । उनीहरुलाई त 
झन् माया ि साहािा चाक्हन्छ । 
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क्ान्सि के हरो  ३

यहाँ प्रत्येक कदन स्तन 

क्ान्सरको पररक्षण 
हुन्छ

प्रतिक्षालय

समयसमयमा 
पररक्षण गरे क्ान्सर 

छिटै् पत्ा लाग्न 
सकि र यस्तो 

तवछि सबैको लातग 
उपलब्ध हुनुपि्श । 



क्यान्सरको उपियार
क्ान्सिकरो उपचािले िरोग ननकरो पाछ्छ ि साथै ग्विामीलाई गुणस्तिीय िीवन बाँच्न पनन सहयरोग गछ्छ ।  

कस्तरो क्ान्सि हरो, शरििकरो कुन भागमा छ, अन्य भागमा सरिसकेकरो छ की छैन, व्यक्ति कग्त स्वस्थ छ भनिे 
कुिामा क्ान्सिकरो उपचाि ननभ्छि िहन्छ । उपचािका ग्वसधहरु एलैि वा संयुति रुपमा प्यरोग गन्छ सक्कन्छन,् 
अथवा पक्हलरो ग्वसधले िाम्रोसँग काम नगिेमा अकको उपचाि ग्वसधकरो प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । क्ान्सिकरो 
उपचािहरुका ४ प्मूख प्कािहरु छन् । 

१. शल्यक्रिया — शरििबाट क्ान्सि भएकरो अंग ननकान्लन्छ ।  

२. कछे मोथछेिापी — क्ान्सिका करोषिका नटि गन्छ औिधीकरो प्यरोग गरिन्छ । 

३. क्वनकिण (िछेक्ियसि) — क्ान्सिका करोषिका नटि गन्छ शक्तिशाली िेक्डयरो तिङ्गकरो प्यरोग गरिन्छ ।   

४. हममोि थछेिापी — क्ान्सिलाई खिाब बनाउने हमकोनहरु िरोक्न औिधीहरुकरो प्यरोग गरिन्छ ।

यसिी उपचाि गदा्छ केही प्ग्तकूल प्भावहरु पनन हुन सकछ, ति ग्विामीलाई ननकरो पान्छकरो लाग्ग ि 
क्ान्सिलाई खतम पान्छ षय प्यरोग गनदैपछ्छ । 

उपचाि ग्वसध प्ायः महंगा हुन्छन् ि केही ग्वसध सव्छत्र उपलब्ध हँुदैनन् । त्सकािण उपचािकरो पहँुच सबै 
ग्विामीलाई हँुदैन । 

माननसहरुलाई फिक फिक तरिकाले क्ान्सिले असि गद्छछ, त्सिी न ैउपचािहरुले पनन फिकफिक तरिकाले 
असि गछ्छ । उदाहिणकरो लाग्ग केही माननसहरुमा वढी प्ग्तकूल प्भावहरु देन्खन्छन् भने केहीमा कम 
देन्खन्छन् । एउटैिस्तरो उपचािले एउटा ब्यक्तिकरो क्ान्सि ठीक गछ्छ भने अरु कसैलाई त्ती नै िाम्रोसँग काम 
नगन्छ सकछ । यस्ता उपचािले माननसहरुकरो भावना ि मानससक स्वास्थ्यलाई समेत फिक तरिकाले असि गद्छछ 
। 

क्वमािी कम भएको अवधध (Remission)
क्ान्सिकरो उपचाि सफल भएमा शरििमा क्ान्सिका करोषिका िहँदैनन् । ननकरो भनिे शब्दकरो सट्ा 
“remission” शब्दकरो प्यरोग गरिन्छ, क्कनकी क्ान्सि पुनः फक्छ ने सभिावना अझै िहन्छ ।   

क्ान्सिकरो उपचाि पसछ पनन ननयग्मत परिक्षणहरु गनदैपछ्छ । कग्त समयसम्म परिक्षण गनने भनिे कुिा 
क्ान्सिकरो प्कािमा भि पद्छछ । 

शल्यक्रियया
शरििकरो एक मात्र भागमा क्ान्सि पाइएमा शल्यक्रियाद्ािा यसलाई सफलतापूव्छक 
हटाउन सक्कन्छ । ति क्ान्सिहरुकरो शल्यक्रिया अस्पतालमा मात्रै गरिन्छ ि 
ब्यक्तिलाई आिाम चाक्हन्छ । 

शल्यक्रियाद्ािा हटाउन नसक्कएकरो बाँकी करोषिका नटि गन्छ कक्हंलेकाक्हं 
शल्यक्रियालाई केमरोथेिापी वा ग्वक्किणसँगै संयुति रुपमा अपनाइन्छ । 
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केमोथेरयापी
औिधीकरो मद्दतले गरिने उपचािलाई केमरोथेिापी भननन्छ । यस्ता औिधीहरु प्ायःिसरो महंगा हुन्छन् । िाष्रिय 
स्वास्थ्य काय्छरिमहरुले यस्ता औिधीहरु उपलब्ध हुने बनाउन सक्नुपद्छछ ताक्क धेिै माननसहरुलाई उपचाि गन्छ 
सक्कयरोस् ि उनीहरु क्ान्सिबाट बाँच्न सकून् । नेपालमा क्ान्सि भएकरो माननसलाई सिकािले रु. १ लाख 
उपचाि खच्छ क्दन्छ । ति धेिैिसरो ग्विामीलाई यसकरो बािेमा थाहा छैन । थाहा भएकाहरुलाई पनन कहाँ िाने, 
करोसँग कुिा गनने भनिे थाहा हँुदैन । 

कछे मोथछेिापीको प्रयोग निम्न कािणलछे गरिन्ः 

• शरििका अन्य भागहरुमा क्ान्सि सन्छबाट िरोक्न ।

• क्ान्सिकरो करोषिकाकरो बृसधिलाई कम गिेि क्ान्सिलाई घटाउन । 

• क्ान्सिलाई नटि गन्छ ।

कक्हलेकाहीं केमरोथेिापी मात्र नै उपचाि हुन्छ, ति प्ायःिसरो 
यसलाई अन्य उपचाि ग्वसधसँगै प्यरोग गरिन्छ । उदाहिणकरो 
लाग्ग ट्ुमि घटाउन केमरोथेिापीलाई प्यरोग गिेि सजिलै गिी 
शल्यक्रियाबाट हटाउन प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । साथै यसलाई 
शल्यक्रिया वा ग्वक्किणकरो प्यरोगपश्ात बाँकी िहेकरो कुनै 
क्ान्सिका करोषिका नटि गन्छ समेत प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । 

केमरोथेिापीका औिधीहरु ग्वग्भनि तरिकाले प्यरोग गरिन्छन् । 
कुनै मुखबाट न्लइने गरोलीहरु वा झरोल हुन्छन् । कुनै ितिवाक्हनी 
नशाका (IV) माध्यमबाट क्दइन्छन् । कक्हले कक्हले एक भन्ा 
वढी केमरोथेिापीका औिधीहरुकरो प्यरोग गरिन्छ ।  

कग्त लामरो समयसम्म केमरोथेिापी चाक्हन्छ भनिे कुिा क्ान्सिकरो प्काि ि केमरोथेिापीकरो औिधीमा भि पद्छछ 
। यरो कुिा शरििले उपचािसँग कसिी प्ग्तक्रिया क्दन्छ (िुन ब्यक्तिग्पचे् फिक हुन्छ) भनिे कुिामा समेत ननभ्छि 
िहन्छ । केमरोथेिापी दैनीक, हप्ैग्पचे् वा मक्हनैग्पचे् पनन क्दन सक्कन्छ । ति सामान्यतयाः शरििलाई आिाम 
गन्छ ि स्वस्थ हुन सहि हरोस् भनी क्दन वा हप्ा ग्विाएि गरिन्छ ।

क्ान्सिका करोषिकाहरुलाई नटि गन्छ केमरोथेिापी प्यरोग गदा्छ स्वस्थ करोषिकाहरुलाई समेत असि गद्छछ ि 
यस्तरो अवस्थामा ग्विामीलाई प्ग्तकूल असिहरु देखा पद्छछनः् 

• वाकवाकी (हेनु्छहरोस् वाकवाकी घटाउन सहयरोग गनने, पृष्ठ ८) । 

•  कनहलछे िाक ि मुिभभत्र पोलछ । मुख ि घाँटीमा िातरोपन, खनटिा हँुदा धेिै दखुछ । खाना मीठरो 
लागै्न, मुख अत्न् ग्ततरो हुन्छ । मुखका खनटिाहरु कम गन्छ क्दनकरो धेिैपटक मुखलाई १ कप 
ग्पउनयरोग्य उमालेि मनतातरो भएकरो पानी, १/४ जचयाचमचा baking soda ि १/८ जचयाचमचा नुनकरो 
ग्मश्णले पखाल्ुपद्छछ । त्सपसछ सफा पानीले पखाल्ुपद्छछ । 
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• थकाइ लागछ । वढी आिाम गनु्छपछ्छ । प्त्ेक क्दन १५ ग्मनेट केही यरोगासन गनने ि क्हंड्ने गनु्छपछ्छ । 
प्शस्त पानी ि अन्य तिल पदाथ्छहरु ग्पएमा थकान कम हुन सकछ । 

