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ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ପାଇ ଁ ଜେମସାଇଟାବାଇନ୍ 

ଏବଂ ସିସପ୍ଲାଟିନ୍ (ଜେମ/ ସିସ) | 

ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଜାମସାଇଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ସିସପଲାଟନି୍  ସହତି ଆପଣଙ୍କର କକକଟ ରରାଗର ଚକିତି୍ସା କରୁଛନ୍ତ,ି 

ରତରବ ଦରୁଗସ ଷଧ ଏବଂ ଏହାର କଛି ିଦଗି ବଷିୟରର କଛି ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ 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: 
 

• ଜ ାଲାଙି୍ଗଓକାସିଜନାମା | 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 | 

•  ଆମ୍ବଜୁଲଜଟାରୀ 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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ଜେମ/ ସିସ କ’ଣ? 

ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ସିସପଲାଟନି୍ ଦୁଇଟ ି ରକରମାରଥ୍ରାପି ଷଧ | ଯାହା ଟୁୟମର ରକାଷର ନକଲ ରରପଲିଚାରତାିନ 

ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ବାଧା ସୃଷି୍ଟ କରର ଏବଂ ଟୁୟମର  ରକାଷଗୁଡକୁି ମାରିଦଏି | ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ରକାଷଗୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ 

କରିପାରର, ଯାହା କଛି ି ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସୃଷି୍ଟ କରିପାରର | ଆରମ ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ସିସପଲାଟନି୍ ର ମିଶ୍ରଣକୁ 

ରଛାଟ ନାମ ରଜମ/ସିସ  ସହତି କହବୁି | 

 

ଜେମ/ସିସ କିପରି ବୟବହୃତ ହୁଏ? 

ଆପଣ ହକହମାହଥୋପି ୟୁ ିଟହେ େସ୍ପିଟାଲହେ ହେମ/ରି୍ସର୍ସ ଗ୍ରେଣ କେିହେ | ହେମ/ରି୍ସର୍ସ ଏକ କା  ୁଲା 

ମାଧ୍ୟମହେ ଶେିାହେ ଭରି୍ତ୍ତ କୋୋଇଥାଏ, ଏକ ହ ାଟ ପେୋ ଟୁୁେ୍, ୋୋ ହୋଗୀେ ୋେୁହେ ଭରି୍ତ୍ତ ହେେ | 

ଆପଣ ହେମ/ରି୍ସର୍ସ  ଗ୍ରେଣ କେିୋ ପହେ କା  ୁଲା ଅପର୍ସାେିେ ହେେ | କାେଣ ରି୍ସର୍ସପ୍ ଲାଟି ୍ କି ି େନ୍ତ୍ରଣା 

ହଦଇପାହେ କିମ୍ବା ଶେିାହେ କ୍ଷେିକାେକ ହୋଇପାହେ, ଏୋକୁ ହୋକିୋ ପାଇ ଁ ଆପଣ ରି୍ସର୍ସପ୍ ଲାଟି ୍ 

ଇ ଫୁ୍ୁେ ୍ ପେୂକେୁ ଏେଂ ପହେ ଆପଣଙ୍କ ଶେିାହେ ପ୍ର ୁେ େେେ ପଦାଥକ ଗ୍ରେଣ କେିହେ | 

େୁମେ ଉଚ୍ଚୋ, ଓେ , େୟର୍ସ, ର୍ସାଧାେଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୁ ଏେଂ ଅନ୍ତ ିେିେ ଅେସ୍ଥ୍ା ର୍ସେିେ ଅହ କ କାେଣ ଉପହେ 

ଆଧାେ କେି େୁହମ ଗ୍ରେଣ କେୁଥେିା ହେମ/ରି୍ସର୍ସ ର୍ସଠିକ ୍ମାତ୍ରା େୁମେ ଡାକ୍ତେ ସି୍ଥ୍େ କେିହେ |  

