Punjabi

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
‘ਯੂਟਰੀਨ’ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ
ਹਨ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇਈ ਰਸੌਲੀਆਂ)
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਇਨ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ-ਰਹਿਤ’
ਕਹਿੰ ਦਿਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਇਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।

ਯੂਟਰੀਨ
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਇਬ੍ਰੌਇਡ ਹੋਵੇ - ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਗੁੱਛਾ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਇਬ੍ਰੌਇਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰ ਨਾ ਜਾਂ
ਖਰਬੂਜੇ ਜਿੰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ
ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ‘ਤੇ

ਉਹ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ
ਅੰ ਡੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ
(ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ)

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਆਸਾਨ ਗਾਈਡ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ
ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਕੁੱਖ)
ਜੇਡਿਓਨ ਰਿਕਟਰ (ਯੂਕੇ) ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ

ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘੇਰੇ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਕਿੰ ਨੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ
ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਆਮ ਹਨ, ਹਰੇਕ 100 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਪੰ ਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ
ਹਨ’ ਦੇਖ)ੋ ।

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰਿਬਿਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ,
ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰਿਬਿਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਔਰਤਾਂ
ਅੰ ਦਰ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣਨਗੇ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਕਸਰ
ਭਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ
ਪਤਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ‘ਗੱਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ।
ਮੀਨੋਪੌਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ
50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਅਫਰੀਕੀ-ਕੈਰਿਬਿਆਈ ਮੂਲ
ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਟਰੀਨ
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਣਨਗੇ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ
ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰ ਦਰ
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ। ਪਰ, ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ
ਵਾਲੀਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਪਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਵਾਲੀਆਂ

3 1
ਵਿੱਚੋਂ

ਔਰਤ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ
ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 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 ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਭਾਰੇ, ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ
• ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ
• ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
• ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਭਰੇ ਹੋਣ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ)
• ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣੀ (ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਸਰ ਟੱਟੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ)

• ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ (ਇੱਕ
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹੈਮੋਰਾਇਡਸ’ ਜਾਂ ‘ਬਵਾਸੀਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

• ਸੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ
• ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
• ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ (ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬਚਣਾ)

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ। ਪਰ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਗੋਲੀ, ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ
ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)

• ਉਹ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਉਹ ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ
• ਉਹ ਕਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ
• ਉਹ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਇਲਾਜ

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਜੇ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ
ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ
‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਕਿੰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

• ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੇਰੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੇਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – ਰਸਾਇਣਕ
ਸੰ ਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੇਰੋਨ
ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਸੁੰ ਗਾੜ ਦਿੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਪੰ ਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਸਾਰਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇਖ)ੋ ।

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

ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ
ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰ ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਰਣੀ 1 ਦੇਖ)ੋ । ਸਾਰਣੀ 2
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ

ਵਰਣਨ

ਲਿਵੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਰਲਰਿਲੀਜ਼ਿੰ ਗ ਇੰ ਟਰਾਯੂਟਰੀਨ
ਸਿਸਟਮ (LNG-IUS)

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅੰ ਦਰ
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੋਜੇਨਅਧਾਰਤ ਹਾਰਮੋਨ (ਲਿਵੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਰਲ) ਛੱਡਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਿਵੋਨੋਰਗੈਸਟ੍ਰਲ-ਰਿਲੀਜ਼ਿੰ ਗ ਇੰ ਟਰਾਯੂਟਰੀਨ ਸਿਸਟਮ (LNG-IUS)

ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸੋਜ਼ਸ਼-ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੈਗਲੈਂ ਡਿਨ ਨਾਮਕ ਕੁਦਰਤੀ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ

ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ - ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਗੋਲੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ - ਵਿੱਚ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟੋਜੇਨ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਹਾਰਮੋਨ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਰਣੀ 3 ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ-ਰਹਿਤ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇਗਾ/ਲਵੇਗੀ,
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਯੂਲੀਪ੍ਰਿਸਟਲ ਐਸੀਟੇਟ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਕੇ - ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਾਰਣੀ 3.
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ

ਵਰਣਨ

ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਧਾਰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ:

ਟ੍ਰਾਨੇਐਗਜ਼ਾਮਿਕ ਐਸਿਡ
ਸੋਜ਼ਸ਼-ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਗਰਭ-ਨਿਰੋਧਕ ‘ਗੋਲੀ’

ਗੋਲੀ ਜੋ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਸੁੰ ਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਯੂਲੀਪ੍ਰਿਸਟਲ ਐਸੀਟੇਟ

ਟੀਕੇ ਜੋ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਸੁੰ ਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ
ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਨੇਐਗਜ਼ਾਮਿਕ ਐਸਿਡ

ਸਾਰਣੀ 1.
ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਦਵਾਈ-ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਗੋਨਾਡੋਟਰੋਪਿ
੍ ਨ-ਰਿਲੀਜ਼ਿੰ ਗ
ਹਾਰਮੋਨ ਐਨਾਲੋ ਗਜ਼
(GnRH ਐਗੋਨਿਸਟਸ)
ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਇਲਾਜ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਰੀਰ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਕਾਰਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਇਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਇਹ ਟੀਕੇ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

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

ਗੋਨਾਡੋਟਰੋਪਿ
੍ ਨ-ਰਿਲੀਜ਼ਿੰ ਗ ਹਾਰਮੋਨ ਐਨਾਲੋ ਗਜ਼ (GnRH ਐਗੋਨਿਸਟਸ)

ਮਾਇਓਮੈਕਟਮੀ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਸਰਜਰੀ ਅਧਾਰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ:

• ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਜੇ
ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ

• ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

(‘ਸੂਰਾਖ ਵਾਲੀ ਸਰਜਰੀ’)

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ – ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਆਕਾਰ,
ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਅਤੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ।

ਂ ੋਮੇਟ੍ਰਿਅਲ ਐਬਲੇ ਸ਼ਨ
ਐਡ

ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪ:

• ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

• ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਨੋਟ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ

ਵਰਣਨ

ਯੂਟਰੀਨ ਆਰਟਰੀ ਇੰ ਬੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਅਤੇ
ਮਾਇਓਮੈਕਟਮੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਰਹਿਤ ਵਿਕਲਪ:

• ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ

ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ
ਤਕ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ
ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ www.fibroidsconnect.co.uk ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ Gedeon
Richter UK Ltd. ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਟਰੀਨ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਬਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ।
ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਇਬ੍ਰੌਇਡ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.britishfibroidtrust.org.uk ‘ਤੇ ਜਾਂ NHS ਚੋਇਸਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.nhs.uk ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁੰ ਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਫਾਇਬ੍ਰੌਇਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ
ਰਿਸੋਨੈਂਸ ਇਮੇਜਿੰਗ (MRI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਫਾਇਬਰੌਇਡਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇ ਜ਼ਰ
ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

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

• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
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