• कपाल झनु्छ । कपाल ि आँखी भौं झछ्छ । ति उपचाि सक्कएपसछ कपाल फेिी उम्न थाल्ेछ । 

उपचािपसछकरो केही क्दनहरुसम्म प्ग्तकूल प्भावहरु खिाब हुन सक्दछन,् ति षबस्तािै ठीक हुन्छन् । 

केमरोथेिापी उपचािका रिममा स्वास्थ्यलाई ध्यान क्दनुपछ्छः 

• आवश्यक पिेका वखत आिाम गनु्छपछ्छ । 

• स्वस्थकि खानेकुिाहरु खानुपछ्छ ।

• मक्दिाकरो सेवन गनु्छहँुदैन क्कनभने यसले कलेिरोलाई निाम्रो असि पुया्छउँछ । 

क्िककरण (रेक्ियोथेरयापी) 
केमरोथेिापी िसै्त ग्वक्किणले पनन क्ान्सि करोषिकाहरु ि अन्य ग्तब्र रुपमा बृसधि हुने करोषिकाहरुलाई नटि 
गद्छछ । क्ान्सि हटाउन वा क्ान्सिकरो बृसधि कम गन्छ ग्वक्किणकरो प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । ग्वक्किणकरो प्यरोग 
छुटै् वा शल्यक्रिया अथवा केमरोथेिापीकरो साथसाथै गन्छ सक्कन्छ । 

ग्वक्किण यन्त्रहरुले क्ान्सिका करोषिकाहरु नटि गन्छ शक्तिशाली िेक्डयरोतिङ्ग पठाउँदछन् । क्ान्सि शरििका 
अन्य क्षेत्रमा फैन्लनु (metastasized) असघ थाहा पाइएमा ग्वक्किणले फाइदा गछ्छ । क्कनकी केमरोथेिापीकरो 
ग्वपरित ग्वक्किणलाई सम्ूण्छ शरििलाई असि नगनने गिी ननश्श्त क्षेत्रमा मात्र लन्क्षत गरिएकरो हुन्छ । ग्वक्किण 
उपचािहरुले क्ान्सियुति भागलाई अस्थाई वा स्थाई रुपमा मुति गन्छ सक्दछन् । 

ग्वक्किण उपचाि गदा्छ दखुदैन । १५ देन्ख ३० ग्मनेटसम्म ग्वक्किण यन्त्रकरो मुनी उपचाि टेवलमा ग्विामीलाई 
सुताइन्छ । उपचािकरो संख्ा ि कग्त अन्िमा क्दइन्छ भनिे कुिा क्ान्सिकरो प्काि ि ट्ुमिकरो आकािमा भि 
पछ्छ ।
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क्वनकिणका प्रक्िकूल प्रभावहरुः

•  थकाइ लागछ । वढी आिाम गनु्छपछ्छ । प्त्ेक क्दन १५ ग्मनेट केही यरोगासन गनने ि क्हंड्ने गनु्छपछ्छ । 
प्शस्त पानी ि अन्य पेय पदाथ्छ ग्पएमा थकान कम हुन सकछ । 

•  भरोक नलाग्ु । एकैचरोटी खानुभन्ा थरोिै थरोिै गिेि खाना खुवाउनुपछ्छ । खाँदा दखुछ भने सुप वा 
सजिलै खान सक्कने निम खानेकुिाहरुकरो करोश्शश गनु्छपछ्छ ।

•  छालामा परिवत्छन देन्खनु । उपचाि गरिएकरो क्षेत्र मासथकरो छालाकरो िङ्ग क्फक्ा िातरो वा गाढा हुन 
सकछ । यरो दखुछ, परोलछ, सुख्ा हुन्छ वा जचलाउँछ । सुन्निन सकछ वा फरोकाहरु आउन सकछन् । 

• वाकवाकी (हेनु्छहरोस् वाकवाकी घटाउन सहयरोग गनने, पृष्ठ ८) ।

प्रक्िकूल प्रभावहरु भबस्ाि ैकम हुँ दै जान्ि् ।

• आवश्यक पिेका वखत आिाम गनु्छपछ्छ ।

•  तािा फलफूल ि तिकािीहरु, प्रोनटनयुति खानेकुिाहरु ि नननफनेकरो अनािहरु िस्ता स्वस्थ 
खानेकुिाहरु खानुपछ्छ । 

•  उपचाि गरिएकरो क्षेत्रकरो छालाकरो हेिचाह गनु्छपछ्छ ि ग्वस्तािै छालाकरो सिसफाई गनु्छपछ्छ । साँगुिरो 
लुगा, पाउडि वा सुगन्धहरु प्यरोग गनु्छहँुदैन । 

• सूय्छकरो ग्वक्किणबाट छाला िरोगाउन टरोपी ि शरिि ढाक्न ेलुगा लगाउनुपछ्छ ।

हममोन थेरयापी
शरििका हमकोनहरुलाई असि गनने औिधीहरुले ट्ुमिलाई घटाउन वा क्ान्सिकरो बृसधिलाई कम गन्छ सक्दछन् 
। यसलाई हमकोन थेिापी भननन्छ । षय औिधीहरु सामान्यतयाः गरोन्ल (चक्ी) हरुमा आउँदछन,् ति केही 
भने इने्क्नकरो सहायताले क्दइन्छन् । हमकोन थेिापीलाई एक वा एक भन्ा वढी प्चन्लत क्ान्सि उपचाि 
ग्वसधहरु (शल्यक्रिया, केमरोथेिापी वा ग्वक्किण) सँगै संयुति रुपमा क्दन सक्कन्छ । 

हमकोन थेिापीका प्ग्तकूल प्भावहरुः

• थकान

• तौल बढ्नु

• षबस्छने समस्ा हुनु

• उदास/क्डप्ेसन हुनु

• कक्हले गममी महशुस गनु्छ ि पससना आउन,ु कक्हले िाडरो हुनु

• यौनइच्ामा कग्म हुनु 
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वाकवाकी घटाउि सहयोग गिने
केमरोथेिापी वा ग्वक्किण उपचािहरुकरो प्ग्तकूल प्भावले वाकवाकी हुन सकछ । यस्तरो हँुदा खाना खान मन 
नलागेि कुपरोिण हुन सकछ । यस्तरो बेला वाकवाकी घटाउने औिधीहरु प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । साथै वाकवाकी 
घटाउन घिेलु औिधी प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । 

•  सुख्ा िरोटी, सुख्ा मकै वा अन्य अनािहरु खानुपछ्छ । ति तािेका वा मसलादाि खानेकुिाहरुबाट 
टाढ ैिहनुपछ्छ । 

•  एकैचरोटी धेिै खानुभन्ा थरोिैथरोिै गिेि पटक पटक खाने ि अन्ल अन्ल गिेि क्दनभि पानी ग्पउँदा िाम्ै 
हुन्छ । 

• खाने षबषत्कै पप्टिनुभन्ा केहीबेि बस्ुपद्छछ । 

•  वाकवाकी कम गिाउन अकु्प्ेसि (शरििका ग्वश्शटि स्थल वा ग्वन्हुरुमा औंलाले सथचेि उपचाि 
गरिने एक पधिग्त) पनन प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । नाडीभन्ा ३ औंला मासथ हातकरो 
ग्भक्त्र भागपनट् २ वटा नशाहरु (tendons) करो षबचमा औंलाहरुलाई सानरो वृत्मा 
घुमाउँदै जचत्रमा देखाइएकरो ग्वन्मुा िरोडले सथच्नुपछ्छ । ति दखु्ेगिी हरोइन । यक्द 
अक्ुप्ेसिले काम गिेमा केही ग्मनेटमै सजिलरो महशुस हुन थाल्दछ । 

•  पुक्दना (mint) वा अदवुाकरो जचया ग्पउनु िाम्रो हुन्छ । पुक्दनाकरो जचया बनाउन 
एक जचया चमचा पुक्दनाकरो पातहरु एक कप उमालेकरो पानीमा िाख्ुहरोस् । 
अदवुाकरो जचया बनाउन ग्पंधेकरो वा काटेकरो अदवुाकरो गाना १५ ग्मनेटसम्म पानीमा 
उमालु्पछ्छ ।  

