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લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસ એ NHS આરોગ્ય તપાસ કરતા અલગ છે. જો તમે 
તાજેતરમાં NHS આરોગ્ય તપાસમાં હાજર રહાં હોવ તો પણ તમારે લક્ષિત ફેફસા 
આરોગ્ય તપાસમાં હાજર રહેવા અંગે વવચારવું જોઈએ.

વધારાનો સહકાર
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અમે શા માટે ફેફસાની આરોગ્ય તપાસની સેવા પ્રદાન કરીએ છીએ

પ્ારંભભક તબક્ામાં ફેફસાના કેનસરના ખાસ સંકેતો અને લષિણો હોતા નથી. 
પરરણામસવરૂપ, દભુાભાગ્યપૂણભા રીતે 10માંથી 7 કેનસરના દદદીઓનું હાલમાં એવા 
તબકે્ મોડુ નનદાન થા્ય છે જેથી તેમની સારવાર શક્ય બનતી નથી.

લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસથી વહેલી સમસ્યા જાણી શકા્ય 
છે (મોટાભાગે તમને કંઈક સમસ્યા જણા્ય તે પહેલા જ) અને એવા 
તબકે્ કે જ્યારે તેની સારવાર સરળ અને વધુ સફળ બની શકે છે- છેવટે 
ઘણાબધા જીવન બચી શકે છે.

મોટાભાગાના રકસસામાં ફેફસાનું કેનસર ધીમેથી વૃવધિ પામે છે જેને ફેફસાનું સકેન 
કરીને વહેલા જાણી શકા્ય છે.

   

લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસ શું છે?

લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસ એ બે તબક્ાની પ્રરિ્યા છે કે જેમાં અમે તમારા 
ફેફસાનું આરોગ્ય ચકાસીએ છીએ.

ફેફસાનું કેનસર વવકસવાની શક્યતાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટ ે
આરોગ્ય વ્યવસાવ્યક સાથે તમે ફોન કોલ અથવા મીટટંગ કરશો.

જો તમને ફેફસાનું કેનસર થવાની વધુ શક્યતાઓ જણાશે તો 
તમને ઝડપી અને પીડામુકત સકેનનંગ માટ ેબોલાવવામાં આવશે. 
સકેનમાં તમારા ફેફસાની બારીક ઈમેજ લેવામાં આવશે કે જેથી 
અમે તેની સમીષિા કરી શકીએ. જો સમસ્યા જણાશે તો તમારી 
સારવાર માટ ેભલામણ કરવામાં આવશે.

   

તમને શા માટે આમંવરિત કરવામાં આવે છે
55થી 74ના વ્યજૂથમાં ધુમ્રપાન કરતા અથવા પહેલા ધુમ્રપાન કરતા લોકોને ફેફસાનું 
કેનસર થવાનું જોખમ વધુ હો્ય છે. તમારા ફેફસા બરાબર કામ કરે છે કે નનહ તે અમે 
ચકાસવા ઈચછીએ છીએ. કોઈ સમસ્યા જણા્ય તેવું બહુ ઓછા રકસસામાં બને 
છે પરંતુ જો તેમ બને તો અમે ઝડપથી તેના પર કામ કરીને સારવાર પ્દાન કરી 
શકીએ છીએ. ફેફસા આરોગ્ય તપાસમાં હાજર રહેવું કે નનહ એ તમારો નનણભા્ય છે.
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લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસ પર શું થા્ય છે?

ફેફસા આરોગ્ય તપાસના બે ભાગ છે પરંતુ દરેકને ફેફસા તપાસની જરૂરી્યાત નનહ 
રહે, તેનો આઘાર તમારા શરૂઆતી મૂલ્યાંકનના પરરણામ પર રહેશે. આ સમગ્ર પ્રરિ્યા 
દરવમ્યાન તમારી પાસે આરોગ્ય વ્યવસાવ્યકો પાસે ચચાભા કરવાનો અને પ્શ્ો પૂછવાનો 
પૂરતો સમ્ય રહેશે.

1) પ્રારંભભક મૂલ્યાંકન

તમારી શ્ાસોચછ્ાસની પ્રરિ્યા, એકંદર ફેફસાના 
આરોગ્ય, જીવનશૈલી તેમજ કૌટંુબીક અને 
તબીબી ભુતકાળની ચચાભા કરવા માટ ેતમે 
આરોગ્ય વ્યવસાવ્યક સાથે ફોન કોલ અથવા 
મીટટંગ કરી શકશો.

