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Gujarati Translation 

હ ું  ડૉ. સ ઝાના બ્લૉક, કન્સલ્ટન્ટ રસે્પિરટેરી સ્િસ્ઝસ્િયન છ ું . અમે લુંગ નૉડ્યૂલ્સ (િેિસાુંમાું ગઠ્ઠા) ધરાવતા અનેક 

દદીઓની સુંભાળ રાખીએ છીએ. અમે તેમની િાસેથી જાણ્ ું છે કે જ્યાર ેતમને એક કહેવામાું આવ ેકે તમારા 

િેિસાુંમાું એક ગઠ્ઠો છે તો તે ખૂબ ગભરાવી નાખનાર બની િકે છે અને તમન ેપ્રશ્નો હોઈ િકે છે.  

 

અમે આ વીસ્ડયો તમને હૈયાધારણ આિવામાું મદદરૂિ થવા અને િેિસાુંમાું ગઠ્ઠો હોવો એટલે િ ું તે સમજાવવા માટે 

બનાવ્યો છે. એ ખૂબ સામાન્ય વાત છે કે તમને તમારાું િેિસાું અથવા શ્વસન સુંબુંધી કોઈ લક્ષણો હોય, તો ડૉક્ટર 

તમને તમારા િેિસાુંની છબી લેવા માટે છાતીનો એક્સ-ર ેઅથવા CT પકેન કરાવવાન ું કહી િકે. કેટલીક વાર પકેન 

બીજાું કારણોસર થઈ િકે, દાખલા તરીકે તમારા હૃદય અથવા સ્કડનીન ું મૂલ્યાુંકન કરવા માટે અને આ મામલાઓમાું 

ડૉક્ટર જો તે છબીઓમાું તમારા િેિસાું અથવા તેના ભાગો દેખાતા હોય, તો તેમની સમીક્ષા કરિ.ે  
 

હ ું  ડૉ. રીચડડ  લી, કન્સલ્ટન્ટ રસે્પિરટેરી સ્િસ્ઝસ્િયન છ ું . અમે જ્યાર ેપકેનમાું િેિસાુંની છબીઓ જોઈએ ત્યાર ેજોવા 

મળતી એક સામાન્ય વપત  છે લુંગ નૉડ્યૂલ અથવા િેિસાુંમાું ગઠ્ઠો. આને કેટલીક વાર િલ્મોનરી નૉડ્યૂલ િણ કહેવામાું 

આવ ેછે, અને બુંનેનો અથડ એકજ થાય છે.  

 

છાતીના એક્સ-ર ેઅથવા CT પકેનમાું ગઠ્ઠો મળવો ખૂબ સામાન્ય વાત છે. નૉડ્યૂલ (ગઠ્ઠો) િબ્દ િેિસાના એક નાના 

ગાઢ સ્વપતારન ું વણડન કર ેછે જ ેછબીમાું ગોળ ડાઘ જવેો દેખાય છે.  

 

એ ઘણીવાર નાના હોય છે અને તેમન ું કદ 30 સ્મસ્લમીટરથી ઓછ ું  હોય છે, તેનાથી કોઈ લક્ષણો થતા નથી અને તે 

િેિસાુંની કામગીરીને પ્રભાસ્વત કરતા નથી કે શ્વાસ લેવામાું અવરોધરૂિ થતા નથી. તમારા ડૉક્ટર અથવા કોઈ 

પિેસ્િયસ્લપટ નસડ કેટલીક વાર અમે િ ું જોઈ રહ્યા છીએ તે સમજવામાું મદદરૂિ થવા માટે તમને તમારો પકેન બતાવી 

િકે છે.  

 

આ છાતીના એક CT પકેનની છબી છે. કાળાું ક્ષેત્રો િેિસાું છે અને લુંગ નૉડ્યૂલ (ગઠ્ઠો) પરીનની જમણી બાજ એ સિેદ 

ડાઘરૂિે દેખાય છે. એવો CT પકેન કરાનાર લોકો જમેના પકેનમાું તેમનાું િેિસાું િણ દેખાતા હોય, માુંથી 35 ટકા 

લોકોના િેિસાુંમાું ગઠ્ઠો મળિે.  

