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આ પસુસતકા થિષે
આ પસુ્તિકા પરુુષો માટે છે. પરુુષોના પરિવાિો માટે પણ આ મદદરૂપ થઈ શકે.

અમે ્પષટતિા કિીએ છીએ કે પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) શુરં છે, તિે શુરં કાર્ય કિે છે અને તિેમારં શુરં ખિાબી 
થઇ શકે છે. 

અમે એ પણ ્પષટતિા કિીએ છીએ કે કરા ફેિફાિો પિ દેખિેખ િાખવી અને જો તિમને જણાર કે 
તિમને પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) સમ્રા છે તિો શુરં કિવુરં.

પરુસ્થગ્રંથ્થ શુરં છે?
માત્ર પરુૂષો જ પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) ધિાવ ેછે. સામાનરપણે તિેનુરં કદ અને આકાિ અખિોટનો હોર 
છે અને આપની વરની સાથ ેતિે મોટુરં થત ુરં જાર છે.

તિમાિી પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) તિમાિા શિીિમારં હોર છે. તિે તિમાિા મતૂ્રાશરની નીચે અને તિમે 
પેશાબ કિો તિે મતૂ્રાવારહનીની (યિેુથ્ા) આજુબાજુ સ્થતિ હોર છે. તિે વીર્ય - શકુ્ાણનુ ુરં વહન કિત ુરં 
પ્વાહી બનાવવામારં મદદ કિે છે.

તમારી પરુસ્થગ્રંથ્થમારં શુરં ખરાબી ્થઇ શકટે?
પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) ની ખબૂ સામાનર સમ્રાઓ આ મજુબ છેઃ
• થવ્તિારિતિ પ્ો્ટેટ
• પ્ો્ટેટાઇરટસ
• પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિ.
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કયા ફટેરફારરોનુરં મારટે ધયાન રાખવુરં 
જરોઇએ?
તિમે પેશાબ કિો તરાિે તિમને કોઇ ફેિફાિો જણાર અથવા નીચે આપેલ કોઇ પણ સમ્રાઓ હોર 
- તિો આ તિમાિી પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) મારં સમ્રાની થનશાની હોઇ શકે છે.

ધરાન િાખવાનારં ફેિફાિોમારં આ મજુબ સમાવશે થાર છેઃ
 િાથત્ર સરહતિ, સામાનર કિતિારં વધ ુવખતિ પેશાબ જવાની આવશરકતિા
 પેશાબ શરૂ કિવામારં સમ્રા
 પેશાબ સમાપતિ કિવામારં ખેંચાણ અથવા ખબૂ સમર લારવો
 પેશાબ કિતિી વખતિે નબળો પ્વાહ
 એવી લારણી કે મતૂ્રાશર રોગર િીતિે ખાલી થયુરં નથી
  અચાનક પેશાબ કિવાની જરૂરિરાતિ ઊભી થવી – કેટલીક વખતિ શૌચાલર પહોંચતિા પહલેા 
જ પેશાબ લીક થવો
 તિમે પેશાબ સમાપતિ કિો તરાિ બાદ પેશાબ ટપકવો.

ખબૂ ઓછા સામાનર લક્ષણોમારં આ મજુબ સમાવશે થાર છેઃ
 પેશાબ સમરે દુઃખાવો થવો
 શકુ્ સ્તાવ સમરે દુઃખાવો થવો
 પેશાબ અથવા વીર્યમારં લોહી
 ઉતથાન હારંસલ કિવામારં અથવા જાળવી િાખવામારં સમ્રાઓ.

વર્ક પરુુષોમારં પેશાબની સમ્રાઓ સામાનરપણે મળી આવ ેછે અને હરંમેશા તિે પિુ્થગ્રંથથ 
(પ્ો્ટેટ) ની સમ્રા હોવાની થનશાની નથી તિે ચેપ, ્વા્્થરની કોઇ અનર સમ્રા જેમકે 
ડારાબબટીસ, અથવા અનર દવાઓને કાિણે પણ થઈ શકે છે. 

અમે અહીં ઉલલેખ કરસો એવા કોઇ પણ ફેિફાિો તિમને જણાર તિો તિમાિા ડૉકટિ કે નસ્ય સાથ ેવાતિ 
કિો. તિમે અમાિા થનષણાતિ નસસોનો સરંપક્ય પણ 0800 074 8383 પિ કિી શકો છો અને 
દુભાષીરા સાથ ેવાતિ કિવા જણાવી શકો છો. સામાનરપણે પેશાબની સમ્રાઓનુરં સરંચાલન કિવા 
માટે સાિવાિો ઉપલબધ છે.

