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and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ପାଇ ଁକୟାପପସିଟାବାଇନ୍ | 

ଯଦ ି ତୁମର ଡାକ୍ତର କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ସାହାଯୟପର ତୁମର କ୍କ୍କଟ ପରାଗର ଚକି୍ତି୍ସା କ୍ରୁଛନ୍ତ,ି ପତପବ ଷଧ ଏବଂ ଏହାର 

କ୍ଛି ିଦଗି ବଷିୟପର କ୍ଛି ିଗୁରୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛ ି| 

 

ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ କକକଟ | 

କ ୋଷରୁ ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ (କ ୋଲୋଙି୍ଗଓସୋଇଟ୍  ୁହୋଯୋଏ), ଯୋହୋ ସୋଧୋରଣତ ବିଲିୟୋରି ସିଷ୍ଟମର କରଖୋ 
ସଷିୃ୍ଟ  ରିଥୋଏ (ତକେ  ିତ୍ରକର ସବୁଜ ରଙ୍ଗକର କେଖୋଯୋଏ) | ବିଲିୋରୟ ଡକ୍ଟ କହଉଛି ଏ  କଛୋଟ ଟୁୁବ୍ ଯୋହୋ  ବହନ  
 ରିଥୋଏ ବିକଲ, ଯୋହୋ ଯ ୃତ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ବ୍ ଲୋଡରରୁ କଛୋଟ ଅନ୍ତନେୀ ପଯକୁ ନ୍ତ ଖୋେୁ ହଜମ  ରିବୋକର ବୁବହୃତ ହୁଏ | 
 
ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ କହଉଛି କ ୋଲୋଙି୍ଗଓ ୋସିକନୋମୋ, ଗୋଲ୍ ବ୍ ଲୋଡର   କଟ ଏବଂ ଆମ୍ପଲୁୋରୀ   କଟ: 
 

• ପ ାଲାଙି୍ଗଓକାସିପନାମା | ଯୋହୋ ୁ ବୋଇଲ୍ ଡ ଟ୍୍  ୁୋନସର ମଧ୍ୟ  ୁହୋଯୋଏ,   କଟ କରୋଗର ପ୍ର ୋର 
ଉପକର ନିର୍କର  ରି ଏହି   କଟ ୁ ତିନି ପ୍ର ୋରକର ବିର୍କ୍ତ  ରୋଯୋଇଛି |କଯଉଠଁୋକର ଏହୋ ବୋଇଲ 
ଟୁୁବକର ବି ଶତି ହୁଏ: 

o ଇଣ୍ଟ୍ରାହେପାଟିକ୍ ହକାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସହ ାମା - ହେହେହେହେ େକୃେ ଭିେହେ ଥେିା  େୀହେ 

କକକଟ େିକଶେି େୁଏ | 

o ହପେିେିଲାେ ହ ାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସହ ାମା - ହେହେହେହେ ଏୋ େକୃେେ ୋୋହେ ଥେିା 

ଟୁୁେହେ େିକଶେି େୁଏ | 
o ଡିଷ୍ଟାଲ୍ / ଅେିେିକ୍ତ ହେପାଟିକ୍ ହକାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସହ ାମା - ହେହେହେହେ ଏୋ େକୃେଠାେୁ େେୁ ଦୂେହେ 

ଥେିା ଟୁୁେହେ େିକଶେି େୁଏ | 
 

• ଗାଲ୍ ବ୍ଲା ଡର କକକଟକକ - ଗୋଲ୍ ବ୍ଲୋ ଡର ଲୋଇନ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ |  

•  ଆମ୍ବପୁଲପଟାରୀ କକକଟ −  ଗାଲ୍ ବ୍ ଲାଡେ ଏେଂ କ୍ଷଦୁ୍ର ଅନ୍ତ େୀ ମଧ୍ୟହେ ର୍ସଂହୋଗେୁ  

 

ତୁମ ୁ ଏହି ଲିଫକଲଟ୍ େିଆଯୋଇଛି  ୋରଣ ତୁମର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟ   କଟ ଅଛି ତୁମର ଅକକୋକଲୋଜଷି୍ଟ 
ତୁମ ସହିତ  ି ପ୍ର ୋର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ ଏବଂ ଏହୋ କ କତ ବୁୋପ  ତୋହୋ ବିଷୟକର ଆକଲୋ ନୋ 
 ରିପୋରିବ | 
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କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ କ୍’ଣ? 

ପକ୍ପେସିଟାବାଇନ୍ ପହଉଛ ି ଏକ୍ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେୁୟଟକି୍ ଷଧ ଯାହା ଟୁୟମର ପକ୍ାଷର ନକ୍ଲ ପରେଲିଚାପତାିନ 

ପ୍ରକ୍ରିୟାପର ବାଧା ସୃଷି୍ଟ କ୍ପର ଏବଂ ଟୁୟମର  ପକ୍ାଷଗୁଡକୁି୍ ମାରିଦଏି | ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ପକ୍ାଷଗୁଡକୁି୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ 

କ୍ରିୋପର, ଯାହା କ୍ଛି ିୋର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସୃଷି୍ଟ କ୍ରିୋପର | 

 

ପକ୍ପେସିଟାବାଇନ୍ କ୍େିରି | ବୟବହୃତ? 

କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଟାବପଲଟ୍ ଭାବପର ମ ଖିକ୍ ଭାବପର (ୋଟ ିଦ୍ୱାାରା) ନଆିଯାଏ | ପ୍ରପତୟକ୍ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭପର ଆେଣ 

ହସି୍ପଟାଲ୍ ଫାମକାସିରୁ କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଟାବପଲଟ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିପବ | ଆେଣ ଲଗାତାର ୨ ସପ୍ତାହ ୋଇ ଁ ଘପର 

କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ପନପବ | ଏହାକୁ୍ ସାଧାରଣତ ଦନିକୁ୍ ଦୁଇଥ୍ର, ସକ୍ାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାପର ପନବାକୁ୍ ନପିଦକଶ୍ ଦଆିଯାଇଛ ି

| 

 

