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તેઓ એક ક�સ�ટ�ટ �ુરોલો�જકલ સજ�ન છે જે હાલમાં ૨૦ વષ�થી વ�ુના
અ�ુભવ સાથે નોથ�વે�ટ લંડન �દેશમાં કામ કરે છે. તેઓ ૧૯૯૯માં ઈ�પીર�યલ
કોલેજ લંડન (�ુ�નવ�સ�ટ� ઓફ લંડન)માંથી �નાતક થયેલા ઉ�ચ લાયકાત
ધરાવતા ડો�ટર છે. �યારબાદ તેમણેનેશનલ હો��પટલ ફોર ��ુરોલો� અને
��ુરોસજ�ર�માં તેમની સંશોધન યા�ા શ� કરતા પહેલા ચેર�ગ �ોસ અને
વે�ટ�મ��ટર મે�ડકલ�કૂલ ખાતે તેમની તબીબી તાલીમ લીધી હતી.

તેમની એક ખાસ ��ચ �કડની �ટોનસ માં ( પથર� ) હોવાથી, તેમણે આ મ�હનાના
અંકની દેખરેખ રાખી છે.



�ો�ટેટ નબળા અને સંવેદનશીલ હોવાના ડરથી
�ુ�ષો માટે તેમના અંગત �વા��યની
અવગણના કરવી અસામા�ય નથી. આ
વાંચતાતમામ �ુ�ષો માટે: તમે અજેય નથી અને
કોઈને પણ તમાર� જ�ર નથી. તમાર� સંભાળ
રાખો! તેમજ �દયરોગ, ડાયા�બટ�સ અને ��ોક,
એવી કેટલીક શરતો છે જે �ુ�ષો માટે �વ�શ�
છે જેના માટે આપણે �યાન રાખ�ંુ જોઈએ.



 �ો�ટટે કે�સર જો વહેલી તકે પકડાય તો અસરકારક ર�તે સારવાર કર� શકાય છે.
આમ, �ુ�ય વ��ુ �ાર� �ભક રજૂઆત અને �ાર� �ભક�નદાન છે. તે �ુ�ષોમાં સૌથી
સામા�ય કે�સર છે અને �ુજરાતી �ુ�ષોમાં તે અ�ય �ુ�ષો જેટ�ંુ સામા�ય છે, પર� �ુ
આ��કન અથવા આ�ોકેરે�બયન �ુ�ષો કરતાં ઓછુ�  સામા�ય છે. જો કુટુ�બના કોઈ
સ�ય (�પતા, ભાઈ કાકા – ખાસ કર�ને જો ૫૦ વષ�થી ઓછ� �મર�ંુ �નદાનથ�ંુ હોય)
તો તે વ�ુ સામા�ય છે.

�ો�ટટે એ એક નાની �ં�થ છે જે �ુ�ષોને
�ૂ�ાશય અને �ૂ�માગ� (પાણી-પાઈપ) વ�ચે
હોય છે. �ો�ટટેની �ૂ�મકા એ �વાહ� ઉ�પ�
કરવાની છે જે વીય� બનાવે છે અને પેશાબના
�વાહમાં મદદ કરે છે.

�ો�ટેટ �ંુ છે? 

�ો�ટેટ કે�સર



તે ધીમા �વાહ સાથે અથવા રા�ે �ગવાની સાથે, પેશાબ પસાર
કરવામાં સમ�યાઓ તરફ દોર� શકે છે, ભા�યે જ તે
પેશાબની�ળવણી (પેશાબ પસાર કરવામાં અસમથ�તા) તરફ દોર� શકે
છે. કેટલાક દદ�ઓને પેશાબમાં ચેપ અથવા વીય�માં લોહ� આવી શકે
છે. આમાંના કોઈપણ લ�ણોનો અથ� �ો�ટટે કે�સર હોવો જ�ર� નથી.

મોટાભાગના �ો�ટટે કે�સરમાં જોકે કોઈ લ�ણો હોતા નથી અને તે�ંુ
�નદાન �ાર� �ભક તબ�ામાં PSA નામના ર�ત પર��ણ �ારા થાયછે.
PSA �ો�ટટે કે�સર સાથે વધી શકે છે, પણ પેશાબમાં ચેપ, પેશાબની
�ળવણી અને મોટ� �ો�ટટે �ં�થ હોવાને કારણે પણ વધીશકે છે. 

�સંગોપાત, �ો�ટટે કે�સર અ�તન �ંૂચવણોને કારણે થઈ શકે છે, જેમ
કે હાડકામાં દખુાવો, પગની નબળાઇ અથવા હાડકામાંફેલાતા કે�સરને
કારણે સંવેદનામાં ફેરફાર.

�ો�ટેટ કે�સર ના લ�ણો �ંુ છે?



તમે �ંુ કર� શકો?
જો તમાર� �મર ૪૫ થી વ�ુ હોય અને તમારો કૌટુ� �બક ઇ�તહાસ મજ�ૂત હોય,
અથવા જો તમાર� �મર ૫૦ થી વ�ુ હોય તો તમારેતમારા �પીને PSA (�ો�ટટે
�પે�સ�ફક એ��ટજેન) ર�ત પર��ણ માટ ે�ૂછ�ંુ જોઈએ. જો તે ઉછરે છે તો તેઓએ
હો��પટલમાંતા�કા�લક રેફરલ�ંુ આયોજન કર�ંુ જોઈએ. તમારા �ો�ટટેને જોવા માટે
એમઆરઆઈ �કેન કરવામાં આવી શકે છે. આ ટનલ �કેનરમાંપડલેા લગભગ ૩૦-
૪૦ �મ�નટ લે છે. જો આ અસાધારણતા �ૂચવે છે તો તમને બાયો�સી ઓફર
કરવામાં આવશે.

સારવાર 
જો �ો�ટટે કે�સર�ંુ �નદાન થાય છે, તો કે�સરનો �કાર અને �ટજે સારવાર ન�� કરશે. જો કે�સર
�થા�નક હોય તો �વક�પોમાં આનોસમાવેશ થઈ શકે છે:
- સ��ય દેખરેખ
- �ો�ટટે કે�સર�ંુ �નર��ણ
- રે�ડયોથેરાપી
- ખાસ �કરણો �ો�ટટે અને પે��વસ પર કે���ત છે જે કોઈપણ કે�સરના કોષોને માર� નાખે છે.
- રે�ડકલ �ો�ટટે�ેટોમી
- �ો�ટટે �ં�થને રોબોટ સ�હત ક�હોલ ટકેનીકોનો ઉપયોગ કર�ને દૂર કરવામાં આવે છે.

જો કે�સર �ો�ટટેની બહાર ફેલાઈ ગ�ંુ હોય અને મેટા�ટ�ેસસ થઈ ગ�ંુ હોય, તો �વક�પોમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- હોમ�ન ઉપચાર
- ક�મોથેરેપી - કે�સરના કોષોને માર� નાખે છે
- નવી થેરેપીઓ અને �ાય�સથી �ો�ટટે કે�સર�ંુ �ૂવ��ૂચન �ાર� �ભક �નદાન પર આધા�રત છે. તેથી,
કૃપા કર�ને તમારા ડૉ�ટરને વહેલાનેવહેલા મળો!
અમને આશા છે કે આ તમને મદદ કરશે!



અમે આશા રાખીએ છ�એ કે આ �ણકાર� તમને મદદ�પ બને. 
તમે ૧૦૦ વરસના �ુખી થાવ.
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