އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާދޭނީ ކިހިނެއް؟
އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ވެސް ފަރުވާ ދޭނީ އެހެނިހެން ކެންސަރަށް

ހފައި ވާތަނެއް
ވެސް ފަރުވާ ދޭ އުސޫލުންނެވެ .މި ގޮތުން ކެންސަރު ޖެ ި

އޮޕަރޭށަން ކޮށްގެން ނެގުމާއި ރޭޑިއޭށަން އަދި ކީމޯތެރަޕީ ހިމެނެއެވެ.

އަނގައިގެ ކެންސަރުން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުރެވޭނީ
ކޮންކަމެއް؟
ރހެލިވުން.
ރމުން ދު ު
ޢމާލު ކު ު
ނފަތުގެ އިސްތި ު
އމާއި ދު ް
ރާ ބު ި
ގޅު ކާނާ ކެއުން.
އދާހުރި ރަނ ަ
އޙަތަށް ފަ ި
ސި ް
މދު ކުރުން.
އޅުން ަ
އަވީގައި ު
ގޅަށް
އފަހަރު ރަނ ަ
އމިއްލަ އަށް އަނގައިގެ ތެރެ މަހަކު އެ ް
 ަ
ބަލައި ހެދުން.

އކުން.
ޤަވާޢިދުން ދަތުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެ ް

އަނގައިގެ ކެންސަރު
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mail: csm@cancer.org.mv

އަނގައިގެ ކެންސަރު
ރކީ ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ސެލްތަކެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ
ކެންސަ ަ

ކަރުތެރެ

އި ހު ސާ ސް ވު ން .

ވމާއި
އދަގޫ ު
ށކަން ު
ހކަ ދަ ް
އދި ވާ ަ
ފމާއި ،ދިރުވުން ަ
ހ ު
 ެ
ދަތްދޮޅި އާއި ދޫ ހަލުވަން އުދަގޫ ވުން.

ރމެއް ހަށިގަނޑަށް ފެތުރި
އދި ު
ށމުން އެސެލްތައް ނުވަތަ ެ
ފދެން ފެ ު
އ ެ
ު

އެހެނިހެން ޓިޝޫތަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަންތައްވެސް ނެތިކޮށްފާނެ

ކޅެއް
ޔކެވެ .އަނގައިގެ ކެންސަރު ފެންނަނީ އަނގައިގެ ތެރޭ ފާރު ޮ
ބައް ެ
ވމުންނެވެ.
ނދުވަސް ު
ފދި ފިލައިގެން ނުގޮސް ގި ަ
އ ެ
ރމެއް ު
ނުވަތަ ދި ު
ނފަތާއި،ދުލާއި،ކޮލުގެ
ހމެނެނީ ތު ް
އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ ތެރޭގައި ި
އދި ކަރު ތެރޭގައެވެ .އަނގައިގެ
އދި ތިރީ ތަލި ަ
އިތުރުން މަތީ ތަލި ަ

ކެންސަރު ތަކަކީ ކުރީގައި ބަލި ނުހޯދި ދިގުލައިފިއްޔާ ފުރާނައަށް
ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތް ތަކަކީ ކޮބާ؟
ލމާތް ތަކުގެ
އމު އަ ާ
ނމެ އާ ް
އަނގައިގެ ކެންސަރުގެ އެ ް
ދޅަވެ ބޯވުން،ގަނޑު
ހމެނެނީ އަނގައިގެ އެތެރެ ު
ތެރޭގައި ި

ލުން ،ތުންފަތް އަދި ހިރުގަޑު ކުރަކިވެ ހަލާކު ވެފައި ހުރުން.

ގޑު
ހދު ރަތް ކުލައިގެ ތަން ތަން ަ
އަނގައިގެ ތެރޭގައި ު
އުފެދެން ފެށުން.

