
 

ਯੂਟਰੀਨ 
  ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ

ਇਸ ਸਮੱਸਸਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨ ਗਾਈਡ

ਜੇਸਡਓਨ ਸਰਕਟਰ (ਯੂਕੇ) ਸਲਸਮਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 
 

 

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

‘ਯੂਟਰੀਨ’ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ 
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਿੱਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ 
ਹਨ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇਈ ਰਸੌਲੀਆ)ਂ 
ਅਸਜਹੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਸਬਨਾਇਨ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ-ਰਸਹਤ’ 
ਕਸਹੰਸਦਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਨਾਇਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਿਾਧੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

 
 

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਸਕਧਰੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਸਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਬ੍ੌਇਡ ਹੋਿੇ - ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਕੁਝ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਗੁੱਛਾ 
ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਇਬ੍ੌਇਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਜੰਨਾ ਜਾਂ 
ਖਰਬੂਜੇ ਸਜੰਨਾ ਿੱਡਾ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਗੁੱਸਛਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 
ਿੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ 
ਸਕਧਰੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ‘ਤੇ

ਉਹ ਸਟਊਬ ਸਜਸ ਰਾਹੀਂ 
ਅੰਡੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ 
(ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਸਟਊਬ)

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ 
ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਕੁੱਖ)

ਘੇਰੇ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਿੀ ਸਸਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

Punjabi



ਕੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ 
ਬਣਨ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ  
ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਇਹ ਸਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਸਿਆਦਾਤਰ 
ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਸਰਸਬਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਿੱਚ, 
ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਸਰਸਬਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਔਰਤਾਂ 
ਅੰਦਰ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਕਸਰ 
ਭਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਚ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਪਤਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿੱਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਪਰ, ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ 
ਿਾਲੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ

55 
ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਸਰਸਬਆਈ ਮੂਲ 
ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਯੂਟਰੀਨ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣਨਗੇ

ਸਿੱਚੋਂ
100 

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਸਕੰਨੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹ ਸਕਉਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਆਮ ਹਨ, ਹਰੇਕ 100 ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 
ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਦਗੀ ਸਿੱਚ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਸਿਆਦਾਤਰ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ 
ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਿੀ 
ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ 
ਹਨ’ ਦੇਖ)ੋ।

30-50 
ਯੂਟਰੀਨ  

ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਸਿਆਦਾਤਰ

ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ 
ਬਣਦੇ ਹਨ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਲ ਜੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਦੇਸ਼ਿਾਹਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਹੱਸਸਆਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ‘ਗੱਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਸਾਲ ਲਈ, ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਨਯੰਸਤ੍ਤ ਕਰਨ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਧਣ ਦੀ ਪ੍ਸਿਰਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਗਰਭਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ।

ਮੀਨੋਪੌਿ, ਸਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰੀ ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਸਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰ ਗਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ 
ਮੀਨੋਪੌਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਹਰੇਕ

40
ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਦਗੀ 
ਸਿੱਚ ਸਕਸੇ ਨਾ ਸਕਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਟਰੀਨ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ
100



 

  

 

 

3  1ਸਿੱਚੋਂ

ਔਰਤ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਿਾਲੀਆਂ 

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਦੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਿੱਧ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

•	 ਭਾਰੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰ

•	 ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਰਸਮਆਨ ਖੂਨ ਿੱਗਣਾ

•	 ਥਕਾਿਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚਿ੍ਹਨਾ

•	 ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਹੱਸੇ ਸਿੱਚ ‘ਭਰੇ ਹੋਣ’ ਦਾ ਅਸਹਸਾਸ ਹੋਣਾ

•	 ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ (ਮਤਲਬ ਸਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਸਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ)

•	 ਕਬਿ ਰਸਹਣੀ (ਮਤਲਬ ਸਕ ਅਕਸਰ ਟੱਟੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ)

•	 ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਸਪਛਲੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਹੱਸੇ ਸਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿੋਸ਼ (ਇੱਕ
ਅਸਜਹੀ ਸਮੱਸਸਆ ਸਜਸ ਨੰੂ ‘ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ’ ਜਾਂ ‘ਬਿਾਸੀਰ’ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ

•	 ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ

•	 ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਸਿੱਚ ਸਮੱਸਸਆਿਾਂ

•	 ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ (ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਧ
ਬੱਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬਚਣਾ)

