
 

 

English Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ 

Adenomyosis 
Adenomyosis is a condition that causes the lining of the womb (the 

endometrium) to bury into the muscular wall of the womb. 

It can affect the whole womb or just one part of the womb. 

Adenomyosis is not a life-threatening condition, but the symptoms 

can have a big impact on your day-to-day life so it's important to 

get the support you need. 

ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ 

ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਇੱਕ ਅਡਿਹੀ ਿਡਿਤੀ ਹੈ ਡਿਿ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਐਿੋਂਮੀਟ੍ਰੀਅਮ) ਦੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਵੱਚ ਦੱਬ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਿਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਡਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਹੱਿੇ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਕੋਈ ਿਾਨਲੇਵਾ ਿਡਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ, ਪਰ ਇਿਦ ੇਲੱਛਣ ਤ ਹਾਿ ੇਡਨਿੱਤ 

ਦੇ ਿੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਿਾ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਇਿ ਲਈ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਡਕ 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਡਮਲੇ। 

Symptoms 

It's possible to have adenomyosis and have no symptoms. 

Symptoms you might experience include: 

ਲੱਛਣ 
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• heavy periods that last for a long time 

• severe period pain 

• a feeling of pressure in your tummy 

• bloating (your tummy sticks out more than normal) 

ਇਹ ਿੰਭਵ ਹੈ ਡਕ ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਿਦ ੇਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਤ ਹਾਿ ੇ

ਦ ਆਰਾ ਅਨ ਭਵ ਕੀਤ ੇਿਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਡਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿ ੋਲੰਬ ੇਿਮੇਂ ਤਕ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ 

• ਮਾਹਵਾਰੀ ਡਵੱਚ ਅਿਡਹ ਦਰਦ 

• ਤ ਹਾਿ ੇਪੇਟ੍ ਡਵੱਚ ਦਬਾਅ ਮਡਹਿੂਿ ਹੋਣਾ 

• ਅਫ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ (ਤ ਹਾਿਾ ਪੇਟ੍ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਡਨਕਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 

Causes 

It's not known exactly why adenomyosis happens. 

Adenomyosis is not an infection and it's not contagious. It is benign 

(not cancerous). 

ਕਾਰਨ 

ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਕ ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਡਕਉਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਕੋਈ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਛੂਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਇਹ 

ਮਾਮੂਲੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ (ਕੈਂਿਰਯ ਕਤ ਨਹੀਂ)। 

Diagnosis 

When you see your doctor about your symptoms, they’ll carry out 

what is called a pelvic examination. They’ll look at your vulva, 

vagina and cervix (the opening between the vagina and the womb) 

to see if there is something that could be causing your symptoms. 

ਰੋਗ-ਪਛਾਣ 

ਿਦੋਂ ਤ ਿੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਡਮਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਲਡਵਕ (ਪੇਿ ੂਦੀ) 

ਿਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤ ਹਾਿ ੇਯੋਨੀ ਦ ਆਰ (vulva), ਯੋਨੀ 

(vagina) ਅਤ ੇਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੰੂਹ (ਯੋਨੀ ਅਤ ੇਕ ੱ ਖ ਦੇ ਡਵਚਕਾਰ ਿ ਰਾਖ) ਨੰੂ ਦੇਖੇਗਾ ਡਕ 
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Sometimes other tests might be needed. Your doctor will discuss 

this with you and you can ask any questions that you might have. 

As this is an intimate examination, the doctor who performs it will 

have another person (chaperone) present. You can ask for a 

female doctor to carry it out. If there isn’t a female doctor available, 

you can ask if there’s a female health professional who could carry 

out the examination. 

You might be referred to a specialist who'll carry out more tests. 

This might include an ultrasound or an MRI, which will allow a 

doctor to look at your womb. This can also help rule out any other 

health conditions. 

ਕੀ ਕੋਈ ਅਡਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿ ੋਤ ਹਾਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਡਕ 

ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਟ੍ੈਿਟ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਤ ਹਾਿਾ ਿਾਕਟ੍ਰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਿ ੇਨਾਲ ਡਵਚਾਰ-

ਵਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤ ਹਾਿ ੇਿ ੋਵੀ ਿਵਾਲ ਹੋਣ, ਤ ਿੀਂ ਉਿਨੰੂ ਪ ੱ ਛ ਿਕਦ ੇਹੋ। 

ਡਕਉਂਡਕ ਇਹ ਡਲੰਗਕ ਿਾਂਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਕਟ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ (ਡਨਗਰਾਨ ਮਡਹਲਾ) ਮੌਿੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ ਿੀਂ ਡਕਿੇ ਮਡਹਲਾ ਿਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਇਹ 

ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਹ ਿਕਦ ੇਹੋ। ਿੇ ਕੋਈ ਮਡਹਲਾ ਿਾਕਟ੍ਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤ ਿੀਂ 

ਪ ੱ ਛ ਿਕਦੇ ਹੋ ਡਕ ਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਡਿਹਤ ਪੇਸੇਵਰ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਕਿੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਿ ੋਹੋਰ ਟ੍ੈਿਟ੍ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਡਵੱਚ 

ਇੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾਿਾਊਂਿ ਿਾਂ ਇੱਕ MRI ਸਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਿ ਰਾਹੀਂ ਿਾਕਟ੍ਰ ਤ ਹਾਿੀ 

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਿਕੇਗਾ। ਇਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਹਤ ਿਮੱਡਿਆਵਾਂ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਖਾਰਿ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਡਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

Treatment 

Depending on your symptoms, there are different options to treat 

adenomyosis, including: 

• anti-inflammatory medication to help relieve mild pain 

• treatment during your period to help reduce the amount of 

menstrual blood loss 

ਇਲਾਜ 

ਤ ਹਾਿ ੇਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਡਦਆਂ, ਐਡਿਨੋਮਾਇਓਡਿਿ ਦੇ ਇਲਾਿ ਵਾਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਡਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਡਿਹਨਾਂ ਡਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਿੋਿਸ਼-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ 
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• hormone therapy such as the contraceptive pill, to help 

control heavy or painful periods 

• a hysterectomy (removal of the womb) - this would only be 

considered in extreme cases, where other treatments do not 

work and if you do not wish to become pregnant 

Your doctor will discuss this with you and you can ask 

any questions that you might have. 

• ਮਾਡਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਡਰਿਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਤ ਹਾਿੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਿ 

• ਭਾਰੀ ਿਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਡਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ 

ਿੈਰੇਪੀ ਡਿਵੇਂ ਡਕ ਗਰਭ ਡਨਰੋਧਕ ਗੋਲੀ 

• ਡਹਿਟ੍ਰੇਕਟ੍ੋਮੀ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾਉਣਾ) - ਡਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਡਲਆਂ 

ਡਵੱਚ ਹੀ ਇਿ ਬਾਰੇ ਡਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਡਿੱਿ ੇਹੋਰ ਇਲਾਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇ

ਹਨ ਅਤ ੇਿੇ ਤ ਿੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹੋ 

ਤ ਹਾਿਾ ਿਾਕਟ੍ਰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਤ ਹਾਿੇ ਨਾਲ ਡਵਚਾਰ-ਵਟ੍ਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਤ ਹਾਿੇ ਿੋ ਵੀ 

ਿਵਾਲ ਹੋਣ, ਤ ਿੀਂ ਉਿਨੰੂ ਪ ੱ ਛ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

For more information about periods in Punjabi go to 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/ 

ਪੰਿਾਬੀ ਡਵੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਿੇ ਿਾਓ 

https://www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi/ 
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