उपचािका क्दनहरुमा उपचाि भन्ा असघ केही खाँदा सजिलरो हुन्छ क्कनभने पसछ खाँदा उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ 
ि वाकवाकी लागेपसछ केक्ह खान सक्कनि । उपचािका रिममा यक्द वाकवाकी शुरु भएमा तािा अदवुाकरो 
एक टुरिा चपाउनुपछ्छ । कन्तिमा १ घण्ा पसछ खाना खानुपछ्छ । 

क्यान्सरकया अन्य उपियारहरु
क्ान्सि ननकरो पान्छ ग्वग्भनि थरिका अन्य उपचाि ग्वसधहरु छन् । त्स्ता ग्वसधहरुग्भत्र आध्यात्मिक तविले 
ननकरो पानने, अचेत अवस्थामा ल्याउने, ध्यान गनने, िक्डबुटीकरो उपचाि, ग्वशेि क्कससमकरो परोिक आहािा, 
ब्यायाम, अक्ुपङ्चि (शिीिका खास ठाउँहरुमा ससयरो घरोपेि उपचाि गरिने पिम्िागत जचननयाँ ग्वसध), ि 
मसाि (मान्लस) पद्छछन् । षय ग्वसधहरुले केमरोथेिापी वा ग्वक्किण न्लइिहेका माननसहरुलाई पनन सहयरोग 
गद्छछन् क्कनकी ग्तनले शरििलाई सछटरो स्वस्थ हुन ि क्ान्सि वा क्ान्सिकरो उपचािका प्ग्तकूल प्भावहरु 
घटाउन सहयरोग गद्छछन् । स्वास्थ्य काय्छकता्छसँग कुन ग्वसधहरु सँगसँगै िाम्रोसँग काम गछ्छन् भनिेबािे छलफल 
गनु्छपछ्छ । षय ग्वसधहरु प्यरोग गदा्छ क्ान्सिकरो औिधीसँगै प्यरोग गिेमा ग्विामीलाई सहि हुन्छ । ति यस्ता 
ग्वसधहरु मात्र प्यरोग गिेि क्ान्सि ननकरो भएकरो दावी गन्छ सक्कनि ।
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क्ान्सिकरो औिधी बनाउने कम्नीले क्ान्सिकरो ठीक पानने औिधी बेचेि बढी नाफा कमाउन चाहन्छन् 
। वायि नामकरो औिधी बनाउने कम्नीका मान्लकले त हाकाकाकी भनेका सथए —“क्ान्सि िरोग ठीक 
पानने औिधी त गरिव माननसकरो लाग्ग हरोइन, यरो त औिधी क्कनि सक्ने पश्श्मका धनी माननसका लाग्ग 
हरो”। 

जीवन रक्षक क्यान्सरकया 
औषधीहरु सबैलयाई 
उपलब्ध हुनुपछ्छ ।

ति केही यस्ता ठग माननसहरु हुन्छन् िसले क्ान्सि ननकरो पानने ग्वशेि वा िहस्मय उपचािहरु छन् भनिे दावी 
गद्छछन् । यस्ता गलत भनाइमा लागेि माननसहरुले पैसा खेि फाल्दछन् । 

क्यान्सर, गरीिी र सयामयाजिक बिभेद
क्ान्सि गन्भिि समस्ा हरो । गरिव माननसहरुका लाग्ग त क्ान्सि भएपसछ उपचाि गिाउन झन् गाह्रो हुन्छ । 
गरिव वा ससमान्कृत माननसहरुलाई क्ान्सिकरो िरोन्खम वढी हुन्छ क्कनकी उनीहरु प्ायः खिाब वाताविण 
भएकरो ठाउँमा बस्छन् । क्ान्सि िरोकथाम गन्छ सहयरोग गन्छ सक्ने ग्वग्भनि प्कािकरो पौषटिक खानेकुिाहरु 
(तािा फलफूल ि तिकािीहरु, प्रोनटन) खान पाउँदैनन् । क्ान्सि पत्ा लगाउन ि उपचाि गन्छ सहयरोग गनने 
परिक्षणहरु, औिधीहरु, ि स्वास्थ्य सेवामा गरिव माननसहरुकरो पहँुच पुगै्न ।    

यसैले क्ान्सि भएपसछ त गरिबलाई झन् वढी समस्ा पछ्छ ।  

िाफा

क्ान्सि
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क्िबभन्न प्रकयारकया क्यान्सरहरु
शरििका ग्वग्भनि भागमा हुने क्ान्सिकरो कािण, लक्षण ि उपचाि फिक हुन्छन् । केही क्ान्सिहरु िरोकथाम ि 
उपचाि गन्छ सजिला छन् भने केहीकरो उपचाि गन्छ गाह्रो हुन्छ । ति समयमा नै क्ान्सि पत्ा लाग्यरो भने उपचाि 
गन्छ सजिलरो हुन्छ । 

फोक्ोको क्यान्सर (Lung cancer)
लक्षणहरु

• खरोकी

• खकािमा िगत

• छातीमा दखुाई, ग्वशेिगिी एकापनट्मात्रै

• पया्छप् मात्रामा सास न्लनमा कठठनाइ

यक्द कसैलाई यस्ता लक्षणहरु देन्खए भने फरोक्रोकरो क्ान्सि सामान्यतया धेिै 
फैन्लसकेकरो हुन्छ । 

प्ायः माननसलाई हुने क्ान्सिमध्ये फरोक्रोकरो क्ान्सि एक हरो ि यरो िरोकथाम पनन गन्छ सक्कन्छ । यसकरो 
कािण मध्ये एक धुम्पान हरो ि धुम्पान छरोड्नाले फरोक्रोकरो क्ान्सि हुने सभिावना घटाउँछ । चुिरोट ि सुतमीकरो 
प्यरोगले जिब्ररोकरो क्ान्सि पनन हुन सकछ । धुम्पान नगनने माननसलाई पनन यक्द चुिरोट खाने माननससँगै बसछ 
भने उसलाई पनन क्ान्सि हुने सभिावना हुन सकछ । 

साथै ग्वग्भनि क्कससमकरो धुवाँले पनन फरोक्रोकरो क्ान्सि गिाउन सक्दछ 
। िस्तरो ट्रकहरुबाट ननस्कने क्डिेलकरो धुवाँ, उद्यरोगकरो धुवाँ ि खाना 
पकाउँदा वान्लने आगरोकरो धुवाँ । यक्द तपाईं धुम्पान गनु्छहुन्छ 
ि तपाईंकरो काय्छस्थल वा घिमा समेत धुवाँकरो िरोन्खममा 
हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई फरोक्रोकरो क्ान्सि हुने सभिावना 
वढी हुन्छ ।  

फरोक्रोकरो क्ान्सि िरोकथाम गनने उत्म उपाय भनेकरो 
धुम्पानलाई त्ाग्ु हरो । 
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ठूलो आन्दयाकया क्यान्सरहरु (Colon and rectal cancers)
यक्द परिवािका माननसलाई आन्दाकरो क्ान्सि छ 
भने त्स परिवािका अन्यलाई पनन हुने सभिावना 
हुन्छ । आन्दाग्भत्र घाउ (ulcerative colitis) िस्ता 
अन्य प्कािका आन्दाका िरोगहरु पक्हले नै भएका 
माननसहरुमा वढी हुन्छन् । यस्तरो क्ान्सि पत्ा लगाउन 
समय समयमा ग्वग्भनि क्कससमका िाँचहरु (fecal 

occult blood test  वा  fecal immunochemical 

test—FIT) गिाउन सक्कन्छ ।

खानेकुिा िस्तै तिकािी, तािा फलफूल, नननफनेकरो 
अनाि, ि िेशायुति अन्य खानेकुिाहरु प्त्ेक क्दन खाने 
माननसलाई क्ान्सि हुने सभिावना कम हुन्छ । साथै 
मक्दिा कम प्यरोग गनने माननसलाई पनन क्ान्सि हुने 
सभिावना कम हुन्छ । 

लक्षणहरु
• कालरो क्दशा वा क्दशामा िगत

• पेट दखु्े

• क्दशा बस्े बानीमा परिवत्छन आउन,ु कक्जियत हुनु वा झाडा लाग्ु 

• ितिअल्पता । 
उपचाि
शुरुमा नै थाहा पाए षय क्ान्सिहरुलाई उपचाि गन्छ सक्कन्छ वा शल्यक्रियाद्ािा हटाउन सक्कन्छ । आन्दाकरो 
कुन भाग वा कग्त मात्रा कानटएकरो हरो भनिे आधािमा शल्यक्रियाग्भत्र अस्थाई वा स्थाई colostomy पनन 
पद्छछ । Colostomy मा शल्यजचक्कत्सकल ेआन्दाकरो स्वस्थ भागकरो प्ाल (opening in a healthy part 

of the intestine) ि पेटकरो प्ाल (opening in the abdomen) लाई िरोड्दछन् ताकी क्दशा क्ान्सि 
हटाइएकरो भागबाट नगइ ससधै शरिि बाक्हि िान्खएकरो झरोलामा िान्छ । आन्दाकरो क्ान्सिकरो उपचाि ि 
शल्यक्रिया ग्वसधहरु सुधाि भएसँगै Colostomy करो प्यरोग कम गरिन्छ ।