 

કેટલીક વાર તમારા િેિસાુંમાું એકથી વધ  ગઠ્ઠા મળી આવે એવ ું બની િકે છે. જરૂરી નથી કે આ એકજ ગઠ્ઠો હોવાથી 
વધ  ગુંભીર બાબત હોય. ગઠ્ઠો અનેક જ દાું-જ દાું કારણોસર હોઈ િકે, જમેાું ચેિનો નાનકડો ભાગ; વ્રણ કે િછી 

િેિસાુંમાુંની સામાન્ય ગ્રુંસ્થઓ િણ હોઈ િકે છે. જમેને અગાઉ ટીબી અથવા ક્ષય રોગ થઈ ચૂક્યો હોય તેવા લોકોમાું 

ગઠ્ઠા સામાન્ય છે.  

 

કેસોની નાની સુંખ્યામાું તે િેિસાુંના કેન્સરની િરુઆતન ું પ્રથમ લક્ષણ હોઈ િકે છે. જો કોઈ કેસમાું આ જાણવા મળે, 

તો તે િરુઆતમાુંજ મળી ગયા હોવાથી તેમની સારવાર કરવાની ઘણી વધ  સહેલી હોય છે.  

 

હ ું  ડૉ. સેરા િીઅડડ , કન્સલ્ટન્ટ રસે્ડયોલૉસ્જપટ છ ું . િેિસાુંના ગઠ્ઠાની સ્નષ્ણાત તરીકે હ ું  ગઠ્ઠાન ું કદ અને તેના દેખાવની 

સ્વગતો અને લક્ષણો જોઉું  છ ું  જથેી નક્કી કરવામાું મદદ મળે કે કયા ગઠ્ઠા માટે િૉલો-અિ અથવા તિાસની જરૂર છે 

અને કયા માટે નથી.  

 

અમે તમારી ઉુંમર અને અન્ય તબીબી ઇસ્તહાસ અથવા મેસ્ડકલ સ્હપટર ી જવેા બીજાું કારણોને િણ ધ્યાનમાું લઈએ 

છીએ. હજારો લોકોના પકેન અને તેના િસ્રણામોના અભ્યાસમાુંથી અમે જાણીએ છીએ કે કયા ગઠ્ઠા કોઈ સ્ચુંતાજનક 

વપત માું િસ્રણમી િકે છે. આનાથી અમે દરકે છબીમાું િ ું જોઈએ છીએ તેને વધ  સારી નક્કી કરી િક્યા છીએ અને 

એ િણ કે દરકે પ્રકારના ગઠ્ઠા માટે િછી િ ું કરવ ું.  

 

કોઈ ગઠ્ઠો િ ું છે તે હુંમેિા િહેલા પકેનમાું સાચી રીતે કહી િકાત ું નથી અને આવા કેસમાું અમે તમને એક અથવા વધ  

આગળના પકેન કરાવવાન ું કહીિ ું, જથેી જાણી િકાય કે સમય વીત્યે ગઠ્ઠામાું િેરિાર થાય છે કે તે એવોજ રહે છે. 

જ દા-જ દા સમયોએ પકેન વડે વારુંવાર તિાસવાને કેટલીક વાર નૉડ્યૂલ સવેલન્સ (ગઠ્ઠા િર દેખરખે) અથવા એસ્ક્ટવ 

મૉસ્નટસ્રુંગ (સસ્રય દેખરખે) કહેવામાું આવે છે.  
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મોટાભાગના િેિસાુંના નૉડ્યૂલ્સ એજ કદના રહે છે અથવા નાના થાય છે કે િછી સુંિૂણડિણે ગાયબ થઈ જાય એવ ું 

િણ બની િકે છે. જો કોઈ નૉડ્યૂલ વારાિરતી કરાયેલ પકેન દરસ્મયાન કદમાું વધે નહીું, તો બીજા િૉલો-અિની જરૂર 

રહેતી નથી. મોટાભાગના િેિસાુંના ગઠ્ઠામાું િેરિાર થતો નથી, િણ કેટલાુંક લોકોને અમે આગળ તિાસો કરાવવાને 

કહી િકીએ.  