ପାଟିହେ  ିଆେିୋ ପାଇ ଁହେମ/ରି୍ସର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ  ୁହେ ଁ| 

 

ଜେମ/ ସିସ ଚକିତି୍ସାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ | 

ଆପଣ ଚକିତି୍ସାର ଚକ୍ରରର ରଜମ/ ସିସ ଗ୍ରହଣ କରିରବ | ରଜମ/ ସିସ  ଚକିତି୍ସାର ମାନକ କାଯକୟସୂଚୀ ଏକ ତନି ି ସପ୍ତାହ 

ଚକ୍ର ଅନୁସରଣ କରର, ସପ୍ତାହରର ରଗାଟଏି ଦନି ରକରମାରଥ୍ରାପି ସହତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପଯକୟନ୍ତ, ତା’ପରର ରଗାଟଏି 

ସପ୍ତାହ ବଶି୍ରାମ | 

ପ୍ରରତୟକ ରକରମାରଥ୍ରାପି ଅଧିରବଶ୍ନ ପୂବକରୁ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରହବ ଏବଂ ରକରମାରଥ୍ରାପି ଅଧିରବଶ୍ନ 

ରହାଇପାରିବ କ ି ନାହିଁ ତାହା ଉପରର ଆପଣଙ୍କର ଅରଙ୍କାରଲାଜ ି ଦଳ ଯାଞ୍ଚ କରିରବ | ଏହା ଜରୁରୀ ରଯ ତୁରମ ତୁମର 

ରଶ୍ଷ ଅଧିରବଶ୍ନ ଠାରୁ ରଯକ ାାନୟ ଣସ ି ଲକ୍ଷଣ (ଗୁଡକି) ଏବଂ ସମସୟା (ଗୁଡକି) ରିରପାଟକ କର, ଯାହା ଦ୍ ତରହ 

ାାରା ରଡାଜ୍ / ସିଡୁୟଲ୍ ତୁମ ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରର ବୟକ୍ତିଗତ ରହାଇପାରିବ | 

ରକରମାରଥ୍ରାପିର ପ୍ରରତୟକ ଚକ୍ରର ପ୍ରଥ୍ମ ସପ୍ତାହରର, ଆପଣ ଅରଙ୍କାରଲାଜ ି ଦଳ ରଦଖିବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା 
କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିରବ | ରକରମାରଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ରଗାଟଏି କମିବା ଦୁଇ ଦନି ପରର ରେରି 
ଆସିରବ ଯଦ ି ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରର ଆପଣଙ୍କର କ ଣସ ି ଅସୁବଧିା ନାହିଁ, ରତରବ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ରଦଖିରବ ନାହିଁ | 

ରକରମାରଥ୍ରାପି ଅଧିରବଶ୍ନ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ପଯକୟନ୍ତ ଚାଲିଥ୍ାଏ | 

ଦ୍ୱାିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଅଷ୍ଟମ ଦନିରର ଆପଣଙୁ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡବି, କନୁି୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରକରମାରଥ୍ରାପି ପାଇଁ 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବା ପୂବକରୁ ଦଳ ଆପଣଙୁ୍କ ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମଥ୍କ ରହରବ | ତୁମର 

ରକରମାରଥ୍ରାପି ନଯୁିକ୍ତିର ରଗାଟଏି ଦନି ପୂବକରୁ, ତୁମର ଡାକ୍ତର ଆପଣଙୁ୍କ ଜପିି ଅଭୟାସରର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ 

କହପିାରନ୍ତ ିଏବଂ ଆପଣଙୁ୍କ ରାତସିାରା ଡାକ୍ତରଖାନାରର ରହବିାକୁ ପଡବି ନାହିଁ | 



 

• 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. 
0 

ଜେମ/ସିସ  କ୍ର: ୨ ସପ୍ତା, ୧ ସପ୍ତାହ ଛଟିୁ | 



Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologist). Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative) 5 

 

 