ठूलो आन्दाको मुख्य भाग (कोलोन)
मलद्ारमा आएर टुतगंने ठूलो आन्दको 
भाग अरा्शि मलारय (रेक्टम)
मलद्ार (एनस)
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पयाठेघरको मुखको क्यान्सर (Cervical cancer)
पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सि नेपाली मक्हलालाई हुने प्मुख क्ान्सि मध्ये एक हरो । ति प्ायःिसरो यरो क्ान्सि 
पत्ा लाग्गसक्दा उपचाि गन्छ क्ढलरो भइसकछ । त्सैले ४० बि्छकरो उमेिपसछ पाठेघिकरो िाँच गिाउन सल्ाह 
क्दइन्छ । 

यौन सम्क्छ बाट सनने एउटा प्चन्लत भाइिस एच. ग्प. भी. (हेनु्छहरोस् प्िनन अंग सम्वन्न्ध समस्ा ि संरिमणहरु 
— तयािीकरो रिममा) पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो मुख् कािक हरो । एच. ग्प. भी. भाइिसलाई िाँच गन्छ 
पाठेघिकरो मुखकरो िाँच गरिन्छ । यक्द एच. ग्प. भी. भाइिस देखा पयको भने अन्य िाँच पनन गनु्छपछ्छ । 

अक्हले पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सि िरोक्नकरो लाग्ग एक सुईकरो 
आग्वष्ाि भएकरो छ ि नेपालमा पनन त्सकरो प्यरोग शुरु हुन थालेकरो 
छ । यसले समूदायका सबै युवतीहरुमा पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो 
संख्ा घटाउन सकछ, ति यसले पूण्छ रुपमा यस क्ान्सिलाई उनु्लन 
भने गददैन । त्सकािण परिक्षण गिेि शुरुकरो अवस्थामा नै थाहा 
पाउनु ि उपचाि गनु्छपछ्छ । पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो परिक्षण एवं 
उपचाि दवुै गन्छ सजिलरो ि सफल पनन छ । 

पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सि एच. आई. ग्भ. भएका मक्हलाहरुमा वढी 
पाइन्छ क्कनकी ग्तनकरो िरोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ । एच. आई. ग्भ. भएका मक्हलाहरुले ननयग्मत रुपमा 
(सभिव भएमा वि्छकरो एकपटक) पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो िाँच गनु्छपछ्छ । 

लक्षणहरु
पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिका लक्षणहरु शुरुमा नै थाहा हँुदैन । ति यक्द यौन सम्क्छ  गदा्छ िगत देखा पयको भने 
चाँक्ह तुरुनै् िाँच गिाउनुपछ्छ । त्सैगिी मक्हनावािी सुकेपसछ फेिी ितिश्ाव भयरो भने पनन पाठेघिकरो िाँच 
गिाइहाल्ुपछ्छ । यक्द क्ान्सि छ भने तुरुन् उपचाि गिाईहाल्ुपछ्छ । नत्र यरो फैन्लन सकछ । 

जाुँच
शुरुमै थाहा पाउन सकेमा पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो उपचाि सजिलरो हुन्छ । मक्हलाहरुकरो ननयग्मत 
रुपमा िाँच वा परिक्षणका काय्छरिमहरु सामूदाषयक क्लिननकहरुमा समेत स्थापना गन्छ सक्कन्छ । पाठेघिकरो 
मुखकरो क्ान्सिका िाँचहरु गन्छ सजिलरो पनन छः 

•  Visual inspection वा vinegar test (पाठेघिकरो मुखमा ससिका वा Lugol’s iodine करो लेप 
लगाएि हेनने) । यरो कम खजचचि लरो छ, यसकरो लाग्ग प्यरोगशाला चाक्हंदैन ि ससक्न पनन सजिलरो छ । 
यरो िाँच गदा्छ करोषिकाहरु अस्वस्थ देन्खए पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिकरो लाग्ग पुनः िाँच गनु्छपछ्छ । 
हछेस्छेरियिबाट उपलब्ध दक्ष प्रसुिीकममीहरुका लाक्ग सहयोगी पुस्क हछेिुनुहोस् ।

पाठेघरको 
मुख
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•  The Papanicolaou test, वा Pap smear 
। Pap िाँचहरु गदा्छ कक्हलेकाक्हं अस्वस्थ 
करोषिका नदेन्खन पनन सकछ । त्सैले हिेक दईु—
दईु बि्छमा िाँच गिाउनुपछ्छ ।     

•  The HPV test । यसले पाठेघिकरो मुखकरो 
क्ान्सि गिाउने एच. ग्प. भी. भाइिसकरो िाँच 
गद्छछ । यरो एलिै पनन गन्छ सक्कन्छ, Pap smear 
िाँचसँगै पनन गन्छ सक्कन्छ वा Pap ले क्ान्सि हुन 
सक्ने सभिावना देखाएपसछ पनन गन्छ सक्कन्छ ।

उपचाि
पक्हले नै थाहा पाइएमा पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सिहरु 
सफलतापूव्छक उपचाि गन्छ सक्कन्छ । यसकरो उपचािहरु 
सजिलरो ि सस्तरो पनन छन् । पक्हचान भइसकेपसछ अस्पतालमा 
गएि उपचाि शुरु गरिहालु्पछ्छ ।  

•  रिायोथछेिापीलछे काव्छनडाइहक्ाइड वा नाइट्रस अक्ाइड ग्याँसकरो प्यरोग गिी पाठेघिकरो मुखकरो 
खण्डलाई िमाउँदछ । यसले गदा्छ असामान्य करोषिकाहरुलाई नाश गद्छछ ि क्ान्सि बढ्नबाट 
िरोक्दछ । रिायरोथेिापी गदा्छ दखुदैन ि सुिन्क्षत छ । रिायरोथेिापी कम खजचचि लरो छ । हछेस्छेरियिबाट 
उपलब्ध दक्ष प्रसुिीकममीहरुका लाक्ग सहयोगी पुस्क हछेिुनुहोस् ।

•  Loop electrosurgical excision procedure (LEEP)  ले असामान्य करोषिकाहरु भएकरो 
पाठेघिकरो मुखकरो क्षेत्रलाई हटाउन ग्वद्युत वग्गिहेकरो धातुकरो गाँठरो (loop) प्यरोग गद्छछ । यक्द 
पाठेघिकरो मुखमा असामान्य करोषिकाहरुकरो क्षेत्र ठूलरो छ वा पाठेघिकरो मुखग्भत्र फैन्लएकरो छ भने 
LEEP करो आवश्यकता पद्छछ । नेपालमा यसकरो प्यरोग हँुदैन ।

यक्द क्ान्सि फैन्लसकेकरो छ भने शल्यक्रियाबाट पाठेघि ननकाल्ुपछ्छ । यसले क्ान्सिबाट िरोग्गने 
सभिावनालाई बढाउँछ ।  

पाठेघरको मुखको क्ान्सरको जाँचहरु गदा्श 
कसैलाई केकह अफ्ठ्ारो हुन सकि ।
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मूत्यासयको क्यान्सर (Bladder cancer)
मूत्रासयको क्ान्सिका ३ वटा प्रमूि कािणहरु छिः्  

• धुम्पान ।

•  ग्वशालु िसायनहरु भएका ठाउँमा (ग्वशेिगिी उद्यरोग ि खानीहरुमा) काम गदा्छ यरो हुने सभिावना हुन्छ 
। मूत्रासयकरो क्ान्सि धात,ु पेण्, िवि, छाला, बुनेकरो कपडा, कापनेट, ससमेन्ट ि प्ाषटिककरो काम गनने 
वा उत्ादन गनने कामदािहरुमा वढी हुन्छ । खानी कामदाि, ग्वद्युग्तय कामदाि, ि िसायनहरु ि ग्तनकरो 
धुवाँमा काम गनने ब्यक्तिमा मूत्रासयकरो क्ान्सि वढी हुन्छ । 

•  Schistosomiasis (हेनु्छहरोस् अन्य गन्भिि ग्विामहरु, तयािीकरो रिममा) । यरो िरोग सब्छत्र पाइने 
स्थानहरुमा यक्ह नै प्मूख कािक हरो ।  

लक्षणहरु
• ग्पसाव गदा्छ िगत देखा पनु्छ ।

• धेिैपटक ग्पसाव हुनु ।

•  तल्रो ग्पठुँकरो एकापनट् दखु्ु (pelvic bone करो केही मासथकरो षबच्चमा वा मलद्ाि ि यरोनी/
अण्डकरोि षबचकरो भागमा) ।  