ނދޭން ނޭގޭ ގޮތަށް އަނގައިގެ އެތެރެއިން ލޭ އައުން.
ބު ެ
އދި ކަރުގަ އައްސި
ނދޭން ނޭގޭ ގޮތަށް އަނގައިގަ،މޫނުގަ ަ
ބު ެ
ހމެނެއެވެ.
ތދުވުން ި
ވފަ ަ
މޑު ެ
އދި ަ
ކޑުން ަ
ވުން،އިހުސާސް ެ

ކޅު މޫނުގަ ،ކަރުގަ ނުވަތަ އަނގައިގެ
ނދާ ފާރު ޮ
ދިގުލައިގެ ް
ތެރޭގައި ހުރެ ފަސޭހައިން ލޭ އައިސް ދެ ހަފްތާއިން ވެސް

ރަނގަޅުނުވުން.

ކުރަކިވެ

ކަރުބުޑުގައި

އެއްޗެއް

ހުރުމުގެ

އަޑު ބަރުވެ ކަރުތެރެ ސަކަރާތްވެ ދިގުލުމާއިއެކު އަޑަށް
ބަދަލު އައުން.

ނފަތުގައި ރިއްސުން.
ކަ ް
ތޕިލަ އެތުރި ފައި ހުންނަ ގޮތަށް ފަރަގު އައުން.
ދަ ް
ރދަން ލުއި ވުން.
ލފަށް ބަ ު
އދަޔާއި ޚި ާ
 ާ
މަތީ ގައި ދެންނެވުނުފަދަ އަލާމާތެއް ފެންނަނަމަ ދަތުގެ ޑޮކުޓަރެއްގެ

ނުވަތަ ސިއްހީ ފަރުވާދޭ އެހެން ފަރާތެއްގެ ލަފާ އަވަހަށް ހޯދުން

ދުންފަތުގެ

އިސްތިއުމާލު

އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތަށް

ހފައިގެން ކެއުން ،އަދި އެހެނިހެން ގޮތް
ނފަތް ަ
ކުރުން:ދު ް

އދި
ގޑުގައި ަ
ރމީހުންގެ ކޮލުގައި ،ހިރު ަ
ގޮތަށް ބޭނުން ކު ާ
ތުންފަތުގެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު  50ގުނަ އިތުރެވެ.

ގިނައިން ރާބުއިން :ރާބޯ މީހުންނަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު
ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ރާ ނުބޯ މީހުންނަށް ވުރެ  6ގުނަ
އި ތު ރެ ވެ.

ނފައި ވުން.
އާއިލާ އިން ކެންސަރު ފެ ި
ޅަ އުމުރުގައި އާދަޔާއި ހިލާފަށް ގިނައިން އަވީ ގައި އުޅުން.

އަނގައިގެ ކެންސަރު ތަހުލީލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ދަތުގެ ޑޮކުޓަރަށް ދައްކާ އިރު އަނގައިގެ ތެރޭގައި އާދަޔާއި ޚިލާފުަށް

މުހިއްމެވެ.

ދުޅަ ކަމެއް ނުވަތަ އުފެދުމެއް ހުރުމުން ކެންސަރު ކަމަށް ށައްކު

އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހޭނީ ކާކަށް؟

ހޯދިދާނެއެވެ.

ބޑު ކަންތައްތަކުގެ
ހމުގެ ފުރުސަތު ޮ
އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެ ު
ތެރޭގައި

ހިމެނެނީ:

ގޑާ ،ސިގާ
ގޑު ު
އމާލު ކުރުން :ސިގަރެޓުު ،
ނފަތުގެ އިސްތި ު
ދު ް
އަދި ޕައިޕް ބޭނުން ކޮށްގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ

ހމުގެ ފުރުސަތު  6ގުނަ
މީހުންގެ އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެ ު
ބޑެވެ.
މހުންނަށް ވުރެ ޮ
އމާލު ނުކުރާ ީ
ނފަތުގެ އިސްތި ު
ދު ް

ކުރެވޭ ނަމަ ޓިށޫ ބަޔޮޕްސީ ޓެސްޓު ހަދައިގެން ކެންސަރު ހުރި ތޯ