ଜେମ/ସିସ   ିକିତ୍ସାର ଅବଧ ି| 

ଆପଣଙ୍କ ର୍ସେେି  ିକିତ୍ସାେ ଅେଧ ିେିଷୟହେ ଡାକ୍ତେ ଆହଲା  ା କେିହେ | ର୍ସାଧାେଣେ ,, ପ୍ରହେୁକ  ହେମ/ରି୍ସର୍ସ  କ୍ର 

ଏକ  ୩ ର୍ସପ୍ତାେ ପେକୁ ନ୍ତ  ାଲିେ | େଦ ିଆପଣ  କିିତ୍ସାକୁ ଭଲ ଭାେହେ ର୍ସେୁ କେୁ ନି୍ତ, ହେହେ ହକହମାହଥୋପି କାମ 

କେୁ ି କି  ାେି ଁ େୁ ହୋ ିେିା ପାଇ ଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତେ ପ ୁୋେୃରି୍ତ୍ତ ସ୍କା କୁ ପୋମଶକ ହଦୋ ପେୂକେୁ ଅେି କମହେ ୩ ମାର୍ସ 

ପାଇ ଁଆପଣ ହକହମାହଥୋପି ଗ୍ରେଣ କେିହେ | େଦି ପ୍ରଥମ ୩ ମାର୍ସେ ସ୍କା ହେ ହଦଖାୋଏ ହେ ଆପଣଙ୍କେ କକକଟ 

ସି୍ଥ୍େ କିମ୍ବା ର୍ସଂକୁ ିେ ହେଉ ି, ହେହେ ଆପଣଙ୍କେ ଡାକ୍ତେ ହକହମାହଥୋପିକ ୁଆଉ ୩ ମାର୍ସ ୋେି େଖେିାକୁ ପୋମଶକ 

ହଦଇପାେନି୍ତ |  ିକିତ୍ସାେ ପ୍ରଥମ  ଅ ମାର୍ସ ପହେ, ହକହମାହଥୋପି ୋେି େଖେିା ଉ େି କି  ୁହେ ଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତେ 

ଆପଣଙ୍କ ର୍ସେ ଆହଲା  ା କେିହେ |  
 

ଜେମ/ସିସ  ିକିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା କ’ଣ? 
 

ଏହ ିଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁଜଣାଶ୍ୁଣା ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ଆପଣ ରସଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ କ ରାା ରପରିରାନରଚ ଣସି 
ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତ ି ନାହିଁ | ଏହାର ଅଥ୍କ ନୁରହଁ ରଯ ଚକିତି୍ସା କାମ କରର ନାହିଁ; ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟାର ଉପସି୍ଥତ ି

କମିବା ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଚକିତି୍ସାର େଳପ୍ରଦତା ମଧ୍ୟରର କ  ଣସ ିସମ୍ପକକ ନାହିଁ | 
 

ଆପଣଙ୍କେ କି ି 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  କୋୋଏହର୍ସଗଡୁିକ ପ୍ରାୟ ର୍ସେୁହେହେ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ ଏେଂ, ରି୍ସର୍ସପ୍ ଲାଟି ୍ ର୍ସେିେ େଡିେ ଥେିା 

େୁକି୍ତଙ୍କ େୁେୀେ,  ିକିତ୍ସା ପହେ ର୍ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ର୍ସସୁ୍ଥ୍ ହେୋ ଉ ିେ | 