ଆଦଶ୍କ ପଡାଜ୍ ବୟବଧାନ ପହଉଛ ି୧୨ ଘଣ୍ଟା, କ୍ନୁି୍ତ ଯଦ ିଏହା ଆେଣଙ୍କ ୋଇ ଁଅଧିକ୍ ଉେଯୁକ୍ତ, ପତପବ ଆେଣ ପ୍ରତ ି୧୦ 

କ୍ମିବା ୧୧ ଘଣ୍ଟାପର ଟୟାବପଲଟ୍ ପନଇୋରିପବ (କ୍ନୁି୍ତ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କ୍ମ୍ ବୟବଧାନପର ପକ୍ପବବ ିନୁପହଁ)| 

 

ଖାଦୟର ୩୦ ମିନଟି ମଧ୍ୟପର ଟାବପଲଟଗୁଡକି୍ ପ୍ରଚୁର ୋଣି ସହତି ନଆିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ୍ (ଯଦ ି ଆେଣ ଉେଯୁକ୍ତ ପଭାଜନ 

କ୍ରିୋରିପବ ନାହିଁ ପତପବ ଏକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଠିକ୍ ପହବ) | ଆଦଶ୍କପର ଏହ ି ଟାବପଲଟଗୁଡକି୍ ପଚାବାଇବା କ୍ମିବା ଚୂର୍ଣ୍କ ନକ୍ର ି ଗିଳ ି

ଦଆିଯିବା ଉଚତି, କ୍ନୁି୍ତ ଯଦ ି ଗିଳବିାପର ଆେଣଙ୍କର ଅସୁବଧିା ଥ୍ାଏ ପତପବ ଆେଣ ଏହାକୁ୍ ୋଣିପର ଦ୍ରବଣ କ୍ର ି ୋରନ୍ତ ି

| ଯଦ ି ତୁପମ ଏକ୍ ପଡାଜ୍ ମିସ୍ କ୍ର, ମିସ୍ ପହାଇଥିବା ପଡାଜକୁ୍ ଛାଡଦିଅି ଏବଂ ତୁମର ସାଧାରଣ କ୍ାଯକୟସୂଚୀ ସହତି ଜାରି 

ରଖ | ଏକ୍ ସମୟପର ଦୁଇଟ ିପଡାଜ କ୍ମିବା ଅତରିିକ୍ତ ପଡାଜ ନଅିନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
 

ତୁମର ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ, ବୟସ, ସାଧାରଣ ସ୍  ାାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତନହିତି ଅବସ୍ଥ୍ା ସହତି ଅପନକ୍ କ୍ାରଣ ଉେପର ଆଧାର 

କ୍ର ି ତୁମର ଡାକ୍ତର କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ସି୍ଥ୍ର କ୍ରିପବ | ଫାମକାସିଷ୍ଟ ଆେଣଙୁ୍କ ପ୍ରପତୟକ୍ ଥ୍ର ଟାବପଲଟର 

ସଠିକ୍ ସଂଖୟା କ୍ହବି | 

 

କୟାପପସିଟାବାଇନ୍  କିିତ୍ସାର କାର୍ଯକୟସ ୂୀ | 

ଆେଣ ଚକି୍ତି୍ସାର ଚକ୍ରପର କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିପବ | କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଚକି୍ତି୍ସାର ମାନକ୍ କ୍ାଯକୟସୂଚୀ ଏକ୍ 

ତନି ିସପ୍ତାହ ଚକ୍ର ଅନୁସରଣ କ୍ପର, ଏଥିପର ୧୪ ଦନି ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି (ଦାୟ 1 ରୁ ଦାୟ 14) ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ, ଏବଂ ପଗାଟଏି 

ସପ୍ତାହ ବଶି୍ରାମ | ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେିର ପ୍ରପତୟକ୍ ଚକ୍ରର ଆରମ୍ଭପର, ଆେଣ ଅପଙ୍କାପଲାଜ ି ଦଳ ଦ୍ୱାାରା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପହପବ 

| ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେିର ପ୍ରପତୟକ୍ ଅଧିପବଶ୍ନ େୂବକରୁ, ଆେଣଙ୍କର ରକ୍ତ େରୀକ୍ଷା ପହବ ଏବଂ ଆେଣଙ୍କର 

ଅପଙ୍କାପଲାଜକି୍ାଲ୍ ଟମି୍ ଆେଣଙ୍କର ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଚକ୍ର ୋଇ ଁ ଯପଥ୍ଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କ୍ ି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କ୍ରିପବ | ଏହା ଜରୁରୀ 
ପଯ ତୁପମ ତୁମର ପଶ୍ଷ ଅଧିପବଶ୍ନ ଠାରୁ ପଯକ୍ ାାନୟ ଣସ ି ଲକ୍ଷଣ (ଗୁଡକି୍) ଏବଂ ସମସୟା (ଗୁଡକି୍) ରିପୋଟକ କ୍ର, 

ଯାହା ଦ୍ ତପହ ାାରା ପଡାଜ୍ / ସିଡୁୟଲ୍ ତୁମ ୋଇ ଁନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବପର ବୟକ୍ତିଗତ ପହାଇୋରିବ | 

 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେିର ପ୍ରପତୟକ୍ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥ୍ମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥ୍ମ ଦନିପର, ଆେଣ ଡାକ୍ତର / ନସକଙୁ୍କ ପଦଖିବା ୋଇ ଁ ଏବଂ 
ଆେଣଙ୍କର ଟାବପଲଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କ୍ରିବାକୁ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ୍ ଆସିପବ | ତଥ୍ାେି, ପବପଳପବପଳ ଡାକ୍ତର ଆେଣଙୁ୍କ 



4 

 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support 

and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ନଯୁିକ୍ତିର ପଗାଟଏି ଦନି େୂବକରୁ ଆେଣଙ୍କ ଜେିି ଅଭୟାସପର ରକ୍ତ ପନବାକୁ୍ କ୍ହେିାରନ୍ତ ି ଏବଂ 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ୍ ନ ଆସ ିଦଳ ଆେଣଙୁ୍କ ପଫାନପର ମୂଲୟାଙ୍କନ କ୍ରିପବ | 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ପ୍ରଶ୍ାସନ ୋଇଁ ଆେଣଙୁ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାପର ଭରି୍ତ୍ତ କ୍ରିବାକୁ୍ େଡବି ନାହିଁ | 
 

