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ਸਰੀਰਕ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਤ ਸੁਰ̆ਿਖਆ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਸਰ ਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓਣਾ
Sun Safety After an Organ Transplant: Reducing your risk of skin cancer
ਿਜੰ ਨਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਓਹਨਾਂ

ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੇ

ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਕਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਂ 'ਚ

ਤੁਸ ਹੋ:

ਸੱਬ ਤ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਦਰਅਸਲ, ਿਜਸ

- ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵ,ੇ ਓਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ

- ਮਰਦ

ਦਾ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ

- ਬਾਹਰ ਕੰ ਮ ਕਰਣ ਤੇ ਿਜਥੇ ਤੇਜ ਧੁੱਪ ’ਚ ਿਵਚਰਦੇ ਹੋ

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ l
ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ
ਖਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ
ਅੰ ਗ ਨੂੰ ਨਾ ਨਕਾਰੇ l
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਹੈ:
- ਿਚੱਟੀ ਚਮੜੀ

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰ ਗੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ, ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:


ਦੀ ਟਰ੍ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਿਨਕ, 604-592-0922 (ਅੰ ਗਰ੍ੇਜ਼ੀ)



ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰ੍ਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ

- ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ
- ਿਚੱਤੀ ਚਮੜੀ

ਆਪਣਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਓਣ ਲਈ

- ਨੀਲੀਆਂ, ਹਲਿਕਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ



ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਗਾਓ l 30 ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਸ ਐਫ਼ ਪੀ
ਵਾਲੀ ਸਨਸਕਰੀਨ ਵਰਤੋ l

- ਲਾਲ ਜਾਂ ਸੁਨਹਰੇ ਭੂਰੇ ਵਾਲ
- ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਇਿਤਹਾਸ



ਲੰਮੀ ਬਾਜੂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪਟ ਪਾਓ l

- ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦਾ ਿਨਜੀ ਇਿਤਹਾਸ



ਚੌੜੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਓ l



ਯੂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ ਬਚਾਣ ਵਾਲਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਰਤੋ l



ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਸੂਰਜ ਤ ਦੂਰ ਰਿਹਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ l

www.fraserhealth.ca
ਇਹ ਜਾਨਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਯਰ ਪਰ੍ੋਵਾਇਡਰ ਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ ਹੈ l
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ਸਰੀਰਕ ਅੰ ਗ ਬਦਲੀ ਤ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਤ ਸੁਰਿਖਆ - ਚਲਦਾ ਹੈ

Sun Safety After an Organ Transplant – continued

ਸਨਸਕਰੀਨ ਿਕਵ ਵਰਤੋ

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਸਰ ਦੇ ਲ̆ਛਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ



ਸਾਰੀ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਗਾਓ l

ਕਰੋ

ਆਪਣਾ ਚੇਹਰਾ, ਕੰ ਨ, ਹਠ, ਧੌਣ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ



ਜਾਂਚ ਕਰੋ l

ਿਪਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ l




ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਓਹ ਿਹੱਸੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁੱਦ ਜਾਂਚ ਕਰਣ 'ਚ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਲਈ

ਸਨਸਕਰੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l


ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ

ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਿਜਵ ਿਕ ਧੌਣ ਦਾ ਿਪੱਛਲਾ ਅਤੇ

ਸਨਸਕਰੀਨ ਿਕਵ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜੋ

ਿਸਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਿਹੱਸਾ l

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ l


ਆਪਣੇ ਮੱਸੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਖੱਚੋ l ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ l



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ
ਆ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ l

www.fraserhealth.ca
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