તેના 3 સંભવવત પરરણામો છે:

ફેફસાનું સકેનનંગ કરાવવું 
જો તમને અત્યારે અથવા ભવવષ્યમાં ફેફસાનું કેનસર થવાની શક્યતા હો્ય તો તમારા 
ફેફસા સરરિ્ય અવસથામાં છે કે કેમ તે ચકાસવા માટ ેતમારા ફેફસાનું સકેન કરાવવામાં 
આવશે.  તમારા માટ ેસકેન ્યોગ્ય છે કે નનહ તે નક્ી કરવામાં આરોગ્ય વ્યવસાવ્યક 
તમારી મદદ કરશે.

કોઈ સમસ્યા જણાતી નથી.
આરોગ્ય વ્યવસાવ્યકને વધુ તપાસની જરૂરી્યાત જણાતી નથી. તમારે ફેફસાના સકેનની 
જરૂર નથી.

તમારા જીપીને રેફરલ
જો તમારા શ્ાસચછ્ાસ અથવા ફેફસામાં સમસ્યા જણા્ય છે પરંતુ તમને સકેનની 
જરૂર નથી, તો આરોગ્ય વ્યવસાવ્યક તમને તમારા જીપી અથવા અન્ય નનષણાત પાસે 
મોકલી શકે છે.

ત્રણે્ય કેસોમાં અમે તમારા જીપીને તેમને જણાવવા માટ ેલખીશું.

2) ફેફસાનું સકેન

તમને તમારા ફેફસાનું ઝડપી અને પીડારનહત સકેન કરવા માટ ેઆમંવત્રત કરવામાં 
આવશે. આ એક ખાસ સીટી (કમ્પ ુટડે ટોમોગ્રાફી) સકેન છે જે તમારા ફેફસાંની 
વવગતવાર તસવીર લેવા માટ ેરેરડ્યેશનની ખૂબ ઓછી માત્રા અને કમ્પ ુટરનો 
ઉપ્યોગ કરે છે.

ફેફસાના સકેન દરવમ્યાન શું થા્ય છે?
તમારા સકેનની તૈ્યારી માટ ેતમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી.

સકેન દરવમ્યાન, તમારે બેડ પર તમારી પીઠના પડખે સીધા સુઈ જવાનું 
છે અને બેડ સીટી સકેનરમાંથી ધીરેથી પસાર થશે. સકેનર ટરંગ જેવો 
આકાર ધરાવે છે અને જ્યારે તમે તેમાંથી પસાર થાવ ત્યારે તે શરીરના 
નાના ભાગની આસપાસ ફરે છે.

ખાસ પ્ક્શક્ષિત સટાફ (જેને રેરડ્યોગ્રાફસભા કહેવા્ય છે) સીટી રૂમમાં 
સરિીનની પાછળથી સકેનરને નન્યંવત્રત કરે છે. તમે સકેન દરવમ્યાન તેમને 
જોઈ શકશો અને વાત કરી શકશો.

જ્યારે સકેન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તમારે સસથર રહેવું જોઈશે અને 
10 સેકનડ માટ ેશ્ાસ લેવાની સરળ સૂચનાઓનું પાલન કરવું જોઈશે. 
તેનાથી નપકચસભા અસપષ્ટ ન આવે તે સુનનશ્ચિત થા્ય છે.

સકેન પીડારનહત છે અને તમે તમારા સકેન પહેલા અને પછી સામાન્ય રીતે 
ખાવાની અને પીવાની પ્રરિ્યા કરી શકો છો અને વાહન ચલાવી શકો છો.

1
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ફેફસાંનું સકેન - સંભવવત પરરણામો

તમે ચાર સ્પતાહની અંદર અમારી પાસેથી તમારા પરરણામો મેળવશો. ચાર સંભવવત 
પરરણામો છે:

કોઈ સમસ્યા જણાઈ નથી
આનો અથભા એમ થા્ય કે અમે સકેન પર ફેફસાના કેનસર, અથવા અન્ય સમસ્યાના 
કોઈ સંકેતો જો્યા નથી. અમે તમને પરરણામો સાથે લખીશું અને તમને બે વરભામાં 
બીજા સકેન માટ ેપાછા આવવા માટ ેકહીશું. તેમ છતાં, તે હજુ પણ શક્ય 
છે કે ફેફસાનું કેનસર બે સકેન વચચે વવકસી શકે અથવા સકેન તેને પારખવાનું 
ચૂકી ગ્ું હો્ય. તમારા આગામી સકેન પહેલા તમને કંઈક અસામાન્ય જણા્ય તો, 
તમારા ડૉકટરને કહો.

બીજુ સકેન જરૂરી 
આનો સામાન્ય રીતે અથભા એમ થા્ય છે કે સકેનમાં કંઈક છે જે ઓળખવું મુશકેલ છે. 
તે કદાચ હાનનકારક છે, પરંતુ તે વધુ ગંભીર હોઈ શકે છે તેથી લગભગ ત્રણ મનહનાની 
અંદર સકેન માટ ેઅમે તમને ફરીથી બોલાવીશું. 