 

થોડાુંક ગઠ્ઠા િરુઆતના િેિસાુંના કેન્સરમાું સ્વકસી િકે છે અને તેથી આ ગઠ્ઠા માટે સાચો િૉલોઅિ કરવો મહત્ત્વનો 

છે. જો કોઈ ગઠ્ઠો કેન્સરનો હોય, તો તેન ું વહેલ ું સ્નદાન કરવ ું મદદરૂિ થાય છે, કારણકે અમે સારવારના વધ  સ્વકલ્િો 

િૂરાું િાડી િકીિ ું અને અમને વધ  સારા િસ્રણામો મળી િકે છે.  

 

જોકે એ યાદ રાખવ ું મહત્ત્વન ું છે કે કોઈ ગઠ્ઠો િરુઆતન ું િેિસાુંન ું કેન્સર હોવાન ું સામાન્ય જોખમ ખૂબ ઓછ ું  છે. 

તમારા ડૉક્ટર અથવા પિેસ્િયસ્લપટ નસડ તમારી સાથે તમારા વ્યસ્િગત જોખમ સ્વિ ેવાત કરિ ેઅને તમે તમને હોય 

તેવા કોઈિણ પ્રશ્નો તેમને િૂછી િકો છો.  

 

જો તમારો કોઈ એવો પકેન હોય જમેાું િેિસાુંમાું ગઠ્ઠા દેખાય, તો તમારી સુંભાળમાું અમ ક પ્રકારના સ્ચસ્કત્સકો સામેલ 

રહેિ:ે કન્સલ્ટન્ટ રસે્પિરટેરી સ્િસ્ઝસ્િયન (શ્વસન સ્નષ્ણાત); કન્સલ્ટન્ટ રસે્ડયોલૉસ્જપટ (એક્સ-ર ેસ્નષ્ણાત); િલ્મોનરી 

નૉડ્યૂલ્સ સ્લલસ્નકલ નસડ પિેસ્િયસ્લપટ (િેિસાુંના ગઠ્ઠા માટે સ્નષ્ણાત સ્ચસ્કત્સા નસડ), પિેસ્િયસ્લપટ ટરેઇની ડૉક્ટર 

(સ્નષ્ણાત તાલીમાથી ડૉક્ટર); હ ું  આ ટીમ માટે કોઑસ્ડડનેટર છ ું  અને હ ું  તમારી સુંભાળની વ્યવપથા કરવામાું મદદ કરુું  

છ ું .  

 

આ એક મલ્ટી-સ્ડસ્સસ્લલનરી ટીમ અથવા MDT છે જ ેસાથે મળીને તમારી સુંભાળ રાખ ેછે. િેિસામાું ગઠ્ઠાની તિાસ 

કરાવી રહેલા બધા દરદીઓની તેમના ડૉક્ટર અથવા પિેસ્િયસ્લપટ નસડ સાથે એિૉઇન્ટમેન્ટ ગોઠવાિ ેજમેાું 

િસ્રણામો અને આગળની યોજના સ્વિ ેવાત થિે.  

 

આ રૂબરૂમાું હોઈ િકે, ટેસ્લિોન દ્વારા હોઈ િકે કે િછી વીસ્ડયો સ્લલસ્નક કે િત્રો દ્વારા િણ હોઈ િકે છે. જો તમને 
ખાસ કરીન ેએિૉઇન્ટમેન્ સની વચ્ચે સ્ચુંતા કે ભય હોય, તો તમે તેમની સાથે આ બાબત ેવાત કરો તે મહત્ત્વન ું છે.  

 

િેિસાુંમાું ગઠ્ઠા જોવા મળવા સામાન્ય બાબત છે, અને તમારી ટીમ તમને મદદ કરવા અને તમારી સાથે કામ કરવા 

અને તમન ેહોય તેવા કોઈિણ પ્રશ્નોના જવાબ આિવા માટે અહીું હાજર છે. જો તમે વધ  માસ્હતી મેળવવા માુંગતા હો 

તો આ વીસ્ડયોની નીચે કેટલાુંક ઉિયોગી સુંસાધનોની સ્લુંક્સ આિેલ છે, અથવા તે તમારી હૉસ્પિટલમાુંથી િણ મળી 

િકિે. 

 