   તિમને જે સમ્રાઓ હોર તિેના પિ થનશાની કિીને આ પસુ્તિકા તિમાિા ડૉકટિ અથવા 
નસ્ય પાસે લઈ જવાથી તિમને મદદ મળી શકે.
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થિસતરણ ્થયેલ પરુસ્થગ્રંથ્થ (પ્રોસ ટ્ે્) શુરં છે?
જેમ તિમે વદૃ્ધ થાવ છો તિેમ પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) મોટી થાર છે. આ થવ્તિારિતિ પિુ્થગ્રંથથ 
(એનલાર્જડ પ્ો્ટેટ) તિિીકે ઓળખાર છે અને 50 વષ્ય કિતિા વધ ુવરના પરુુષોમારં બહ ુસામાનર 
છે. તિમાિા કાને પડી શકે કે ડૉકટિ તિેને બબનાઇન પ્ો્ટેરટક એનલાર્જમેનટ  
(benign prostatic enlargement, BPE) અથવા બબનાઇન પ્ો્ટેરટક 
હારપિપલાબિરા (benign prostatic hyperplasia, BPH) તિિીકે ઓળખતિા હોર. તિે 
કેનસિ નથી અને તિેનાથી તિમને પ્ો્ટેટ કેનસિ થવાના જોખમમારં વધાિો થતિો નથી.

જેમ પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) થવકાસ પામે છે, તિે મતૂ્રવારહની પિથી પસાિ થાર છે તિેને દબાવે છે 
અને પેશાબનો પ્વાહ ધીમો પડે છે અથવા બરંધ થાર છે. આને કાિણે નીચે મજુબ થઈ શકે:

 પેશાબ કિતિી વખતિે નબળો પ્વાહ
 એવી લારણી કે મતૂ્રાશર રોગર િીતિે ખાલી થયુરં નથી
 પેશાબ શરૂ કિવામારં સમ્રા
 તિમે પેશાબ સમાપતિ કિો તરાિ બાદ પેશાબ ટપકવો
 િાથત્ર સરહતિ, સામાનર કિતિારં વધ ુવખતિ પેશાબ જવાની આવશરકતિા
  અચાનક પેશાબ કિવાની જરૂરિરાતિ ઊભી થવી – કેટલીક વખતિ તિમે શૌચાલર સધુી પહોંચો 
તરાિ પહલેા પેશાબ લીક થવો.

સામાનર પ્ો્ટેટ         થવ્તિારિતિ પ્ો્ટેટ

An enlarged prostate gland

સારંકડો થરેલ 
પેશાબ 
 માર્ય

મતૂ્રાશર

પિુ્થગ્રંથથ 
(પ્ો્ટેટ)

પેશાબ 
માર્ય

મતૂ્રાશર

કોષોની  
સરંખરામારં 
વધાિો
 થરો
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તિમને આ પૈકી તિમામ  લક્ષણો ન પણ જણાર અને થવ્તિાિ પામેલ પ્ો્ટેટ ધિાવતિા કેટલાક 
પરુુષોને કોઇ   લક્ષણો જણાતિા નથી. આ લક્ષણો અનર બાબતિોને કાિને પણ જણાઇ શકે જેમકે ઠરંડુરં 
હવામાન, અ્વ્થતિા, આિોગરની અનર સમ્રાઓ, તિમાિી જીવનશલૈી અને કેટલીક દવાઓ.

થવ્તિારિતિ પ્ો્ટેટના લક્ષણોનો ઉપચાિ કિવાની િીતિો છે જેમકે તિમે શુરં પીવો છો તિેમારં ફેિફાિ 
કિવા, દવાઓ અને શસ્તરક્રા.

પ્રોસ ટ્ે્ાઇહ્સ શુરં છે?
પ્ો્ટેટાઇરટસ એ પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) નો ચેપ અથવા તિેનો સોજો છે. તિે કેનસિ નથી અને તિેનાથી 
તિમને પ્ો્ટેટ કેનસિ થવાના જોખમમારં વધાિો થતિો નથી. તિે પરુૂષોને કોઇપણ વરે અસિ કિી 
શકે છે, પિરંત ુતિે 36 અને 50 વચચેની વરના લોકોમારં ખબૂ સામાનર છે. 

