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Vancouver Prostate Centre ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਗਦੂਦ (ਪ�ੋਸ ਟੇਟ) ਕ�ਸ ਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਖੇ, ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਜ� ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, Vancouver Prostate Centre ਦੇ ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Prostate Cancer Supportive Care, PCSC) ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਾਡਯੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਸ�
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੋਵ� ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ:
 ਗਦੂਦ ਦੇ ਕ�ਸ ਰ ਅਤੇ ਮੁਢ ਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਚੋਣ� ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਇਹ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ 2 ਤ� 2.5-ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਨਾਲ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਯੂਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਰੇਿਡਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਿਜਸਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਰੋਗ-ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਚੋਣ� ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ PCSC ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਕਵ� ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

 ਿਜਨਸੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ �ਤੇ ਗਦੂਦ ਕ�ਸ ਰ ਦੇ ਇਲਾਜ� ਦੇ ਪ�ਭ ਾਵ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ 1.5 ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ� ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� �ਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਜ� ਰੇਿਡਏਸ਼ਨ ਤ� 12 ਹਫਤੇ
ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ ਕਲੀਿਨਿਸ਼ਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਊਲ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 ਜੀਵਨਸ਼ੈਲ ੀ ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧਨ
ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼� ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ� ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ
ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇੱ ਕ ਪੋਸ਼ਨ �ਤੇ ਤਵੱ ਜੋ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਸਰਤ �ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸ� ਉਨ�� ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਸਰਤ ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਕਸਰਤ ਕਲੀਿਨਕ ਦੀ ਵੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ� ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ADT ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ “ਕਾਰਿਡਅਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ”
(Cardiac Rehabilitation Program) ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। VGH ਿਵਖੇ ਿਸਗਰਟ-ਬੀੜੀ ਬੰ ਦ ਪ�ੋਗਰਾਮ (Smoking Cessation program) ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਵੀ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਂ �ੋਜ ੇਨ ਡੀਪ�ਾਈਵੇਸ਼ ਨ ਥੈਰ ੇਪ ੀ (ADT) ਨੂੰ ਆਪਨਾਉਣਾ
 ਐਡ
ਇਹ, ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਿਖਆਤਮਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ
ਿਨਯੰ ਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 1.5 ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ “Androgen Deprivation

ਂ �ੋਜੇਨ ਡੀਪ�ਾਈਵੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ: ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਚਹੇਿਤਆਂ
Therapy: An Essential Guide for Prostate Cancer Patients and Their Loved Ones” (“ਐਡ

ਲਈ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਿਸ਼ਕਾ”)।
 ਪੇਡੂ ਤਲ ਦੀ ਿਫਿਜ਼ਓਛੈਰ ੇਪ ੀ (Pelvic Floor Physiotherapy)
ਇਹ, ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ 1.5-ਘੰ ਟੇ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਤਰ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ �ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ
ਰੇਿਡਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਰਜਰੀ ਜ� ਰੇਿਡਏਸ਼ਨ ਤ� 12 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੰ ਜਮੀ ਮਰੀਜ਼� , ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਭੌਿਤਕ-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਤੰ ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਨਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਕਲੀਨਕੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵ�
ਅਸ� ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ/ਭਾਗੀਦਾਰ, ਭਾਵ� ਵੱ ਖਰੇ ਜ� ਇਕੱ ਠ� ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰ ਜੀਿਕ�ਤ ਕਲੀਨਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨ�ਜੀ, ਗੁਪਤ ਕਲੀਨਕੀ
ਮੁਲਾਕਾਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਜ਼ਬਾਤ� ਦਾ ਿਕਵ� ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਡਰ, ਿਚੰ ਤਾ, ਉਦਾਸੀ,
ਬੇਬੱਸੀ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰ ਕੇਤ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗਦੂਦ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕੰ ਨਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� PCSC ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਮੋਨ ੀਤਾ ਸੁੰ ਦਰ (Monita Sundar)
PCSC ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਸੰ ਯੋਜ ਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ: 604-875-4485
ਈਮੇਲ: PCSC@vch.ca
ਵੈਬਸਾਈਟ: www.prostatecentre.com/PCSC

