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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.



આ ��થ�ત સામા�ય ર�તે ૧૫-૪૦ વષ�ની વ�ચેના �ુવાનોમાં
જોવા મળે છે. આ વય જૂથમાં તે સૌથી સામા�ય કે�સર છે.

 
વહે�ંુ �નદાન જ�ર� છે અને આ �વ-તપાસ �ારા �ા�ત કર�
શકાય છે. કમનસીબે, ૬૨% �ુ�ષો પોતાની �તને કેવી ર�તે
તપાસવી તે�ણતા નથી. તમે મેક�મલન કે�સર સપોટ�

વેબસાઈટ �ારા 
'How to check for testicular cancer ' 

�ૃ� પર શીખી શકો છો.
 (પેજ પર જવા માટ ે�લ�ક પર ��લક કરો)

 

https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/testicular-cancer/how-to-check


જો કોઈ ગા�ો અ�ુભવાય, તો આની �ણ તમારા
ડૉ�ટરને કરવી જોઈએ. તે સામા�ય ર�તે પીડાર�હત

હોય છે.
 

પછ� તમને આ કે�સર છે કે અ�ય કારણ છે તેની
ઔપચા�રક તપાસ માટે આમં��ત કરવામાં આવશે.

તા�કા�લક અ��ાસાઉ�ડ �કેન પણગોઠવવામાં આવશે.
 



જો કે�સર મા� અંડકોષમાં હોય તો ઈલાજ ના દરો �ૂબ �ચા છે
૯૦%. આમાં અંડકોષને દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે,

જેનેઓ�ક�ડે�ટોમી કહેવાય છે, જે �જનન�મતા ઘટાડ� શકે છે.
માઇ�ો�કોપ હેઠળ કે�સર કે�ંુ દેખાય છે તેના આધારે, દદ�ઓને

ક�મોથેરાપીઅથવા રે�ડયોથેરાપી આપવામા આવે છે. 
 

જો કોઈ �ુ�ષ ના શર�રના અ�ય ભાગોમાં કે�સર ફેલાય છે
(મેટા�ટે�સસ) તો પણ ઈલાજના દરો �ૂબ �ચા હોઈ શકે છે.

 
તેથી તમારા અંડકોષને અ�ુભવવામાં શરમાશો નહ�! તમે તમારો

�વ બચાવી શકશો.
 

સારવાર



અમે આશા રાખીએ છ�એ કે આ �ણકાર� તમને મદદ�પ બને. 
તમે ૧૦૦ વરસના �ુખી થાવ.
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https://www.facebook.com/TamariTabiyat/