•  ग्पसाव फेन्छ गाह्रो हुन सकछ, ति मूत्रासयकरो क्ान्सि भएका केक्ह माननसहरुमा ग्पसाव फेदा्छ नदखु्े 
हुन सकछ । 

षय सबै मूत्रासय सम्वन्न्ध अन्य समस्ाहरुका पनन साझा लक्षणहरु हुन् । हेनु्छहरोस् ग्पसाव फेदा्छका कठठनाईहरु 
(तयािीकरो रिममा) । 

उपचाि
मूत्रासयकरो क्ान्सिकरो उपचाि सामान्यतया शल्यक्रियाबाट गरिन्छ । शल्यक्रिया गनु्छ असघ ट्ुमि घटाउन वा 
शल्यक्रियापश्ात क्ान्सिलाई फक्कचि नबाट िरोगाउन केमरोथेिापी पनन प्यरोग गन्छ सक्कन्छ । ट्ुमि धेिै ठूलरो 
भएमा शल्यक्रियाद्ािा सम्ूण्छ मूत्रासय फाल्ुपनने हुनसकछ ।  

मूत्रासयकरो क्ान्सि फेिी फक्छ न सकछ । क्ान्सि फकने करो छैन भनी सुननश्श्त हुन उपचाि पसछ ननयग्मत रुपमा 
पटक पटक िाँचहरु आवश्यक पद्छछन् । 
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कलेिोको क्यान्सर (Liver cancer)
कलछेजोको क्ान्सि गम्भिि हन् ि उपचाि गिनु पनि कठीि छ । यो वक्िजसो पुरुषहरुमा दछेखिन् । 

लक्षणहरु
कलेिरोकरो क्ान्सिकरो शुरुमा कुनैपनन लक्षणहरु हँुदैनन् । यद्यपी कलेिरोकरो 
क्ान्सि भएका झण्ड ैधिैिसरोलाई हेपाटाइनटस वा ससिरोससस (अत्सधक मक्दिा 
सेवन वा िरोगबाट कलेिरोमा दाग लाग्)ु हुन्छ । कलेिरोकरो क्ान्सि भएकरो 
माननसमा कलेिरोकरो िरोगका लक्षणहरु हुन सकछन् ।    

• कमलग्पत् (छाला वा आँखाहरुमा पहेंलरो िङ्ग)

• पेटकरो मासथल्रो दायाँ भागमा दखु्ु

• पेट सुन्निनु

• धेिै थकाई लाग्ु

िोकथाम
यस क्ान्सिकरो उपचाि गन्छ कठीन छ, ति हेपाटाइनटस षब करो खरोपले िरोकथाम गन्छ सहयरोग गछ्छ । 
हेपाटाइनटस सम्वन्न्ध िानकािी हेनु्छहरोस् । हेपाटाइनटस सम्वन्न्ध िानकािीका लाग्ग पेटकरो दखुाई, 
झाडापखाला ि क्किाहरु हछेिुनुहोस,् पृष्ठहरु १७ दछेखि १९ ।    

मक्दिाकरो कािणले हुने ससिरोससस नहरोस् भनेि मक्दिा ग्पउनुहँुदैन । यक्द कसैलाई पक्हले नै हेपाटाइनटस वा 
कलेिरोकरो िरोग छ भने कक्हल्यै पनन मक्दिा ग्पउनुहँुदैन । यसले कलेिरोकरो क्ान्सि हुने सभिावनालाई धेिै कम 
गन्छ सक्कन्छ । 

कलेजो
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स्तन क्यान्सर (Breast cancer)
स्तन क्ान्सि मक्हलाहरुमा हुने प्मूख क्ान्सिहरु मध्येकरो एक हरो । ति कक्हलेकाक्हं पुरुिहरुमा पनन स्तन 
क्ान्सि हुन सक्दछ । शुरुमै पत्ा लागेमा स्तन क्ान्सिकरो सफलतापूव्छक उपचाि गन्छ सक्कन्छ । उपचाि 
ग्वसधग्भत्र शल्यक्रिया, ग्वक्किण, केमरोथेिापी, हमकोन थेिापी आक्द प्यरोग गरिन्छन् । 

प्त्ेक युवती ि मक्हलाले स्तनमा कुनै गाँठागुठी देखा पिेमा िाँच गिाउनुपछ्छ । क्ान्सियुति गाँठागुठीहरु 
प्ायः कडा, दखुाईिक्हत, चुच्चरो आकाि भएकरो ि छालामुनी नसनने क्कससमकरो हुन्छन् । दवुै स्तनहरुलाई 
छुट्ाछुटै् िाँच्नुपद्छछ ।  त्सका अग्तरिति एक्—िे (म्ामरोरिाक्फ) वा अलट्रासाउण्डबाट गरिन ेिाँचले त्रो 
गाँठागुठी क्ान्सि भए नभएकरो िनाउन सकछ, ति वास्तग्वक रुपमा क्ान्सि हरो क्क हरोइन भनिे थाहा पाउन 
मासुकरो िाँच (biopsy)  गनु्छपछ्छ । 

स्तन क्ान्सिकरो िरोकथामका लाग्ग आफैं ले पनन केक्ह गन्छ सक्कन्छ । स्वस्थ खानग्पन गना्छल,े धुम्पान ि मक्दिा 
त्ाग्ाले ि ननयग्मत ब्यायाम गना्छले स्तन क्ान्सि कम हुने सभिावना हुन्छ । स्तनपान गिाएकरो मक्हलामा पनन 
स्तन क्ान्सि कम हुने सभिावना हुन्छ ।

पेटको क्यान्सर (Stomach cancer)
लक्षणहरु

• पेट दखु्ु

• तौल कम हुनु

• ननल् गाह्रो

• पेटमा एउटा साह्रो डल्रो महशुस गनु्छ

• कालरो क्दशा (अलकत्रा जस्ै दछेखिि सकछ) हुनु

पेटकरो क्ान्सिकरो प्मूख कािण भनेकरो अल्सिहरु गिाउने H. pylori नामक ब्याके्रियाकरो संरिमण हरो 
(हेनु्छहरोस् पेटकरो दखुाई, झाडापखाला ि क्किाहरु, पृष्ठ १२) । H. pylori ले पेटकरो क्ान्सिकरो िरोन्खम बढाउने 
भएता पनन अन्य कुिाहरुले पनन पेटकरो क्ान्सि हुने सभिावनालाई बढाउँछन् । िस्तरोकी चुिरोट ग्पउन,ु 
प्शरोसधत मास,ु िातरो मास,ु तािेकरो खानेकुिा ि पत्रु खाना आक्द धेिै मात्रामा खानु । 

पेटकरो क्ान्सिकरो उपचाि गन्छ कठीन छ । तसथ्छ यस क्ान्सिकरो िरोकथाम गनु्छ नै वढी िाम्रो हुन्छ । फलफूल, 
तािा तिकािी ि नननफनेकरो अनािहरु खाँदा क्ान्सि हुने सभिावना कम हुन्छ ।    

पूण्श रुपमा स्तनको जाँच गन्श केकह समय लागि । मकहला 
वा स्ास्थ्य काय्शकिा्शले प्रत्येक तवन्मुा अकको नयाँ तवन्मुा 
जानु अछघ योजनाबद्ध िवरले जाँच गद्शिन् । गाँठागुठी, 
कडापन वा रङ्गमा पररवि्शन देखखएमा स्तन र पाखुरा मुखतिर 
अन्य जाँचहरु गराउनुपि्श ।  
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पौरुषग्रन्ीको क्यान्सर (Prostate cancer)
ग्पसावकरो थैली (मूत्रासय) करो ठीक मुन्न्ि पुरुिहरुमा पौरुिरिथिी हुन्छ ि यरो उमेि बढेसंगै ठूलरो हँुदै िान्छ 
। पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि प्ायःिसरो ग्वस्तािै बढ्दै िान्छ ि प्ायः शुरुकरो अवस्थामा पत्ा लागै्न । अन्य 
क्ान्सिहरुिसै्त यस क्ान्सिलाई शुरुकरो अवस्थामा नै थाहा पाउन सके उपचािले पनन िाम्रो हुन्छ । 
फैलीसकेकरो पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि पनन सफलतापूव्छक उपचाि गन्छ सक्कन्छ । पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि ६५ 
बि्छभन्ा वढीका पुरुिहरुमा देन्खने गछ्छ ि यसकरो उपचाि पसछ सामान्य िीवन बाँच्न् ।    

लक्षणहरु
पौरुिरिथिीकरो क्ान्सिकरो शुरुकरो अवस्थाहरुमा कुनै पनन लक्षणहरु नहुन सकछन् । धेिैिसरो पुरुिहरुमा 
स्वास्थ्य परिक्षणकरो रिममा मात्रै पत्ा लागछ ।  