મતૂ્રાશર

પિુ્થગ્રંથથ 
(પ્ો્ટેટ) મારં 
ચેપ અથવા 
સોજો

વષૃણ

થશશ્ન
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દિેક વરસ્તિમારં લક્ષણોમારં અલર અલર હોઇ શકે અને તિેમારં નીચેની બાબતિોનો સમાવેશ થાર છે:

 તિમાિા વષૃણોમારં, બન્ે વષૃણોની વચચેની જગરામારં, ગદુામારં અથવા થશશ્નમારં દુઃખાવો
 તિમાિા પેટના નીચેના ભારમારં, પેડુરં મારં અથવા પીઠમારં દુઃખાવો 
 પેશાબ કિવામારં મશુકેબલ અને મતૂ્રાશર પણૂ્ય િીતિે ખાલી નહીં થવાની લારણી
 િાથત્ર સરહતિ, સામાનર કિતિારં વધ ુવખતિ અથવા તિાકીદે પેશાબ જવાની આવશરકતિા
 પેશાબ કિતિી વખતિે અથવા તરાિ પછી દુઃખાવો અથવા ડરંખવુરં
 તિમને એવી લારણી થવી જાણે કે તિમે રોલફના દડા પિ બેઠા હોવ
 જાથતિર સરંબરંધની કોઇ ઇચછા ન થવી (ઓછી કામેચછા)
  થશશ્નોતથાન જાળવવામારં અથવા લાવવામારં મશુકેલી, વીર્ય ્ખલન દિથમરાન અથવા તરાિ 
પછી દુઃખાવો અથવા બળતિિા અને થનરતિ સમર પહલેા વીર્ય્ખલન – જોકે આમ થવુરં 
એકદમ સામાનર નથી.

તિીવ્ર પ્ો્ટેટાઇરટસને કાિણે શિીિનુરં તિાપમાન વધી શકે અને પિસેવો થઈ શકે અને તિમાિે 
દવાખાનામારં જવાની આવશરકતિા પડી શકે.

કિવાની એવી બાબતિો છે જે પ્ો્ટેટાઇરટસના ઇલાજ કે સરંચાલનમારં મદદરૂપ થઈ શકે જેમારં 
સામેલ છે આિામ કિવો, પષુકળ પાણી પીવુરં અને દવાઓ લેવી.

http://prostatecanceruk.org
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પરુસ્થગ્રંથ્થ (પ્રોસ ટ્ે્) કટેનસર શુરં છે?
પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) મારં રારંઠ થવાનુરં શરૂ થાર તરાિે આમ બને છે.

પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) મોટા ભારે ધીમેથી થવકાસ પામે છે અને તિેનાથી ક્ાિેર કોઇ સમ્રાઓ ન 
પણ થાર. પિરંત ુપ્ો્ટેટના કેટલાક કેનસિ વધ ુિડપથી થવકસે છે. આનાથી સમ્રાઓ થવાની 
સરંભાવના વધાિે છે અને તિેના પ્સાિને િોકવા માટે સાિવાિ જરૂિી છે. 

પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિ માટે ઘણી સાિવાિો ઉપલબધ છે. કેટલીક સાિવાિોનુરં લક્ર કેનસિ 
દૂિ કિવાનુરં છે. જો કેનસિ દૂિ કિવુરં શક્ ન હોર તિો એવી સાિવાિો છે જેનાથી તિમે એને 
થનરરંથત્રતિ કિી શકો. 

મતૂ્રાશર

પિુ્થગ્રંથથ 
(પ્ો્ટેટ)
કેનસિપેશાબ માર્ય
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શુરં પ્રોસ ટ્ે્ કટેનસરના કરોઇ લક્ષણરો છે?

પિરંત ુકેટલાક પરુુષોને પેશાબ કિવામારં મશુકેલી નડી શકે છે. તિમે કેવી િીતિે પેશાબ કિો છો એમારં 
જો તિમને કોઇ ફેિફાિો જણાર (પાન 4 જુઓ) ઘણુરં કિીને આ થવ્તિાિ પામેલ પ્ો્ટેટનુરં બચહ્ન 
હોવાની અથવા કોઇ અનર આિોગર સમ્રા સરંભાવના વધાિે છે. 
પિરંત ુતિમાિા ડોકટિ સાથ ેવાતિ કિવી એ શ્ષેઠ ઉપાર છે. 