વધુ પરીષિણોની જરૂર છે
આનો અથભા એ છે કે અમે સકેન પર કંઈક જો્ું છે અને તમારે વધુ પરીષિણોની 
જરૂર છે, જેમાં બા્યો્પસીનો પણ સમાવેશ હોઈ શકે છે. અમે તમને કોલ કરીશું 
અને હોસસપટલને લખીશું જેથી વધુ તપાસ માટ ેતમને ડૉકટર જોઈ શકે. 

અન્ય સમસ્યા જણાઈ
આનો અથભા એમ થા્ય કે ફેફસાના કેનસરના કોઈ સંકેત નથી પરંતુ સકેન પર અન્ય 
સમસ્યાઓના સંકેતો છે જેને સારવાર અથવા તબીબી સલાહની જરૂર પડી શકે છે. 
અમે તમને અને તમારા જીપીને લખીશું અને ખાતરી કરીશું કે તમને સાચા નનષણાત 
પાસે મોકલવામાં આવે.

પ્રારંભભક મૂલ્યાંકન ધરાવતા દરેક 100 લોકો માટે

54
સકેનની સુવવધા પૂરી 
પાડવામાં આવશે

8
ઓળખવામાં મુશકેલ હતા એવા 

ભાગોની વધુ તપાસ માટ ેબીજા સકેનની 
જરૂર પડશે

3
વધુ પરીષિણો અને સકેનની જરૂર પડશે

2
ફેફસાના કેનસરનું નનદાન થશે

500 માંથી 1 કરતા ઓછા લોકોનું શંકાસપદ કેનસર માટ ેઓપરેશન થશે પરંતુ 
પછીથી જણાવવામાં આવશે કે કેનસર હોવાનું જણા્ું નથી.

વધુ માનહતી અને સપોટ્ટ  કોલ માટે વધુ માનહતી અને સપોટ્ટ  કોલ માટે
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સુનપરર્યર 
લોબ

મીરડલ  
લોબ

ઈનફીરર્યર 
લોબ

જમણુ ફેફસુ ડાબુ ફેફસુ

ઈનફીરર્યર 
લોબ

સુનપરર્યર 
લોબ

બહુ ઓછી સંખ્યામાં લોકો માટે સકેન હંમેશા ત્યાં રહેલું કેનસર શોધી 
શક્ું નથી - 
તેને ફોલસ નેગેરટવ કહેવામાં આવે છે. તમારા શરીરમાં ભવવષ્યમાં પણ ફેફસાનું 
કેનસર વવકસી શકે છે. જો કોઈપણ સમ્યે લષિણો દેખાવાનું શરૂ થા્ય તો કૃપ્યા 
તમારા ડૉકટરને મળો. 

કેટલાક લોકોમાં, ફેફસાનું કેનસર ન હોવા છતાં સકેન કંઈક સંકેત આપે છે - 
આને ફોલસ પોવઝરટવ પરરણામ કહેવામાં આવે છે અને તેનો અથભા એમ થા્ય 
છે કે તમને કેનસર નથી તેની પુવષ્ટ કરતા પહેલા તમારે વધુ પરીષિણોની જરૂર છે.

સકેન ફેફસાના કેનસરને દશાશાવી શકે છે જે વ્યક્તને ક્ારે્ય નુકસાન નહીં કરે - 
ડોકટરો દર વખતે કહી શકતા નથી કે કેનસર જીવલણે બનશ ેકે નહીં, જેના પરરણામે, 
એવા કેટલાક લોકોન ેપણ સારવાર મળશ ેજેની તેમન ેજરૂર નથી.

વહેલા વનદાનથી કેમ ફરક પડે છે

જો ફેફસાના એક ભાગમાં સમસ્યા હો્ય, 
અને તેની વહેલી જાણ થા્ય તો સારવારમાં 
અસરગ્રસત ભાગ પર ધ્યાન કેક્નરિત કરી શકા્ય છે. 
જો બાદમાં નનદાન થા્ય તો સમસ્યા ફેફસા અને 
શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે જેનાથી 
સારવાર કરવી વધુ મુશકેલ બને છે.

ફેફસાના સકેન વવશે તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

પ્રારંભભક તબક્ાના ફેફસાના કેનસરની સારવાર મોટાભાગે વધુ 
સફળ થા્ય છે -
ફેફસાના સકેન દ્ારા પ્ારંભભક તબકે્ નનદાન થવાની શક્યતા ત્રણ ગણી 
વધી જા્ય છે.

નાના અને પ્ારંભભક ફેફસાના કેનસરને ઓપરેશન દ્ારા સંપૂણભાપણે દૂર કરી 
શકા્ય છે અથવા રેરડ્યોથેરાપીથી સારવાર કરી શકા્ય છે.