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਪਤਾ 
ਸਕਿੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਇਲਾਜ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਤਮਾਨ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਲਾਂ ਦੀ ਸਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ 
ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਿਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਿੱਚ, ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ 
ਰੂਟੀਨ ਮੁਆਇਨੇ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਯੂਟਰੀਨ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਲਟ੍ਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਉਹ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਸਆ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਜਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪਸਹਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਅਿਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਸਹਤ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ 
‘ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਜਸ ਸਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸਕੰਨੇ ਮਾਿੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਗਣਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸਸਥਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 
ਭਸਿੱਖ ਸਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

 

  

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਾਈਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਪਰ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਦੱਤੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: 
•	 ਉਹ ਸਕਿੇਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਗੋਲੀ, ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਰੱਖੇ

ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿੱਚ)

•	 ਉਹ ਸਕੰਨੀ ਿਾਰੀ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

•	 ਉਹ ਸਕੰਨੀਆਂ ਸਸੁਿਧਾਜਨਕ ਹਨ

•	 ਉਹ ਸਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿਆਦਾ ਿਹਾਓ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ

•	 ਉਹ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

•	 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ

•	 ਸੰਭਾਿੀ ਮਾਿੇ ਪ੍ਭਾਿ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਸਦੱਤੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਸਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੋੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ 
ਸਕਿੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਸਿੱਚੋਂ 
ਕਈ ਸਰੀਰ ਸਿੱਚ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ੋਜੇਸਟੇਰੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਸਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਜੇਸਟੇਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – ਰਸਾਇਣਕ 
ਸੰਦੇਸ਼ਿਾਹਕ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਜੇਸਟੇਰੋਨ 
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਸਿੱਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਸਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਸੁੰ ਗਾਿ ਸਦੰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਨੰੂ ਿੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਪੰਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 
ਸਾਰਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇਖ)ੋ।



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ-
ਰਸਹਤ ਪ੍ਸਕਸਰਆਿਾਂ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਸਹਤ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ 
ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਸਆਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਿਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ 3 ਯਟੂਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ-ਰਸਹਤ 
ਪਸ੍ਕਸਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਸਹਤ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਮਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਭਾਿੀ ਸਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਚਾਰ ਲਿਗੇਾ/ਲਿਗੇੀ, 
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕ ੇਸਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਮਲੇ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਢੁਕਿਾਂ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ 3.
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ-ਰਸਹਤ ਪ੍ਸਕਸਰਆਿਾਂ

ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਦਾ ਨਾਮ ਿਰਣਨ

ਸਹਸਟ੍ੈਕਟਮੀ

ਮਾਇਓਮੈਕਟਮੀ

ਐਡਂੋਮੇਸਟ੍ਅਲ ਐਬਲੇਸ਼ਨ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਧਾਰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ:

• ਉਸਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਿੱਡੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਦਾ
ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

• ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦੇ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਿਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਲਈ 
ਸਰਜਰੀ ਅਧਾਰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ:

• ਸਹਸਟ੍ੈਕਟਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ
ਿੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

• ਪੇਟ ਸਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(‘ਸੂਰਾਖ ਿਾਲੀ ਸਰਜਰੀ’)

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ – ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ,
ਸਗਣਤੀ ਅਤੇ ਸਸਥਤੀ ‘ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਹਸਟ੍ੈਕਟਮੀ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਰਸਹਤ ਸਿਕਲਪ:

• ਇਸ ਸਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਰਫ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ
ਨਿਦੀਕ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 

ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇਣ 
ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿਾਈ ਛੱਡਣ 
ਿਾਲੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਸਕਆਂ 
ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਸਿੱਚ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਰਣੀ 1 ਦੇਖ)ੋ। ਸਾਰਣੀ 2 
ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਲਿੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਲ-ਸਰਲੀਸਿੰਗ ਇੰਟਰਾਯੂਟਰੀਨ ਸਸਸਟਮ (LNG-IUS)

ਟ੍ਾਨੇਐਗਿਾਸਮਕ ਐਸਸਡ

ਸੋਿਸ਼-ਸਨਰੋਧਕ ਦਿਾਈਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਗਰਭ-ਸਨਰੋਧਕ ‘ਗੋਲੀ’