प्मुख लक्षण भनेकरो ग्पसाव फेनने सम्वन्न्ध समस्ाहरु हरो । ति वयष् पुरुिहरुमा धेिैिसरो पाइने क्ान्सि 
िक्हत वढेकरो पौरुिरिथिी (non-cancerous enlarged prostate) करो कािणबाट पनन हुन सकछ ।  

स्वास्थ्य काय्छकता्छलाई कुनवेला भेट्नःे

• ग्पसावकरो वहाव िरोक्कएमा वा ग्पसाव गदा्छ गाह्रो भएमा

• बािम्वाि ग्पसाव भएमा (ग्वशेिगिी िात्रीकरो समयमा)

• ग्पसाव फेदा्छ दखुेमा

• ग्पसाव वा ग्वय्छमा िगत देन्खएमा

• तल्रो ग्पठु,ँ पेट, ननतम्व (hip) वा चाककरो हाड (pelvis) मा दनु्खिहेमा

Prostate-specific antigen (PSA) भननने िगतकरो िाँचले पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि पक्हचान गन्छ सहयरोग 
गछ्छ । अत्सधक PSA करो मतलव पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि हुनसकछ । ति यसकरो मतलव ठूलरो वा संरिग्मत 
पौरुिरिथिी पनन हुन सकछ (हेनु्छहरोस् ग्पसाव गदा्छका कठीनाईहरु, तयािीकरो रिममा) ।    

उपचाि
पौरुिरिथिीकरो क्ान्सिलाई कुन ग्वसध (शल्यक्रिया, ग्वक्किण, केमरोथेिापी, हमकोनथेिापी, वा षयननहरुकरो 
संयुति रुप) बाट उपचाि गरिन्छ भनिे कुिा क्ान्सिकरो प्काि, फैलावट, ग्विामीकरो उमेि एवं स्वास्थ्यमा ननभ्छि 
िहन्छ । केही पौरुिरिथिीकरो क्ान्सि धेिै क्ढलरो ग्वकससत हुन्छ । षयनकरो ननयग्मत िाँच गिाइिहनुपछ्छ ।     
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्छयालयाको क्यान्सर (Skin cancer)
छालाकरो क्ान्सि गरोिरो छाला भएका माननसहरुमा वढी हुन्छ ि कालरो छाला भएका माननसहरुमा कम मात्र 
हुन्छ । वाल्यावस्थामा गन्भिि रुपमा घामले डढेका प्ौढहरुमा यरो बढी पाइन्छ । 

मुख्तयाः षय २ प्कािका छन् । वढीिसरो देन्खने ट्ुमि िक्हत छालाकरो क्ान्सि (non-melanoma skin 

cancer) करो सजिलै उपचाि गन्छ सक्कन्छ क्कनकी यरो क्ढलरो गिी बृसधि हुन्छ ि अस्पतालमा काटेि फाल् 
सक्कन्छ । ट्ुमि (melanoma) भननने यसकरो अकको मुख् प्काि अत्न् खतिनाक छालाकरो क्ान्सि हरो ।

ट्ुमि िक्हत क्ान्सि (non-melanoma cancer) अनुहाि वा छालाकरो अन्य 
ठाउँमा ग्वस्तािै वढ्छ, िातरो वा गुलाफी िङ्गकरो खनटिा (sore) वा घाउकरो पाप्ा 
(scab) िस्तै देन्खन्छ । यरो बढ्न नक्दन काटेि फान्लनुपद्छछ ताकी ग्तनले क्ान्सि 
फैलाउन नसकुन् ।   

Melanoma छालाकरो क्ान्सि हरो िुन चाँड ैफैन्लन्छ । सकेसम्म सछटै् उपचाि 
गनु्छपद्छछ । सव्छप्थम प्भाग्वत भागलाई काटेि फान्लन्छ । यक्द क्ान्सि शरििका 
अन्य भागमा पनन फैन्लसकेकरो भएमा अन्य उपचाि पनन गरिन्छ ।

Melanoma छालाको क्ान्सिका लक्षणहरु
Melanoma दाग वा धब्ा (mole) भन्ा तल क्दइएका एक वा बढी कािणले गदा्छ फिक देन्खन्छः

आकृती गरोलाकाि वा अण्डाकाि नभई बांगरोनटंगरो ि अस्वभाग्वक हुन्छ  

चुच्चरो पिेकरो वा बांगरोनटंगरो क्कनािाहरु हुन्छन् 

ग्वग्भनि िङ्गका धब्ा/दाग हुन्छन्

आकाि, िङ्ग वा आकृतीमा परिवत्छन हुन्छन्

  
 िोकथाम

छालाकरो िंग सेतरो हुने युिरोप वा अमेरिकाका माननसहरुलाई घाममा बस्ा 

छालाकरो क्ान्सि वढी हुन सकछ । नेपालका माननसकरो िंग गहँुगरोिरो हुन्छ 

। हिेक क्दन २०—२५ ग्मनेट िग्त घाममा बस्ाले शरििलाई ग्भटाग्मन क्ड 

प्ाप् हुन्छ । ति चकको घाममा क्हंड्दा टरोग्प, पाखुिा एवं खुट्ाहरु छरोप्े 

लुगा लगाएि वा छाता ओढेि क्हंड्नुपछ्छ । 

घिबाक्हि काम गदा्छ छालालाई ढाक्नेगरि सुतीकरो पातलरो लुगा 

लगाउनुपछ्छ ।
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Kaposi’s sarcoma

एच. आई. ग्भ. बाट संरिग्मत केक्ह माननसहरुलाई Kaposi’s sarcoma  भननने एक प्कािकरो छालाकरो 
क्ान्सि देन्खन्छ । मुखग्भत्र वा शरििकरो अन्य भागमा िातरो, खैिरो, वा वैिनी िङ्गकरो धब्ाहरु देन्खन्छ ।  

लक्षणहरु
मुखग्भत्र वा मुखकरो विीपरि वा शरििकरो िुनसुकै भागमा सुन्निएकरो, नदखु्े घाउ वा धब्ा देख् सक्कन्छ । 

उपचाि
एच. आई. ग्भ. सम्वन्न्ध वढी ज्ान भएकरो स्वास्थ्य काय्छकता्छ वा जचक्कत्सकलाई भेट्नुपछ्छ । Antiretroviral 

medicines (ARVs) ले एच. आई. ग्भ. भएका माननसहरुमा यस क्ान्सिकरो िरोकथाम गन्छसकछ ि ARV 
उपचाि शुरु गरिएमा त्सलाई बढी हुनबाट िरोगाउँछन् । कक्हलेकाक्हं Kaposi’s sarcoma लाई केमरोथेिापी 
वा अन्य औिधीहरुबाट उपचाि गरिन्छ । 

ियालियाललकयामया हुने क्यान्सर  
वाल्यावस्थामा पनन क्ान्सि हुनसकछ । Leukemia (िति क्ान्सि) वा ग्गदीकरो ट्ुमि (brain tumor) 
वालवान्लकाहरुमा धेिैिसरो देन्खने क्ान्सिहरु हुन् । साधािणतयाः प्ौढावस्थामा भन्ा वाल्यकालमा हुने 
क्ान्सिहरु वढी सजिलरो ढंगले उपचाि गन्छ सक्कन्छ । 

वालवान्लकाहरुमा हुने धेिैिसरो क्ान्सिहरु सजिलै पत्ा लगाउन सक्कंदैनन् । प्ायःिसरो लक्षणहरु अस्पटि 
हुन्छन् । िस्तरो तौलमा ग्गिावट आउँदै गनु्छ, ग्वहानीमा टाउकरो दखुाईसँगै बान्ा आउन,ु सुन्निनु वा दखुाई 
हुन,ु स्थायी ज्विरो वा असमान्य दाग वा ितिश्ाव । षय सबै  अन्य समस्ाहरुका पनन लक्षणहरु हुन सकछन् 
। यक्द बालबच्चामा क्दघ्छकान्लन स्वास्थ्य समस्ाहरु छन् भने स्वास्थ्यकता्छबाट उसकरो स्वास्थ्य परिक्षण 
गिाइहाल्ुपछ्छ ।   
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क्यान्सर भएमया
क्ान्सि भएकरो थाहा पाएपसछ घिपरिवािका माननसहरु नआषत्एि उपचािकरो खरोजि गनु्छपछ्छ ।    

•  क्ान्सिकरो शंका लागेमा क्ान्सिकरो दक्षता भएकरो जचक्कत्सक वा अस्पतालमा गएि िाँच गनु्छपछ्छ । 
यसकरो लाग्ग धेिै थरिका िाँच गनु्छपछ्छ ।  