କୟାପପସିଟାବାଇନ୍  କ୍ର: 2 ସପ୍ତାହ ପ ାନ, 1 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି | 
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କୟାପପସିଟାବାଇନ୍  କିିତ୍ସାର ଅବଧ ି| 

ଚକି୍ତି୍ସାର ଅବଧି ବଷିୟପର ଡାକ୍ତର ଆେଣଙ୍କ ସହ ଆପଲାଚନା କ୍ରିପବ ସାଧାରଣତ ,, ପ୍ରପତୟକ୍ କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ 

ଚକ୍ର ତନି ି ସପ୍ତାହ େଯକୟନ୍ତ ରହଥି୍ାଏ ଯଦ ି ଆେଣଙୁ୍କ ଭଲଭାପବ ସହୟ କ୍ରାଯାଏ, ପତପବ ଆେଣଙୁ୍କ ଅତ ି କ୍ମପର 8 ଟ ି

ଚକ୍ର (ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ) ମିଳବି | 

 

କୟାପପସିଟାବାଇନ୍  କିିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା କ’ଣ? 
 

ଏେି  ିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ଜଣାଶଣୁା ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହର୍ସଗଡୁିକ ମଧ୍ୟେୁ କ ହ୍୍୍ହପେିହ୍ ହ  ଣରି୍ସ ଅ ୁଭେ 

କେିପାେନି୍ତ  ାେି ଁ | ଏୋେ ଅଥକ  ୁହେ ଁ ହେ  ିକିତ୍ସା କାମ କହେ  ାେି;ଁ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟାେ ଉପସି୍ଥେ ିକମି୍ବା ଗମ୍ଭୀେୋ ଏେଂ 

 ିକିତ୍ସାେ ଫେପ୍ରଦୋ ମଧ୍ୟହେ କ  ଣରି୍ସ ର୍ସମ୍ପକକ  ାେି ଁ | 

 

ଆପଣଙ୍କେ କିଛି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଥାଇପାହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ର୍ସମସ୍ତ ପାଇୋକୁ ର୍ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାେନି୍ତ | ମହ େଖନ୍ତୁ ହେ 

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟାଗଡୁିକ ହର୍ସମା ଙ୍କେ ଆେମ୍ଭ, ଅେଧ ିଏେଂ ଗମ୍ଭୀେୋ ଦୃଷି୍ଟେୁ ପ୍ରାୟେ ପେୂକା ୁମା  କୋୋଏ; ହର୍ସଗଡୁିକ ପ୍ରାୟ 

ର୍ସେୁହେହେ ଓଲଟା ହୋଇୋଏ ଏେଂ  ିକିତ୍ସା ପହେ ର୍ସଂପରୂ୍ଣ୍କ ଭାେହେ ଅପର୍ସାେଣ କୋେିୋ ଉ େି | 

 

ଅ ୁ ହକହମାହଥୋପୁୁ ଟିକ୍  ଷଧ ପେି, କୁାହପରି୍ସଟାୋଇ ୍ ହକାଷ େଭିାଜ  / େିସ୍ତାେକୁ ଅେହୋଧ କେି କକକଟ ହକାଷକୁ 

ମାେିଦିଏ | ଦୁଭକାଗୁେଶେ।, ହକହମାହଥୋପି ଷଧ କକକଟ ହକାଷ ଏେଂ ର୍ସାଧାେଣ ହକାଷ ମଧ୍ୟହେ ପାଥକକୁକୁ  ିହ୍ନିୋହେ 

ର୍ସକ୍ଷମ  ୁହେ ଁ | ହେଣ,ୁ ହକହମାହଥୋପି ର୍ସାଧାେଣ ହକାଷଗଡୁିକୁ ମଧ୍ୟ ମାେିହଦେ, ୋୋ ଶୀଘ୍ର େିଭାଜିେ ହେଉଛି, େକ୍ତ 

କଣକିା, ପାଟିହେ ଥେିା ହକାଷ, ହପଟ, ଅନ୍ତ େୀ ଏେଂ ଅ ୁା ୁ ସ୍ଥା , ୋୋ କିଛି ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରୟିା ର୍ସଷିୃ୍ଟ କେିଥାଏ | 

 ିକିତ୍ସା ର୍ସମାପ୍ତ ହେୋ ପହେ, ହର୍ସେି ର୍ସାଧାେଣ ହକାଷଗଡୁିକ ପ ୁେକାେ େ ୍େି ଏେଂ ର୍ସସୁ୍ଥ େେେି | 

 

ହର୍ସଠାହେ ଅହ କ ଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ୋୋ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖହେ ଥେିା କ ଣରି୍ସ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟାେ ପ୍ରଭାେକୁ  ିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏେଂ 

କମ ୍କେିୋ ପାଇ ଁହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ  ଆିୋଇପାହେ |  

 

ପକପତକ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | 
 

ପହମାପଟାଟକ୍ସାଇସିଟି: ଆେଣଙ୍କ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା ଉେପର ୋର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ: 

 

• ଶ ୍ ପ ତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ପହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ପ୍ରାୟତ ଧଳା ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା ସଂଖୟାକୁ୍ ହ୍ରାସ କ୍ରିଥ୍ାଏ, ଯାହା ଆେଣଙୁ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ବରୁିଦ୍ଧପର ଲ  ାିବାପର 

ସାହାଯୟ କ୍ରିଥ୍ାଏ | ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର ଧଳା ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା ସଂଖୟା ବହୁତ କ୍ମ୍ (ଏହାକୁ୍ ନଉିପରାପେନଆି କୁ୍ହାଯାଏ) ଆେଣ 

ସଂକ୍ରମଣର ଆଶ୍ଙ୍କା ରହେିାରନ୍ତ ି | ଏହ ି ସମୟପର, େରିସି୍ଥ୍ତକୁି୍ ଏଡାଇବା ୋଇ ଁ ସପଚତନ ପହବା ଜରୁରୀ ଅପଟ ଯାହା 
ସଂକ୍ରମଣର ଏହ ି ବେିଦକୁ୍ ବ ାାଇୋପର, ପଯେରିକ୍ ି ଜନଗହଳେିୂର୍ଣ୍କ ସ୍ଥ୍ାନପର ରହବିା କ୍ମିବା ଥ୍ଣ୍ଡା ଜନତି ପଲାକ୍ଙ୍କ ସହତି 

ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବା | 
ପଯପହତୁ ଆେଣଙ୍କର ଧଳା ପକ୍ାଷଗୁଡକି୍ର ସଂଖୟା ଆେଣଙ୍କ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେିର ପ୍ରପତୟକ୍ ଚକ୍ରର ଦ ି ୧୦ ରୁ ୧୪ ଦନି 

ମଧ୍ୟପର ସବକନମିନ ସ୍ତରପର ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ,ି ଏହ ିଦନିମାନଙ୍କପର ସଂକ୍ରମଣର ବେିଦକୁ୍ ଏଡାଇବା ବପିଶ୍ଷ 

ଧୋ ହକାଷଗଡୁିକହେ ହ୍ରାର୍ସ ହେଉଛି େୁମେ ପେେର୍ତ୍କୀ ହକହମାହଥୋପିେ ହଡାଜ ଗ୍ରେଣ କେିୋ ପେୂକେୁ େୁମେ 
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ହକହମାହଥୋପି ଗ୍ରେଣ କେିୋ ର୍ସମୟହେ ହର୍ଶ୍େ େକ୍ତ କଣକିାେ ର୍ସଂଖୁା େହଥଷ୍ଟ ହୋଲି  ିଶି୍ଚେ କେିୋ ପାଇ ଁ

େୁମେ ଡାକ୍ତେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ େକ୍ତ ୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟେୁ ହଗାଟିଏ | 

 େୁମେ ପେେର୍ତ୍କୀ  ିକିତ୍ସା ପେୂକେୁ, ଧୋ ହକାଷଗଡୁକିେ ର୍ସଂଖୁା ର୍ସାଧାେଣେ  ସ୍ୱାଭାେିକ ଅେସ୍ଥାକ ୁହଫେିେ, 

ଏେଂ ହେହେହେହେ ଏୋ ହୋଇପାହେ ହେ  ିର୍ଦ୍କାେିେ  ିକିତ୍ସାକୁ ଅ ୁମେ ିହଦୋ ପାଇ ଁ ହର୍ସମାହ  େେୁେ କମ ୍

ଅଟନି୍ତ, ଏେଂ ହର୍ସଲ୍ ଗଣ ା ର୍ସ ୍is ୍ାଭାେିକ  ହେୋ ପେକୁ ନ୍ତ େୁମେ ଡାକ୍ତେ େୁମେ  ିକିତ୍ସାକ ୁଅଳ୍ପ ର୍ସମୟ 

ପାଇ ଁେିେମ୍ବ କେିହେ | 
 

ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ବଷିୟପର ଆେଣଙୁ୍କ ସପଚତନ ପହବା ଆବଶ୍ୟକ୍, ଏବଂ ଯଦ ିଆେଣ ନମିନଲିଖିତ 

ମଧ୍ୟରୁ କ୍ ଣସିଟରି ବକି୍ାଶ୍ କ୍ରନ୍ତ,ି ପତପବ ଆେଣ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପହଲପଲାଇନକୁ୍ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବା 
ଉଚତି୍: 

- ପାୋରି୍ସଟାହମାଲ େୁେୋେ ର୍ସହେ ଆପଣଙ୍କ ଶେୀେେ ୋପମାତ୍ରା ୩୮ ° ଛ (୧୦୦.୪ ° ଫ) େୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍କହେ େ ୍ଥିାଏ 
| 

- ଆପଣ େଠାେ୍ କମ୍ପିେ କିମ୍ବା ଅର୍ସସୁ୍ଥ ଅ ୁଭେ କେନି୍ତ | 

- େୁହମ ଗୋହେ େନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ,  ୍ାଡା, ପେିସ୍ରାେ ୋେମ୍ବାେୋ େୃରି୍ଦ୍ କେ | 
 

• ପଲାହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା | 

 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା ସଂଖୟାକୁ୍ ହ୍ରାସ କ୍ରିୋପର ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ାର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱେୂର୍ଣ୍କ 
ଭୂମିକ୍ା ପହଉଛ ି ଅମଳଜାନକୁ୍ ଆେଣଙ୍କ ଶ୍ରୀରର ପ୍ରପତୟକ୍ ଅଂଶ୍କୁ୍ ପନବା | ଯଦ ି ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ାର ସଂଖୟା 
ବହୁତ କ୍ମ୍ (ଏହାକୁ୍ ରକ୍ତହୀନତା କୁ୍ହାଯାଏ) ଆେଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଶୱାାସ ପ୍ରର୍ଶୱାାସ ଅନୁଭବ କ୍ରିୋରନ୍ତ ି| ଯଦ ି

ଆେଣଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଗୁରୁତର, ପତପବ ଆେଣଙୁ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଆବଶ୍ୟକ୍ ପହବ | 

 

• କମ ୍ପ୍ଲାପଲଟ୍ ଗଣନା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ପହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ପେେଟପଲଟ୍ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ କ୍ରିୋପର | ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧ୍ବିାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିବା ୋଇ ଁ

ପେେଟଗୁଡକି୍ ଉେପଯାଗୀ | ଯଦ ିତୁମର ପେେଟପଲଟ୍ ଗଣନା ବହୁତ କ୍ମ୍ (ଏହାକୁ୍ ପରାପମବାସାଇପଟାପେନଆି 

କୁ୍ହାଯାଏ) ଆେଣ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବାକୁ୍ ସକ୍ଷମ ପହପବ ନାହିଁ ଏବଂ ପେେଟପଲଟ୍ କ୍ାଉଣ୍ଟର 

ଉନ୍ନତ ିନପହବା େଯକୟନ୍ତ ଆେଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କ୍ଛି ିସମୟ ବଳିମବ କ୍ରିପବ | 

ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର କ୍ଷତ ଚହି୍ନ କ୍ମିବା ରକ୍ତସ୍ରାବର କ୍ ଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛ,ି ପଯେରିକ୍ ିନାକ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଗୁଣ୍ଡରୁ , 