ਯੂਲੀਸਪ੍ਸਟਲ ਐਸੀਟੇਟ

ਗੋਨਾਡੋਟ੍ੋਸਪਨ-ਸਰਲੀਸਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਐਨਾਲੋਗਿ (GnRH ਐਗਸੋਨਸਟਸ)

ਦਿਾਈ-ਛੱਡਣ ਿਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘਟਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਗੋਲੀ ਜੋ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਸੁੰ ਗਾਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ 

ਟੀਕੇ ਜੋ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਸੁੰ ਗਾਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਸਾਰਣੀ 1.
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

 

 

ਸਾਰਣੀ 2.
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦਿਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਿਰਣਨ

ਸਲਿੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਲ-
ਸਰਲੀਸਿੰਗ ਇੰਟਰਾਯੂਟਰੀਨ 
ਸਸਸਟਮ (LNG-IUS)

ਟ੍ਾਨੇਐਗਿਾਸਮਕ ਐਸਸਡ

ਸੋਿਸ਼-ਸਨਰੋਧਕ ਦਿਾਈਆਂ

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਸਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ 
ਗਰਭ-ਸਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ

ਯੂਲੀਸਪ੍ਸਟਲ ਐਸੀਟੇਟ

ਗੋਨਾਡੋਟ੍ੋਸਪਨ-ਸਰਲੀਸਿੰਗ 
ਹਾਰਮੋਨ ਐਨਾਲੋਗਿ 
(GnRH ਐਗੋਸਨਸਟਸ) 
ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਨੰੂ ਘੱਟ 
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਜਹਾ, ਪਲਾਸਸਟਕ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅੰਦਰ 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ੋਜੇਸਟੋਜੇਨ-
ਅਧਾਰਤ ਹਾਰਮੋਨ (ਸਲਿੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਲ) ਛੱਡਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦਿਾਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਤਿੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਸਿੱਚ ਪ੍ੋਸਟੈਗਲੈਂਸਡਨ ਨਾਮਕ ਕੁਦਰਤੀ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਿਆਦਾ 
ਖੂਨ ਦੇ ਿਹਾਓ ਿਾਲੇ ਮਾਹਿਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਸੋਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ - ਸਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰੀ ‘ਗੋਲੀ’ ਿੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ  
ਹੈ - ਸਿੱਚ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੋਜੇਸਟੋਜੇਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਹਾਰਮੋਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਿਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾ 
ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕ 
ਕ ੇ- ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 
ਿਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇਲਾਜ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸਰੀਰ ਓਸਟ੍ੋਜਨ ਦੀ ਥਿੋ੍ਹੀ ਸਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਜਸ 
ਕਾਰਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਟੀਕੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦਾ ਿਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪ੍ਭਾਿ 

ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਿੇ ਪ੍ਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਇਸਦਆਂ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਿੀ ਮਾਿੇ ਪ੍ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ 
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਬਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕੇ।



  

 

  

 

ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਦਾ ਨਾਮ ਿਰਣਨ

ਯੂਟਰੀਨ ਆਰਟਰੀ ਇੰਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ

ਆਧੁਸਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਸਟ੍ੈਕਟਮੀ ਅਤੇ 
ਮਾਇਓਮੈਕਟਮੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਰਸਹਤ ਸਿਕਲਪ:

• ਇਸ ਸਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾਿੀਆਂ ਸਿੱਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ
ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਨੰੂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ
ਤਕ ਸਲਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

• ਇਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ,
ਸਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁੰ ਗਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਆਧੁਸਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਫਾਇਬ੍ੌਇਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਨੈਸਟਕ 
ਸਰਸੋਨੈਂ ਸ ਇਮਸੇਜੰਗ (MRI) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਿਰ
ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਾਸਾਊਂਡ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

• ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਸਦਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਿੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਨੋਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ www.fibroidsconnect.co.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਕ Gedeon 
Richter UK Ltd. ਦੁਆਰਾ ਸਿਕਸਸਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਸਥਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਿੈਬਸਾਈਟ ਹੈ।

ਲਾਹੇਿੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬ੍ਸਟਸ਼ ਫਾਇਬ੍ੌਇਡ ਟ੍ਸਟ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ  
www.britishfibroidtrust.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਂ NHS ਚੋਇਸਿ ਿੈਬਸਾਈਟ 
www.nhs.uk ‘ਤੇ ਿੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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