પ્ો્ટેટ કેનસિ જે શિીિના અનર ભારોમારં ફેલારેલ હોર (ઉન્તિ પ્ો્ટેટ કેનસિ) તિેનારં લક્ષણો નીચે 
મજુબ હોઇ શકે:

 પીઠમારં, થનતિરંબ અથવા પેઢુરંમારં દુઃખાવો 
 ઉતથાન હારંસલ કિવામારં અથવા જાળવી િાખવામારં સમ્રાઓ 
 પેશાબ અથવા વીર્યમારં લોહી
 કોઇ કાિણ થવના વજન ગમુાવવુરં. 

આ લક્ષણો સમાનરતિઃ અનર બાબતિોને કાિણે થાર છે જે પ્ો્ટેટ કેનસિ નથી હોત ુરં. તિેમ છતિારં, 
તિમાિા ડૉકટિની સલાહ લેવી સાિી જેથી તિેઓ તિેના કાિણો શોધી શકે અને તિમને રોગર સાિવાિ 
મળે તિે સથુનથચિતિ કિી શકે.

પ્રોસ ટ્ે્ કટેનસરની શરૂઆત ્થઈ િરોય એિા મરો્ા ભાગના પરુુષરોમારં
કરોઇ લક્ષણરો ન્થી િરોતારં.

http://prostatecanceruk.org
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શુરં મને પરુસ્થગ્રંથ્થ (પ્રોસ ટ્ે્) કટેનસર 
્થિાનુરં જરોખમ છે?
યકેુમારં, 8 પરુૂષોમારંથી 1 ને પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિ થાર છે.

 
તિમને પણ પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિ થવાની વધ ુશક્તિા છે જોઃ 

શુરં હુરં પરુસ્થગ્રંથ્થ (પ્રોસ ટ્ે્) કટેનસર અ્કાિી શકુ?

પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિ કેવી િીતિે અટકાવવુરં તિેની કોઇને ખબિ નથી, પિરંત ુતિરંદુિ્તિ 
વજન જાળવી િાખવાનુરં મહતવનુરં હોઇ શકે છે. મેદ્વીતિા અથવા વધ ુવજન હોવાથી 
પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) ની બહાિ કેનસિના ફેલાવાની તિમાિી શક્તિા ઘણી વધી જાર છે.

તમે 50 કરતા િધ ુ
િયના છરો – અને 
તિમારુરં જોખમ તિમાિી 
વર વધતિી જાર તિેની 
સાથ ેવધતુરં જાર છે.

તમારા થિતા અ્થિા ભાઇને તે ્થયુરં 
િરોય – જો તિમાિા થપતિા અથવા 
ભાઇને તિે થયુરં હોર તિો તિમને 
થવાની શક્તિા અઢી રણી વધી 
જાર છે. 

તમારી માતા અ્થિા 
બિટેનને સતનનુરં કટેનસર 
િત ુરં.
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મારટે િિે શુરં કરવુરં જરોઇએ?
આ પસુ્તિકામારં આપણે વાતિ કિી તિેવા ફેિફાિોમારંથી જો કોઇ તિમને જણાર અથવા પિુ્થગ્રંથથ 
(પ્ો્ટેટ) કેનસિના જોખમ થવશે જો તિમે બચંતિાતિુ હો તિો, તિમાિા ડોકટિની મલુાકાતિ લો. તિમે 
0800 074 8383 પિ અમાિા થનષણારંતિ નસસોને પણ કૉલ કિી શકો છો અને દુભાષીરા સાથ ે
વાતિ કિવા જણાવી શકો છો.

ઘણીવાિ પેશાબ સમ્રાઓ કેનસિ થસવાર અનર બાબતિોથી પણ થાર છે અને મદદ કિી શકે 
તિેવી સાિવાિો છે. પિરંત ુકોઇ પણ લક્ષણો થવશે તિમાિા ડૉકટિ સાથ ેવાતિ કિવી મહતવની છે.