ଚମକପର ପଛାଟ ନାଲି କ୍ମିବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଦୟାକ୍ର ିଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ | 

 

 

ଡାଇରିଆ : ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ୨୪ ଘଣ୍ଟାପର ୪ କ୍ମିବା ଅଧିକ୍ ୋଣ ି ଷୁ୍ଟଲ ଅଛ,ି ପତପବ ଆେଣଙୁ୍କ ନଜି ଦଳ ସହତି 

ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବାକୁ୍ େଡବି | ତୁମର ଡାକ୍ତର ଆେଣଙୁ୍କ ଡାଇରିଆ ଆଣି୍ଟ  ଷଧ ପଦପବ (ପଲାପେରାମାଇଡ୍)| ପ୍ରପତୟକ୍ 

ଥ୍ର ପଯପତପବପଳ ଆେଣଙ୍କର ଏକ୍ ଜଳୀୟ ଷୁ୍ଟଲ ୋଣି , ଆେଣଙୁ୍କ ଏକ୍ ପଲାୋରାମାଇଡ୍ ଟାବପଲଟ୍ ପନବା 
ଆବଶ୍ୟକ୍ |ହଜଯିାଇଥିବା ତରଳ େଦାଥ୍କକୁ୍ ବଦଳାଇବା ୋଇ ଁ ପ୍ରଚୁର ୋଣି େିଇବାକୁ୍ ମପନରଖ | ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର  ାାଡା 
ଅଛ ି ପତପବ ଆେଣ କ୍ମ୍ ଫାଇବର ଖାଦୟ ଖାଇବା ଉଚତି ଏବଂ କ୍ଞ୍ଚା ଫଳ, ଫଳ ରସ, ଶ୍ସୟ ଏବଂ େନେିରିବା ଠାରୁ 

ଦୂପରଇ ରହବିା ଉଚତି୍ | ଏହା ମଦୟୋନ, କ୍ଫିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚବଯୁିକ୍ତ ଖାଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂପରଇ ରହବିାପର 
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ସାହାଯୟ କ୍ପର | 

 

ହୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ସିପରାମ ୍: ଆପଣଙ୍କେ ୋେ କମି୍ବା ପାଦ ଲାଲ, ଘା, ଶଖୁଲିା କମି୍ବା ଫୁଲି ୋଇପାହେ ହେପେି  ମକ ର୍ସେୂକୁ ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ 

ଜେିୋଏ | ଖଜୁେୀ ଏେଂ ପାଦହେ ଥେିା  ମକ ହ ାପା ଆେମ୍ଭ ପିଲିଙ୍୍ଗ ହୋଇପାହେ | ର୍ସାଧାେଣେ ଏକ ମଦୁୃ ଉପାୟହେ ଏେଂ 

 ିକିତ୍ସା ଆେମ୍ଭେୁ ଦୁଇ ର୍ସପ୍ତାେ ପେୂକେୁ କ୍ୱ ିେ୍ | ଆପଣଙ୍କ ୋେ କମି୍ବା ପାଦହେ ର୍ସହମ୍ବଦ ଶୀେୋେ ଅଭାେ କମି୍ବା ଟାଙି୍ଗଆ ମଧ୍ୟ 

ହୋଇପାହେ | ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ର୍ସେିେ ଏପେି ଲକ୍ଷଣ େିଷୟହେ ଆହଲା  ା କେିହେ ଏେଂ ହର୍ସମାହ  କିପେି ଦ 

 ନ୍ଦ ି ଜୀେ ହେ ଆପଣଙ୍କ କାେକୁ କୋପହେ ୋଧା ର୍ସଷିୃ୍ଟ କେନ୍ତି | େୁାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ରି୍ସହରାମ ହେେୁ ହଡାଜ୍ ହ୍ରାର୍ସ ଆେଶୁକ 

ହୋଇପାହେ | ଏେଂ ହେହେହେହେ, ହେହେହେହେ  ମକହେ ପେିେର୍ତ୍କ  ଅଧକି ହଘାେ େୁଏ,  ିକିତ୍ସା େନ୍ଦ ହେୋ ଆେଶୁକ 

ହୋଇପାହେ | େୁାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ରି୍ସହରାମେ େିକାଶକୁ ହ୍ରାର୍ସ କେିୋକୁ ହ ଷ୍ଟା କେିୋ ଅେୁନ୍ତ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ |  ିମ୍ନହେ “ ିକିତ୍ସା 

ର୍ସମୟହେ ଟିପ୍ସ” େିଭାଗହେ ଥେିା ପୋମଶକକୁ ଅ ୁର୍ସେଣ କେି େୁମେ ୋେ ଏେଂ ପାଦେ େତ୍ନ  ଅି | 

 

ପାଟି ପସାପରସ ଏବଂ  ୁଲପ ରସ: ଜୀବାଣୁ ବୃଦି୍ଧ ନପହବା ୋଇଁ ଖାଇବା େପର ଆେଣ ସବୁପବପଳ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚତି୍ 

|  ୋଟ ିଘା’କୁ୍ ପରାକ୍ବିା କ୍ମିବା ସାହାଯୟ କ୍ରିବା ୋଇଁ ଏକ୍ ନରମ ଟୁଥ୍ ବ୍ରର୍ଶ ବୟବହାର କ୍ରନୁ୍ତ ଏବଂ ୧/୨  ଚାମଚ ପବକ୍ଂି 
ପସାଡାକୁ୍ ୋଣିପର ମିଶ୍ାନୁ୍ତ ଏବଂ ଦନିକୁ୍ ତନିଥି୍ର ପଧାଇ ଦଅିନୁ୍ତ (କ୍ମିବା ନୟିମିତ ୋଟ ି ପଧାଇବା ଠାରୁ) |   କ୍ମଳା, ପଲମବୁ 
ଏବଂ ଅଙୁ୍ଗର ଫଳ େର ି ଅମଳୀୟ ଖାଦୟରୁ ଦୂପରଇ ରହବିା ଭଲ |  ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ଅଲସର ଅଛ ି ପତପବ ଆେଣଙ୍କର 