સંશોધન સૂચવે છે કે સીટી સકેનનો ઉપ્યોગ કરીને ફેફસાના કેનસર માટ ેતપાસ 
કરવાથી કેનસરથી મૃત્ુનું જોખમ લગભગ %25 ઘટાડી શકા્ય છે.

સીટી સકેનસશા તમારા ફેફસાના દ્રશ્યો બનાવવા માટે રેરડ્યેશનની થોડી 
મારિાનો ઉપ્યોગ કરે છે -
જો કે, ખૂબ જ નવીનતમ સીટી સકેનસભાનો ઉપ્યોગ કરીને, અમે જરૂરી 
રેરડ્યેશનની માત્રા ઘટાડી શકીએ છીએ. સકેનથી થતા નુકસાનની શક્યતાની 
સરખામણીએ પ્ારંભભક તબકે્ કેનસરનું નનદાન કરીને તમારં જીવન બચાવવાની 
શક્યતા ઘણી વધારે હો્ય છે.

વધુ માનહતી અને સપોટ્ટ  કોલ માટે
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ફેફસાનું કેનસર શું છે?

ફેફસાનું કેનસર એ કેનસરના સૌથી સામાન્ય પ્કારોમાંનું એક છે. 

તે ત્યારે થા્ય છે જ્યારે ફેફસામાં ગાંઠ બનાવવા માટ ેઅસામાન્ય કોરો અનન્યંવત્રત 
રીતે વવભાભજત થા્ય છે.

સામાન્ય રીતે ફેફસાના કેનસરના પ્ારંભભક તબક્ામાં કોઈ સંકેતો અથવા લષિણો 
નથી હોતા.

કેનસરનું વહેલું નનદાન એટલે સારવાર સફળ થવાની વધુ શક્યતા.

મોટાભાગે ફેફસાનું કેનસર એકદમ ધીમે ધીમે વધે છે, જે પ્ારંભભક તબકે્ લો-ડોઝ સીટી 
સકેન દ્ારા શોધી શકા્ય છે.

ફેફસાનું કેનસર વહેલું શોધવામાં મદદરૂપ થા્ય તે માટે જ આપણે લક્ષિત ફેફસા 
આરોગ્ય તપાસની રચના કરી છે.

ફેફસાના કેનસરના લષિણો શું છે?

ફેફસાનું કેનસર બે સકેનસ વચચે વવકસવાનું શરૂ કરી શકે છે અને સકેન ક્યારેક ફેફસાનું 
કેનસર ચૂકી શકે છે. અસામાન્ય જણાતી કોઈપણ બાબત પર ધ્યાન આપવું તમારા માટ ે
અગત્યનું છે, ખાસ કરીને:

 ● સતત ઉધરસ અથવા તમારી સામાન્ય ઉધરસમાં ફેરફાર 
 ● લોહી વાળી ઉધરસ
 ● શ્ાસ લેવામાં તકલીફ
 ● કારણ વગર થાક લાગવો અથવા વજનમાં ઘટાડો
 ● શ્ાસ લેતી વખતે અથવા ઉધરસ આવે ત્યારે દખુાવો અથવા પીડા 
 ● ભૂખ ઓછી લાગવી

જો તમને આમાંના એક અથવા વધુ લષિણો જણા્ય છે, તો શક્ તેટલી વહેલી 

તકે તમારા જીપીને મળો. બીજા સકેનની રાહ ન જુઓ.

ફેફસાના કેનસરનું મારં જોખમ ઘટાડવા હંુ શું કરી શકંુ?

ઘણા લોકો જે વરષોથી ધૂમ્રપાન કરે છે અને જેમણે ઘણી વખત ધૂમ્રપાન છોડવાનો 
પ્્યાસ ક્યષો છે તેઓએ સફળતાપૂવભાક ધૂમ્રપાન બંધ કરી દીધું છે.

જો તમે ધૂમ્રપાન કરો છો અને બંધ કરવા માંગો છો, તો ત્યાં મૈત્રીપૂણભા, નન:શુલક અને 
લોકલ સટોપ સમોટકંગ સેવાઓ છે જે તમારી રાહ જોઈ રહી છે. 

લક્ષિત ફેફસા આરોગ્ય તપાસ ખાતે નસભા તમને આ સેવાઓ સાથે સંપક્ટ  કરી આપશે, 
તમે જીપીને પૂછી શકો છો અથવા 0300 123 1044 પર NHS સમોકફ્ીનો સંપક્ટ  
કરી શકો છો અથવા www.nhs.uk/smokefree ની મુલાકાત લઈ શકો છો.

વધુ માનહતી અને સપોટ્ટ  કોલ માટે
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