મે પ્ો્ટેટ કેનસિ થવષરક એક ટીવી 
કાર્યક્મ જોરા બાદ મને જોખમ હોવાનુરં 
થવચારા્ય બાદ માિા ડૉકટિની મલુાકાતિ 
લીધી હતિી.
વરસ્તિરતિ અનભુવ 

મારા કરોઇ ડૉક્ર ન િરોય તરો શુરં?
તિમાિી નજીકમારં િહતેિા તિમાિા પરિવાિ અથવા થમત્રોને પછૂો કે તિેઓ કરા ડોકટિ પાસે જાર છે. 
અથવા તિમે નીચેની વબેસાઇટસ પિથી ડૉકટિને શોધી શકશોઃ
• www.nhs.uk ઇંગલેનડમારં
• www.nhsinform.scot ્કોટલેનડમારં
• www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language વેલસમારં
• www.hscni.net નોધ્યન આરલલેનડમારં.

http://prostatecanceruk.org
https://www.nhs.uk/
https://www.nhsinform.scot/
https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/language/
http://online.hscni.net/
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તમારા ડરોક્ર િાસે જિામારં ચિંતા ્થાય છે?
કેટલાક પરુુષોને પિીક્ષણો કિાવવામારં બચંતિા થવા શિમની લારણી થતિી હોર છે. પિરંત ુડોકટિને 
મળવા જવા માટે તિેને ધરાન પિ ન લો.

રાદ િાખો, પિીક્ષણો તિમાિા ડોકટિને એ બાબતિ થવશે શ્ષેઠ ખરાલ આપે છે કે શુરં તિમાિી 
સમ્રાને સાિવાિની આવશરકતિા છે કે કેમ. તિમે મલુાકાતિ કિો તરાિે પરુુષ ડોકટિને મળવા માટે 
તિમે જણાવી શકશો.

મારા ડરોક્ર કયા િરીક્ષણરો કરશે?
જો તિમને કોઇ લક્ષણો હોર તિો તિમાિા ડોકટિ તિમને પછૂશે અને જો તિમે પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) 
સમ્રા ધિાવો છો તિો તિેની તિપાસ કિવા માટે થોડા પિીક્ષણો કિશ.ે

િેશાબ િરીક્ષણ
પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ)મારં તિમને કોઇ થવકૃથતિ છે કે નહીં એની તિપાસ કિવા માટે ડૉકટિ થોડા 
પિીક્ષણો કિશે.

લરોિી િરીક્ષણ 
તિમાિા લોહીમારં પિુ્થગ્રંથથમારંથી ઉતપન્ થરેલ પદાથ્ય જેનાથી િોર થાર (પ્ો્ટેટ ્પેથસરફક 
એનટીજન – Prostate Specific Antigen – PSA) ની માત્રા શોધવા માટે તિમાિા 
ડોકટિ લોહી પિીક્ષણ કિી શકે છે. પ્ો્ટેટમારં PSA તિૈરાિ થાર છે. જો તિમારુરં PSA ઊંચુરં હોર 
તિો તિમને પ્ો્ટેટમારં સમ્રા હોઇ શકે.

જો તિમે 50 કિતિા વધ ુવર ધિાવતિા હોવ PSA નુરં િ્તિ પિીક્ષણ કિાવવાનો તિમાિો હક છે 
અને તિમે તિમાિા ડૉકટિ અથવા નસ્ય સાથ ેતિેના ફારદા અને રેિફારદાઓ થવષે વાતિ કિી લીધી 
છે.
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શારીહરક તિાસ
પાછળના માર્ય માિફતિે તિમાિી પિુ્થગ્રંથથને ્પશશીને તિપાસ કિવા તિમાિા ડોકટિ મરંજૂિી 
મારંરશ.ે આને રડજીટલ ગદુામાર્યની તિપાસ (રડજીટલ િે્ટલ એગિાથમનેશન – Digital Rectal 
Examination – DRE) કહવેાર છે. અમકુ પરુૂષોને તિે શિમજનક લારે છે પિરંત ુતિે 
પીડાદારક નથી. તિમાિા ડૉકટિ તિમાિા પેટનો થવ્તિાિ અને થશ્નને પણ તિપાસી શકે છે.

હુરં િધ ુમાહિતી કારં્થી મેળિી શકુરં?
 
અમાિા થનષણારંતિ નસસો તિમને ફોન પિ તિમાિી પોતિાની ભાષામારં દુભાષીરા માિફતિ મદદ આપી 
શકે છે. ફ્તિ 0800 074 8383 પિ ફોન કિી, અંગે્જીમારં તિમાિે ઉપરોર કિવો હોર એ 
ભાષા બોલવાની છે.

તિમે તિમાિા પરિવાિજન અથવા થમત્રને પણ અમને કૉલ કિવા કહી શકો અને તિેઓ તિમાિા વતિી 
વાતિા્યલાપ શરૂ કિી શકે. દુભાષીરા સાથ ેતિમને જોડવામારં માત્ર થોડી થમથનટો જ લારે છે.