ଡାକ୍ତର କ୍ମିବା ନସକଙୁ୍କ କୁ୍ହନୁ୍ତ, କ୍ାରଣ ପସମାପନ ୋଟ ି ଘା’କୁ୍ ପରାକ୍ବିାପର କ୍ମିବା ଚକି୍ତି୍ସା କ୍ରିବାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିୋରିପବ 

| 
 

ଉଚ୍ଚତର ର୍ଯକୃତ ଏନଜାଇମ ୍: ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର ରାନସାମିପନଜ୍ (ଯକୃ୍ତ ଦ୍ୱାାରା ନମିିତ ପପ୍ରାଟନି୍) ର ଉଚ୍ଚ ମୂଲୟ ଅଛ ିପତପବ 

ଆେଣ ସାଧାରଣତ your ଆେଣଙ୍କର କ୍ାଯକୟକ୍ଳାେ କ୍ମିବା ଶ୍କ୍ତି ସ୍ତରପର କ୍ ଣସି ୋଥ୍କକ୍ୟ ପଦଖିପବ ନାହିଁ | ରକ୍ତ େରୀକ୍ଷା 
ସମୟପର, ଆେଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପସଗୁଡକୁି୍ େରୀକ୍ଷା କ୍ରିପବ ଏବଂ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ମାତ୍ରା ସଜାଡବିା ଉଚତି କ୍ ି ନାହିଁ ତାହା 
ସି୍ଥ୍ର କ୍ରିପବ | 

 

ଥକ୍କା: ଏକ୍ ଅତ ିସାଧାରଣ ୋର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଯାହା ଚକି୍ତି୍ସା ସମୟପର ବୃଦି୍ଧ ୋଇୋପର | 

 

ଖ୍ରାପ ପ ାକ: େଦି ଆପଣ ହଗାଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦି  ଖାଆନି୍ତ  ାେି ଁ ହେହେ  ିନ୍ତା କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | 
 

ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନି୍ଧବା: ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ପଗାଡ ଫୁଲିଯାଏ, ଲାଲ ପହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଆେଣଙ୍କର ନରି୍ଶୱାାସ 

ପନବାପର ଅସୁବଧିା ହୁଏ ପତପବ ଆେଣଙ୍କର ପହଲପଲାଇନକୁ୍ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରନୁ୍ତ | 

 

କିଛି କମ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା | 

 

ଫ୍ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ: ହକହମାହଥୋପି  ିକିତ୍ସା ର୍ସମୟହେ କିମ୍ବା ପହେ ଆପଣ ଏୋକୁ ଅ ୁଭେ କେିପାେନି୍ତ: 

• ଗେମ, ଥଣ୍ଡା ଅ ୁଭେ କେିୋ କିମ୍ବା କମ୍ପ  | 

• ଜ୍ୱେ 

• ମଣୁ୍ଡେିନ୍ଧା | 

• ମାଂର୍ସହପଶୀ େନ୍ତ୍ରଣା | 

• କ୍ଳାନ୍ତ 
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ବାନ୍ତ ି: ର୍ସାଧାେଣେ ର୍ସାମା ୁ, ହେହେହେହେ ୋନି୍ତ ର୍ସେିେ ଆରି୍ସଥାଏ | ଆଣି୍ଟ୍-ୋନି୍ତ  ଷଧ ଦ୍ୱାୋ ଏୋ ଭଲ 

ଭାେହେ  ିୟନି୍ତ୍ରେ | ଆପଣ ଅର୍ସସୁ୍ଥ ଅ ୁଭେ  କହଲ େ ିଆଣି୍ଟ୍-ୋନି୍ତ ଷଧ ଖାଇୋ ଜେୁେୀ ଅହଟ କାେଣ ଏୋ 

ଆେମ୍ଭ ହେୋ ପହେ ଏୋେ  ିକିତ୍ସା କେିୋ ଅହପକ୍ଷା ହୋଗକୁ ହୋକିୋ ର୍ସେଜ ଅହଟ | େଦି ଆପଣ ଦି କୁ 

ଥହେ ଅଧକି ଅର୍ସସୁ୍ଥ ଅ ୁଭେ କେନି୍ତ ହେହେ େୁେନ୍ତ ଡାକ୍ତେ କିମ୍ବା  ର୍ସକଙ୍କ ର୍ସେିେ ହୋଗାହୋଗ କେନ୍ତୁ | 
 
 

ପପଟ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣା : ଫୋଟୁପଲନସ ସହତି ତୁମର ଦୁବକଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ମିବା ସ୍ପାପମାଡକି୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହାଇୋପର | ଏହା ସାଧାରଣତ 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ସହତି ଜଡତି | ଯଦ ି ତୁମର କ୍ରମାଗତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛ ି ପତପବ ତୁମର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହତି ପଯାଗାପଯାଗ 

କ୍ର | 

 

ପକାଷ୍ଠକାଠିନୟ:     ଉଚ୍ଚ-ଫାଇେେ ଖାଦୁ (ପ ିପେିୋ, ଫେ, ପେୁା େୁଟି) ଖାଇୋ ଏେଂ ଅେି କମହେ ୨ ଲିଟେ 

ପାଣ ିପିଇୋ ଆପଣଙୁ୍କ ର୍ସାୋେୁ କେିଥାଏ | େଦି ଏୋ ଦୁଇ / େି ି ଦି େୁ ଅଧକି ର୍ସମୟ ଧେି େହେ ହେହେ 

ଆପଣ ଲକ୍ସାଟିଭ୍ ଆେଶୁକ କେିପାେନି୍ତ | 

 

ମଣୁ୍ଡବନି୍ଧା : ଯଦ ିଏହା ଘପଟ, ଆେଣ ୋରାସିଟାପମାଲ େର ିଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ୍ ଷଧ ପନଇୋରିପବ | 

 

ତରଳ ବଲି୍ଡ-ଅପ:୍ ଆେଣ ଓଜନ ବ ାାଇ ୋରନ୍ତ ି ଏବଂ ଆେଣଙ୍କ ପଚପହରା କ୍ମିବା ପଗାଡ କ୍ମିବା ୋଦ ଫୁଲିୋପର | 

ୋଦକୁ୍ କୁ୍ଶ୍ିଆ ଉେପର ରଖିବା ସାହାଯୟ କ୍ରିବ | ତୁମର ଚକି୍ତି୍ସା େପର ଫୁଲା ଭଲ ପହବ |       

 