•  यक्द क्ान्सि नै भएमा जचक्कत्सकलाई िरोगकरो बािेमा छलफल गनु्छपछ्छ । ग्वग्भनि क्ान्सिका ग्वग्भनि 
समस्ा हुन्छन् । क्ान्सिकरो उपचाि गदा्छ के के समस्ा पन्छ सकछ भनिे पनन छलफल गनु्छपछ्छ । 

•  क्ान्सिकरो उपचाि शुरु गरिहालेमा धेिै क्ान्सिहरुकरो सफलतापूव्छक उपचाि गन्छ सक्कन्छ । कस्ता 
कस्ता उपचािका तरिका हुन्छन् भनिे पनन डाक्िसँग सल्ाह न्लनुपछ्छ । 

•  क्ान्सि भएका अन्य ब्यक्तिसँग पनन छलफल गनु्छ ठीक हुन्छ । यसले गदा्छ आफूलाई पिेका समस्ा 
ि ग्तनलाई कसिी समाधान गनने भनेि छलफल गनु्छपछ्छ । 

• अपरिजचत साथीहरु ि परिवािले सुनाएका ग्मथ्ा कुिाहरु ि कथाहरुमा ग्वश्ास गनु्छहँुदैन । 

• परोिणयुति खानेकुिाकरो प्यरोग गनु्छपछ्छ ।    

• दैननक ब्यायाम गिेि तनाव घटाउनुपछ्छ िस्तरो यरोगा, ध्यान, शान्पूव्छक एलिै केही समय ब्यग्तत गनु्छ । 

•  आफूलाई सहयरोग गन्छ सक्ने माननसहरुसँग कुिाकानी गनु्छपछ्छ । क्ान्सिकरो उपचाि गदा्छ थकान, 
वाकवाकी हुन्छ ि दखु् सकछ । क्ान्सिले शारिरिक ि मानससक रुपमा असक्षम बनाउँछ । क्हंडडुल 
गन्छ गाह्रो हुन्छ । स्वास्थ्य काय्छकता्छसँग उपयरोगी श्रोतहरुबािे िानकािी हुनसकछ । 

क्ान्सिकरो उपचािकरो मूख् उद्देश्य नै िरोगीलाई उपचाि गिेि स्वस्थ पानु्छ हरो । ग्विामीलाई उपचाि गदा्छ 
मानससक ि शारिरिक समस्ा पन्छसकछ । 

• माया गननेहरुसँग समय ग्वताउनुपछ्छ ।

•  आफूले ग्वश्ास गिेका माननसहरुसँग मनकरो 
भावना परोख् सक्कन्छ ।

•  प्ाथ्छना ि भिन गिेि पनन मानससक रुपमा 
शान्न् पाइन्छ ।

•  मनरोिञ्जन क्दने क्रियाकलापहरुमा ग्विामीहरु 
संलग् हुनुपछ्छ ।

•  संग्गत, ध्यान ि ब्यायाम आक्दमा पनन ध्यान क्दनुपछ्छ ।  

ननिाशा वा जचन्ाकरो भावनाहरुमा कसिी सहयरोग गनने भनिे बािेमा थप िानकािीका लाग्ग मानससक स्वास्थ्य 
(तयािीकरो रिममा) हेनु्छहरोस् । 
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स्यास्थ्य कयाय्यकतया्यले क्यान्सर भएकया मयाकनसहरुलयाई सहयोग गन्य 
सक्छन्
 सामूदाषयक स्वास्थ्य काय्छकता्छहरुले क्ान्सिकरो िरोकथाम ि उपचािकरो बािेमा ज्ान न्लएि त्रो ज्ान 
अरुलाई क्दन सकछन् ।

क्ान्सि भएको ब्यक्ति ि परिवािलाई सहयोग गिुनुपछनुः
• उनीहरुलाई एलैि निहेकरो महशुस गन्छ सहयरोग गन्छ सकछन् ।

• उनीहरुलाई पक्हले क्ान्सिबाट ग्पडीत भएका माननसहरुसँग कुिा गिाउनुपछ्छ ।  

• उनीहरुलाई स्वस्थ खानेकुिा खान ि घि ि बालबच्चा ब्यवस्थापन गन्छ पनन मद्दत गनु्छपछ्छ ।

•  क्ान्सिका अस्पतालहरु कहाँकहाँ छन् भनेि सूची िाख्ुपछ्छ । िस्तरो भतिपुि स्स्थत नेपाल अबु्छद 
िरोग ननवािण संस्था, भतिपुि क्ान्सि अस्पताल ि जचतवन स्स्थत बी. ग्प. करोइिाला मेमरोरियल 
क्ान्सि अस्पताल क्ान्सिकरो परिक्षण ि उपचाि गनने अस्पतालहरु हुन् ।

• क्ान्सि िरोग्गलाई्छ दखु् कम गिाउन औिधीहरुकरो ब्यवस्था गिाउनुपछ्छ । 

•  क्ान्सिका िरोग्गलाई उपचाि ि पिामश्छ गदा्छ परिवािलाई पनन सन्म्मन्लत गिाउनुपछ्छ । साथै 
ग्वग्भनि क्कससमका िडीवुटी, स्पश्छ जचक्कत्सा आक्दले क्ान्सिलाई ठठक पान्छ सकै्दनन् भनेि 
बुझाउनुपछ्छ ।  

क्ान्सिको जािकािी एवं िोकथाम सम्वन्धि कायनुः
•  क्ान्सिका प्ािन्भिक लक्षणहरु थाहा पाउन ि िाँच गदा्छ िरोग्गलाई डि लाग्यरो भने समझाउनुहरोस् 

। 

• समूदायमा धुम्पान िरोक्नका लाग्ग छलफल गन्छ सक्कन्छ । 

• समूदायमा हेपाटाइनटस षब ि एच. ग्प. भी. षबरुधिकरो खरोप काय्छरिम चलाउन सक्कन्छ ।

• ग्वग्भनि स्वास्थ्य चौकीमा क्ान्सि िरोग ननदान गनने ब्यवस्था गन्छ सक्कन्छ ।

• क्ान्सि भएकरो माननसलाई दरोि नलगाएि उपचाि गन्छ सहयरोग गनु्छपछ्छ ।
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क्यान्सरको दखुयाइलयाई कसरी कम गन्य सककन्छ ?
कक्हले क्ान्सिले गदा्छ पनन दखुछ भने कक्हंलेकाक्हं क्ान्सिकरो उपचािले गदा्छ पनन दखु्े हुन सकछ ।  

क्ान्सि बढ्दै िाँदा दखुाई बढ्छ । Morphine वा codeine िस्ता दखुाईका कडा औिधीहरुले दखु् कम 
गछ्छ ि षय औिधीहरुकरो प्यरोग गदा्छ थरोिै मात्राबाट प्यरोग गददै बढाउनुपछ्छ ।   

औिधीहरुकरो लत बस् सक्ने कािणले गदा्छ दखुाईका कडा औिधीहरु िथाभाग्व क्कनि पाइनि । औिधीकरो 
दरुुपयरोग ि कुलतकरो डिले गदा्छ असल ननयतका स्वास्थ्य काय्छकता्छहरुले ग्तनकरो प्यरोगलाई ननयन्त्रण गद्छछन् 
। षय औिसधहरु ग्वश् स्वास्थ्य संगठनका अत्ावश्यक औिधीहरुकरो सूचीमा सुजचकृत छन् । क्ान्सि ि अन्य 
गन्भिि समस्ा भएका माननसहरुलाई यस्ता औिधी सजिलै उपलब्ध हुनुपछ्छ ।      

क्ान्सि वा क्ान्सिका उपचािहरुकरो दखुाईलाई कम गनने अन्य उपायहरुग्भत्र अक्ुपङ््चि, मसाि ि 
क्फजिकल थेिापी पनन पद्छछन् ।

क्यान्सरको कयारणले मृत्ु
क्ान्सि िरोगकरो कािणले मृत्ु भएपसछ परिवािका 
सदस्हरुलाई सान्त्वना क्दनुपछ्छ ।  
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क्यान्सरको रोकथयाम कसरी गन्य सककन्छ
क्ान्सि हुने ग्वग्भनि कािण हुन सकछन् । कुनै एउटै कािणले मात्रै क्ान्सि हँुदैनः  

•  फोक्ोको क्ान्सि, सामान्यतया सुतमीिन्य पदाथ्छकरो धुम्पानले हुने (पृष्ठ १० हेनु्छहरोस)् । 

•  पाठछे घिको मुिको क्ान्सि, सामान्यतया भाइिसकरो संरिमणबाट हुने (पृष्ठ १२ हेनु्छहरोस)् । 

अन्य धेिैिसरो क्ान्सिहरु केही हानीकािक कुिाहरुसँगकरो सम्मुखताहरुकरो यरोगबाट आएका देन्खन्छन् । 