તિમાિે માટે જરૂિી હોર તિે તિમામ પ્શ્નો પછૂો અથવા ફ્તિ વાતિ કિો – અમાિા થનષણારંતિ નસસો અરહં 
તિમાિા માટે જ છે. અમે સાથીદાિો, પરિવાિજનો અને થમત્રો સાથ ેપણ વાતિ કિી શકીશુરં.

પ્ો્ટેટની સમ્રાઓ, સાિવાિો અને પ્ો્ટેટ કેનસિ સાથ ેજીવવા થવષરક વધ ુમારહતિી માટેની 
બલં્સ તિમને ગજુિાતિીમારં અહીં અમાિી વબેસાઇટ  
www.prostatecanceruk.org/other-languages પિ પણ જુઓ.

એક અંગત િાતાતા
એલી, 59 વરના હતિા જરાિે તિેમના પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) કેનસિનુરં થનદાન થયુરં: 

"મેં DRE કિાવયુરં તરાિે મેં થવચાયુું - થોડી સેકન્ડસની તિકલીફ માટે હુ રં તિેના સાથ ેજીવી 
શકીશ. તિે કરંઇક એવુરં છે જે હુરં હરંમેશા થમત્રોને કહ ુછરં - હા, તિે તિકલીફદારક છે અને તિે શ્ષેઠ 
નથી પિરંત ુતિે આપણુરં જીવન બચાવે છે, થોડી સેકન્ડસ તિેને સહન કિી લો. મ ૂરંિવણથી તિોબા 
ન પોકાિશો."

http://prostatecanceruk.org
https://prostatecanceruk.org/prostate-information/further-help/other-languages
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અમારા થિષયક 
Prostate Cancer UK ની એક જ મહતવાકારંક્ષા છે: પરુુષોને પ્ો્ટેટ કેનસિના કાિણે મતૃય ુ
પામતિા બચાવવા – થનવાિણ, થનદાન, સાિવાિ અને સપોટ્યમારં સધુાિાઓ લાવવા.

Prostate Cancer UK (પ્ો્ટેટ કેનસિ યકેુ) ખાતિ,ે પિુ્થગ્રંથથ (પ્ો્ટેટ) િોરો થવશ ે
અદ્યતિન, થનષપક્ષ અને સચોટ હરકકતિો પિૂી પાડવા માટે અમે ખબૂ કાળજી લઇએ છીએ. અમે 
આશા િાખીએ છીએ કે તિમે પ્ાપતિ કિેલ તિબીબી સલાહમારં આ ઉમેિો કિશ ેઅને થનણ્યરો લેવામારં 
તિમને સહારક થશે. તિમાિા ડોકટિની સલાહમારં ફેિબદલી કિવાનો અમાિી સેવાઓનો કોઇ હતે ુ
નથી.



15નિષ્ણાત િર્સો 0800 074 8383 prostatecanceruk.org

નોંધ

http://prostatecanceruk.org
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અમારા થનષણાત નસસો  
સા્ેથ િાત કરરો
0800 074 8383*
prostatecanceruk.org

Prostate Cancer UK (પ્ો્ટેટ કેનસિ યકેુ) એ ઇંગલેનડ અને વલેસ (1005541) અને 
્કોટલેનડ (SC039332) મારં િજી્ટડ્ય ચેિીટી છે. િજી્ટડ્ય કરંપની નરંબિ 02653887.

© Prostate Cancer UK (પ્ો્ટેટ કેનસિ યકેુ) મે 2018
મે 2021 મારં સમીક્ષા થશે

સોમથી શકુ્ સવાિે 9 - સારંજે 6, બધુ સવાિે 10 - સારંજે 8 અમાિી થનષણાતિ નસસોને કૉલ કિો.
* માત્ર તિાલીમ હતેઓુ માટે કોલસનુરં િેકોરડિંર કિવામારં આવ ેછે. 
કોલ કિનાિારં અને Prostate Cancer UK (પ્ો્ટેટ કેનસિ યકેુ) વચચે રોપનીરતિા 
જાળવવામારં આવ ેછે.

  Facebook પિ અમને લાઇક કિો: Prostate Cancer UK (પ્ો્ટેટ કેનસિ યકેુ)
 Twitter પિ અમને અનસુિોઃ @ProstateUK
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