ପଶାଇବା ସମସୟା: ଯଦ ିଆେଣ ଆବଶ୍ୟକ୍ କ୍ରନ୍ତ ିପତପବ ଆେଣ ପଶ୍ାଇବା ବଟକି୍ା ଗ୍ରହଣ କ୍ରିୋରିପବ | 

 

ପଶାଇବା: ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଆେଣଙୁ୍କ ନଦି୍ରା ଏବଂ ଥ୍କ୍କା ଅନୁଭବ କ୍ରିୋପର | ଯଦ ି ତୁପମ ବହୁତ ନଦି୍ରା ଅନୁଭବ 

କ୍ରୁଛ, ଗାଡ ିଚଲାନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
 

ପକଶ  ଡିବା: ଆେଣଙ୍କ ପକ୍ଶ୍ େତଳା ପହାଇୋପର, କ୍ନୁି୍ତ ଆେଣ ଏହାକୁ୍ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ମ୍ | 

 

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପର ଷଧ | 

କ୍ ଣସ ି ୋର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ବଷିୟପର ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ୍ ନଶିି୍ଚତ କ୍ରନୁ୍ତ; ଲକ୍ଷଣକୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବିା ୋଇ ଁ

ପସଠାପର ଉେପଯାଗୀ ଷଧ ଅଛ ି| 

 

ମ ଁ ୁପମାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଷଧ ଖ୍ାଇବା ଜାରି ରଖ୍ବିା ଉ ତି କି? 

େ ଁ| ଆପଣ ଗ୍ରେଣ କେୁଥେିା ର୍ସମସ୍ତ ଷଧ ଦୟାକେି ଆପଣଙ୍କେ ଅହଙ୍କାହଲାଜ ିଦେକୁ େିହପାଟକ କେନ୍ତୁ, 

ୋୋ ଦ୍ ୍ାୋ ହର୍ସମାହ  ପୋମଶକ ହଦଇ ପାେିହେ। 

ମ ଁ ୁଫ୍ଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବ ିକି? 

ହଁ, ତୁମର ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଆରମ୍ଭ କ୍ରିବା େୂବକରୁ ତୁମକୁ୍ ଫେ ୁଟୀକ୍ାକ୍ରଣ କ୍ରିବାକୁ୍ େରାମଶ୍କ 
ଦଆିଯାଇଛ ି| ଯଦ ିଆେଣ ଆେଣଙ୍କର ପକ୍ପମାପଥ୍ରାେି ଆରମ୍ଭ କ୍ରିସାରିଛନ୍ତ,ି ଦୟାକ୍ରି ଆେଣଙ୍କର 
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Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support 

and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ େଚାରନୁ୍ତ ଯିଏ ଟୀକ୍ାକ୍ରଣ ୋଇ ଁସପବକାର୍ତ୍ତମ ସମୟ ବଷିୟପର େରାମଶ୍କ ପଦଇ ୋରିପବ | 

 

 

 କିିତ୍ସା ସମୟପର ଟିପ୍ସ | 

• ଆପଣଙ୍କ କିଡ ୀକ ୁର୍ସେୁକି୍ଷେ େଖେିା ପାଇ ଁପ୍ର ୁେ ପେିମାଣେ େେେ ପଦାଥକ ପିଅନ୍ତୁ (ପ୍ରେିଦି  ଅେି 

କମହେ ୨ ଲିଟେ) | 

• ଏକ ପଷିୁ୍ଟକେ ଖାଦୁ େଜାୟ େଖନ୍ତୁ | ହଛାଟ ଖାଦୁ ଖାଇୋ ଦ୍ୱାୋ ୋେମ୍ବାେ ୋନି୍ତ କମିୋଏ | ଆପଣ ଫୁାଟି କିମ୍ବା 

ଭଜା ଖାଦୁେୁ ଦୂହେଇ େେିୋ ଉ େ୍ି | େଦ ିଆପଣ ଆେଶୁକ କେନି୍ତ ହେହେ ଆପଣ ଆଣି୍ଟ୍-ୋନି୍ତ drugs ଷଧ 

ହର୍ସେ  କେିପାେିହେ | 

• େକ୍ତସ୍ରାେ କମାଇୋ ପାଇ ଁଏକ ଇହଲକ୍ଟିର ରକ୍ ହେଜେ୍ ଏେଂ ଏକ  େମ ଟୁଥ ୍ବ୍ରଶ ୍େୁେୋେ କେନ୍ତୁ | 

• ର୍ସେୂକୁ କିେଣେ ଏକ୍ସହପାଜେେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ, SPF ୧୫ (କିମ୍ବା ଅଧକି) ର୍ସେୂକୁ  କିେଣ ଏେଂ ପ୍ରେିେକ୍ଷା ହପାଷାକ 

ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | 

• ଆପଣ  ିଦ୍ରା କିମ୍ବା ମଣୁ୍ଡ େୁଲାଇ ପାେନି୍ତ; ଗାଡି  ଲାଇୋ କିମ୍ବା କାେକୁ କୋପହେ ଲିପ୍ତ େୁେନ୍ତୁ, ହେପେକୁ ନ୍ତ 

େତ୍ନଭଣ୍ଡାେ ଉପହେ ଆପଣଙ୍କେ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଜଣା  ହେୋ ପେକୁ ନ୍ତ ର୍ସେକକୋ ଆେଶୁକ କହେ | 

• ପ୍ର ୁେ େିଶ୍ରାମ  ିଅନ୍ତୁ | 

• େୁାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ରି୍ସହରାମକୁ ହୋକେିା ପାଇ:ଁ 

- ଆପଣଙ୍କ ୋେ ଏେଂ ପାଦହେ ଘଷକଣ,  ାପ ଏେଂ ଉର୍ତ୍ାପ ଏକ୍ସହପାଜେ ହ୍ରାର୍ସ କେନ୍ତୁ | 

- ଗେମ ପାଣ ିର୍ସେିେ ଦୀଘକକାେୀ  ହୋଗାହୋଗେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ ହେପେିକ ିଡିର୍ସ ୍ହଧାଇୋ, ଲମ୍ବା ର୍ସାୱାେ କିମ୍ବା 