सबै क्ान्सिहरुकरो िरोकथाम गन्छ नसक्कएपनन धेिैिसरो क्ान्सि गिाउन सक्न ेकुिाहरुलाई ननयन्त्रण गिेि 
क्ान्सि हुन सक्ने िरोन्खमलाई कम गन्छ सक्कन्छ ।

धुवाुँ एवं धुम्रपािबाट टािै िहिुहोस्
•  सुतमीिन्य पदाथ्छकरो धुम्पान ग्वश्भि 

क्ान्सिका प्मूख कािणहरुमध्येकरो 
एक हरो । धुम्पानले फरोक्रो, ठूलरो 
आन्दा, मूत्रासय ि घाँटीकरो पनन 
क्ान्सि गिाउँदछ । यसले हृदयघात, 
सट्ररोक, फरोक्रोकरो संरिमण ि 
अल्सितफ्छ  डरोया्छउँदछ ि गभ्छवग्त मक्हलाले धुम्पान गिेमा ग्तनका श्शशुहरु ग्विामी हुने वा अत्न् 
साना हुने वढी सभिावना हुन्छ । धुम्पान िरोक्नकरो लाग्ग समूदायमा सबैले ग्मलेि काम गन्छ सक्कन्छ ।  

•  खाना पकाउने आगरोबाट ननस्कने घिग्भत्रकरो धुँवाले क्ान्सि ि फरोक्रोकरो िरोगहरुकरो सभिाबना 
बढाउँछ । धुवाँ िक्हत वा कम धुवाँयुति खाना पकाउने चुल्रो ि धुवाँलाई बाक्हि पठाउने ब्यवस्थाले 
सम्ूण्छ परिवािमा क्ान्सि हुने सभिावना घटाउँछ । हेनु्छहरोस् वाताविणीय स्वास्थ्यः सामूदाषयक 
माग्छदश्छन, पृष्ठहरु ३५९ देन्ख ३६४ । 

•  उद्यरोग, काि ि ट्रकहरुबाट ननस्कने धुवाँले पनन क्ान्सि गिाउँदछ । त्सैले प्दिुण गनने गाडीलाई 
िरोक्नुपछ्छ ।

•  धुवाँयुति वाताविणमा काम गनु्छ खतिनाक हुन्छ । त्सैले काय्छस्थलमा वायुसञ्ाि (ventilation) 
सुधान्छ पहल गनु्छपछ्छ । 
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मनदिा िक्पउिुहोस्
मक्दिा ग्पउँदा धेिै क्ान्सिहरुकरो सभिावना बढ्छ । स्तन क्ान्सि, 
कलेिरो, पेट ि आन्दाकरो क्ान्सि, मुख ि घाँटीकरो क्ान्सि सबै 
मक्दिाकरो सेवनले गदा्छ हुनसकछ । 

संरिमण भए उपचाि गिुनुपछनु
•  उपचाि गरिएन भने पेटकरो अल्सि गिाउने H. pylori  नामक ब्याके्िीयाले पेटकरो क्ान्सि गिाउन 

सकछन् । त्सैले पेटकरो अल्सि छ भने औिधीहरुबाट उपचाि गरिहालु्पछ्छ । 

•  हेपाटाइनटस षब ि सस ले कलेिरोकरो क्ान्सि गिाउन सकछन् । हेपाटाइनटस षब करो लाग्ग खरोप न्लन 
सक्कन्छ । यौनसम्क्छ  गदा्छ कण्डमकरो प्यरोग गनु्छपछ्छ । हेपाटाइनटस बािेकरो थप सामरिी का लाग्ग 
पेटकरो दखुाई, झाडापखाला ि क्किाहरु मा पृण्ठहरु १८—१९) हेनु्छहरोस् ।  

•  HPV (human papilloma virus, यौन सम्क्छ बाट हुने एक संरिमण, हेनु्छहरोस् पृण्ठ १२) ले 
मक्हलाहरुमा पाठेघिकरो मुखकरो क्ान्सि ि मक्हला ि पुरुि दवुैमा अन्य धेिै क्ान्सिहरु गिाउँदछन् । 
एच. ग्प. भी. का षबरुधिकरो िक्षाका लाग्ग खरोप छ ।  

स्वस्थकि िािालछे स्वास्थ्य िाम्रो बिाउुँछ
पत्रु खानेकुिाले क्ान्सि गन्छ सकछ । नननफनेकरो अनाि, तािा तिकािी एवं फलफूल प्त्ेक क्दन खाएमा 
धेिै क्ान्सिहरु ि अन्य ग्विामहरुबाट िरोगाउन सहयरोग गछ्छ । थरोिै पैसाले कसिी िाम्रो खाने भनिे बािेमा थाहा 
पाउनुपछ्छ । अनाि ि गेडागुडीलाई वायुसञ्ाियुति स्थानमा भण्डािण गनने गरिएमा ढूसीले खिाब गन्छबाट 
िरोगाउँछ, िुन कलेिरोकरो क्ान्सिकरो एक कािण हरो । असल खानाले िाम्रो स्वास्थ्य बनाउँछ मा थरोिै पैसाले 
कसिी िाम्रो खाने बािे िानिका लाग्ग पृण्ठ १३ ि वाली ग्भत्राईसकेपसछ भण्डािण गनने सुिन्क्षत उपायहरुबािे 
पृण्ठ ३१—३२ हेनु्छहरोस् । 

स्वास्थ्य हछेिचाहको पहुँ च
माननसहरुलाई िाम्रो गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा पहँुच भएमा उनीहरुकरो स्वास्थ्य िाम्रो हुन्छ ि क्ान्सिकरो 
िरोकथाम गन्छ सक्कन्छ । स्वास्थ्यमा हेिचाहकरो पहँुचले क्ान्सिलाई शुरुकरो अवस्थामै थाहा पाई उपचािलाई 
सछटै् शुरु गन्छ सक्कन्छ ।  
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िसायिहरु कम प्रयोग गिुनुहोस् 
उद्यरोग ि कृषि क्षेत्रमा हिािौ थरिका िसायन प्यरोग गरिन्छन् ि त्सपसछ हावा, पानी ि खानेकुिाहरुमा 
पुग्छन् । षय िसायनहरुमध्येका केही हाम्रो स्वास्थ्यकरो लाग्ग हानीकािक छन् । दभुा्छग्यवस, कुनै िसायनकरो 
प्यरोग गनु्छअसघ त्रो कग्त सुिन्क्षत छ भनी प्मान्णत गनु्छपनने यहाँ कुनै कानून छैन । त्सकािण िसायनहरुकरो 
खतिाबािे हामी धेिै क्ढलरो थाहा पाउँछौं । ग्वश्भि िसायनहरुकरो बढ्दरो उपयरोग क्ान्सिकरो दि बृसधि हँुदै 
िानुकरो एक कािण हरो । िसायनहरु ि क्ान्सिका ग्वरुधिकरो िक्षाका लाग्ग केही महत्वपूण्छ उपायहरुग्भत्र ननम्न 
कुिाहरु पद्छछनः् 

• सुिन्क्षत भनी प्मान्णत नहरोउने्ल िसायन खतिनाक छ भनी मानिुहरोस् । 

•  िीवनाशक ग्विादीहरु ि सिसफाईमा प्यरोग हुने िसायननक सामरिीकरो प्यरोग ि िसायन भण्डािण 
गरिएकरो भाँडरोकरो पुनः प्यरोग नगनु्छहरोस् ।    

•  प्ाषटिक वा अन्य फरोहिमैलालाई िलाउनुहँुदैन (यसले हामीले सास फेनने हावामा ग्वशालु ग्याँसहरु 
ननश्ासन गद्छछ) । 

•  िसायन भएकरो ठाउँमा काम गदा्छ आफू सुिन्क्षत िहन पञ्जा, मुखमा लगाउने मास्क ि सुिक्षा क्दने 
लुगाहरु लगाउनुपद्छछ ि पटक पटक हात धुनुपछ्छ ताकी तपाईंकरो खाना वा मुखमा िसायनहरुकरो 
प्वेश नहरोओस् ।  

•  ग्वदु्यत गृह ि उद्यरोगहरुले ग्तनका फरोहिमैला सुिन्क्षत तविले परिचालन गद्छछन् ि प्दिुण गददैनन् भनी 
सिकािलाई सुननश्श्त बनाउन िरोड गनु्छपद्छछ । थप िानकािीका लाग्ग हेस्पेरियनबाट समेत उपलब्ध 
वाताविणीय स्वास्थ्यः सामूदायीक माग्छदश्छन हेनु्छहरोस् । 

मानव जीवनलाई मूल्यवान ठानेमा क्ान्सरलाई कम गन्श सककन्छ ।

औद्ोतगक प्रदिुणले हाम्ो ररररमा 
क्ान्सर गराउन सकि । प्रदिुण रोक्ाले 

क्ान्सरमा कमी आउँि ।
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