ଟେ୍ ସ୍ନା  | 

- ଡିର୍ସ ୍ୱାଶଂି ହ୍ଲାଭର୍ସ ୍େୁେୋେ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ କାେଣ େେେ ଆପଣଙ୍କ ୋେେ  ମକକ ୁଗେମ େଖପିାହେ | 

- ଆପଣଙ୍କ ପାଦହେ  ମକେ ହ ାପା କମାଇୋ ପାଇ ଁଲମ୍ବା  ାଲିୋ କିମ୍ବା ହଡଇେଁା ଠାେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ | 

- େଗି ା / ଘେ ଉପକେଣ େୁେୋେ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ ୋୋ ଏକ କଠି  ପଷୃ୍ ଠହେ ଆପଣଙ୍କ ୋେକୁ  ିପିଦଏି | 

- ୋେ ଏେଂ ପାଦହେ ହଲାର୍ସ  ଘଷିୋ ଠାେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ  ମକକୁ ଆଦ୍ରକ େଖନ୍ତୁ | 

• ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାର୍ସ କେିୋହେ ର୍ସାୋେୁ କେିୋ ପାଇ ଁଆପଣ େନ୍ତ୍ରଣାେୁ ମକିୁ୍ତ ହଦୋ ପାଇ ଁଇହମାଲିଏଣ୍ଟ୍ କ୍ରିମ ୍ଏେଂ 

େନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ େୁେୋେ କେିପାେିହେ | ର୍ସହେକାର୍ତ୍ମ ଷଧ େିଷୟହେ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ର୍ସେ କଥା େୁଅନ୍ତୁ | 

• ଲକ୍ଷଣକୁ  ିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିୋହେ ର୍ସାୋେୁ କେିୋକୁ ଆପଣ ଆେଶୁକ କେୁଥେିା ଷଧଗଡୁିକ ୁଘହେ େଖନ୍ତୁ | 

• ହକହମାହଥୋପି ଆେମ୍ଭ କେିୋ ପେୂକେୁ, ଆପଣ ହ ଉଥେିା ଷଧ େିଷୟହେ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ କୁେନ୍ତୁ | ହେହେହେହେ ପାର୍ଶ୍କ 

ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଷଧ ର୍ସେିେ ଜଡେି ହୋଇପାହେ ଏେଂ ହକହମାହଥୋପି ର୍ସେିେ  ୁହେ ଁ | 

• େଦି ଆପଣଙ୍କେ ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀେ କିମ୍ବା ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ପହେ ଉନ୍ନେ ି େୁଏ, ହେହେ ଡାକ୍ତେଖା ା ର୍ସେିେ ହୋଗାହୋଗ 

କେିୋକୁ କୁଣ୍ଠାହୋଧ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | 

• େକ୍ତ ଜମାଟ ୋନି୍ଧୋ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେ ିଧ୍ୟା  ଦିଅନ୍ତୁ: େନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ େଙ୍ଗ, ୋେୁ କିମ୍ବା ହଗାଡେ ଫୁଲା,  ିର୍ଶ୍ାର୍ସ ପ୍ରର୍ଶ୍ାର୍ସ କିମ୍ବା 

ଛାେି େନ୍ତ୍ରଣା | େଦ ିଆପଣଙ୍କେ ଏେ ିଲକ୍ଷଣଗଡୁିକ ମଧ୍ୟେୁ କ have ଣରି୍ସଟି ଅଛି ହେହେ ଆପଣଙ୍କେ ଡାକ୍ତେଙ୍କ 

ର୍ସେିେ ହୋଗାହୋଗ କେନ୍ତୁ | 

• େତ୍ନଭଣ୍ଡାେ ଗ୍ରେଣ କେିୋ ର୍ସମୟହେ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ଅ ୁହମାଦ  େି ା କ of ଣରି୍ସ ପ୍ରକାେେ ଟୀକାକେଣ ଗ୍ରେଣ କେନ୍ତୁ 

 ାେି ଁ | 

• େଦି ଆପଣ ପ୍ରର୍ସେ େୟର୍ସେ ମେିୋ ଅଟନି୍ତ: 

- େଦି ଆପଣ ଗଭକେେୀ ଅଛନି୍ତ କିମ୍ବା ଏେି  ିକିତ୍ସା ଆେମ୍ଭ କେିୋ ପେୂକେୁ ଗଭକେେୀ ହୋଇପାେନି୍ତ ହେହେ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ 

ଜଣାନ୍ତୁ | 

- ହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ ଗଭକେେୀ ହେୋ ଠାେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ | 

- ହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ ସ୍ତ ୁପା  କେ  ାେି ଁ | 

ପକପତପବପଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସହିତ ପର୍ଯାଗାପର୍ଯାଗ କରିପବ? 



10 

 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support 

and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

େଦି ଆପଣଙ୍କେ ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀେ ଏେଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟହେ ଉନ୍ନେି  େୁଏ, ହେହେ ଡାକ୍ତେଖା ା ର୍ସେିେ ହୋଗାହୋଗ କେିୋକୁ 

କୁଣ୍ଠାହୋଧ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | 

ହସି୍ପଟାଲର ଜରୁରୀ ପର୍ଯାଗାପର୍ଯାଗ: …………………………………… 

 

 

ମ ଁ ୁଅଧକି ସ ୂନା ପକଉଠୁଁ ପାଇବ?ି 

 

େଦି ଆପଣ ଏୋ ଉପହେ ଅଧକି ର୍ସ ୂ ା  ାେ ଁାନି୍ତ, ହେହେ ଆପଣ େିଲିୟାେି ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କକକଟ ପାଇ ଁESMO 

ହୱେର୍ସାଇଟ୍ ପେିଦଶକ  କେିପାେିହେ: ହୋଗୀମା ଙ୍କ ପାଇ ଁ ହିଦକଶାେେୀ ଏେଂ AMMF 

ହ ାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସହ ାମା  ୁାେିଟି ହୱେର୍ସାଇଟ୍ | 

ଆପଣ  ିମ୍ ନଲିଖେି ଲିଙ୍କ ପାଇପାେିହେ: 

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 

 