ଅନୟ ରକରମାରଥ୍ରାପୁୟଟକି୍  ଷଧ ପର,ି ରଜମ/ସିସ ରକାଷ ବଭିାଜନ / ବସି୍ତାରକୁ ଅବରରାଧ କରି କକକଟ 

ରକାଷକୁ ମାରିଦଏି | ଦୁଭକାଗୟବଶ୍ତ।, ରକରମାରଥ୍ରାପି ଷଧ କକକଟ ରକାଷ ଏବଂ ସାଧାରଣ ରକାଷ ମଧ୍ୟରର 

ପାଥ୍କକୟକୁ ଚହି୍ନବିାରର ସକ୍ଷମ ନୁରହଁ | ରତଣୁ, ରକରମାରଥ୍ରାପି ସାଧାରଣ ରକାଷଗୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ମାରିରଦବ, ଯାହା 
ଶ୍ୀଘ୍ର ବଭିାଜତି ରହଉଛ,ି ରକ୍ତ କଣିକା, ପାଟରିର ଥିବା ରକାଷ, ରପଟ, ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହା 
କଛି ି ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସୃଷି୍ଟ କରିଥ୍ାଏ | ଚକିତି୍ସା ସମାପ୍ତ ରହବା ପରର, ରସହ ି ସାଧାରଣ ରକାଷଗୁଡକି 

ପୁନବକାର ବ ାିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହବି | 

 

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

ଏେଂ କମ ୍କେିୋ ପାଇ ଁ ହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ  ିଆୋଇପାହେ | 

 

ଜକଜତକ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | 
 

ଜହମାଜଟାଟକ୍ସାଇସିଟି : ଆପଣଙ୍କ େକ୍ତ କଣକିା ଉପହେ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ: 
 

• ଶ ୍ ଜ ତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଜହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ହକହମାହଥୋପି ପ୍ରାୟେ ଧୋ େକ୍ତ କଣକିା ର୍ସଂଖୁାକୁ ହ୍ରାର୍ସ କେିଥାଏ, ୋୋ ଆପଣଙୁ୍କ ର୍ସଂକ୍ରମଣ େିେୁଦ୍ଧହେ ଲ  

ିେିାହେ ର୍ସାୋେୁ କେିଥାଏ | େଦ ି ଆପଣଙ୍କେ ଧୋ େକ୍ତ କଣକିା ର୍ସଂଖୁା େେୁେ କମ ୍ (ଏୋକୁ 

 ିଉହରାହପ ିଆ କେୁାୋଏ) ଆପଣ ର୍ସଂକ୍ରମଣେ ଆଶଙ୍କା େେିପାେନି୍ତ | ଏେି ର୍ସମୟହେ, ପେିସି୍ଥ୍େିକ ୁଏଡାଇୋ 

ପାଇ ଁ ର୍ସହ େ  ହେୋ େେୁେୀ ଅହଟ ୋୋ ର୍ସଂକ୍ରମଣେ ଏେି େିପଦକ ୁ େ ିାଇପାହେ, ହେପେିକି 

େ ଗେେିପରୂ୍ଣ୍କ ସ୍ଥ୍ା ହେ େେେିା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା େ ିେ ହଲାକଙ୍କ ର୍ସେିେ ହୋଗାହୋଗ କେିୋ | 

ହେହେେୁ ଆପଣଙ୍କେ ଧୋ ହକାଷଗଡୁିକେ ର୍ସଂଖୁା ଆପଣଙ୍କ ହକହମାହଥୋପିେ ପ୍ରହେୁକ  କ୍ରେ ଦି ୭ େୁ ୧୦ 
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ଦି  ମଧ୍ୟହେ ର୍ସେକ ିମ୍ ନ ସ୍ତେହେ େେିୋେ ର୍ସମ୍ଭାେ ା ଅ ି, ଏେି ଦି ମା ଙ୍କହେ ର୍ସଂକ୍ରମଣେ େିପଦକୁ ଏଡାଇୋ 

େିହଶଷ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ | 
 

ଧୋ ହକାଷଗଡୁିକହେ ହ୍ରାର୍ସ ହେଉ ି େୁମେ ପେେର୍ତ୍ତକୀ ହକହମାହଥୋପିେ ହଡାେ ଗ୍ରେଣ କେିୋ ପେୂକେୁ େୁମେ 

ହକହମାହଥୋପି ଗ୍ରେଣ କେିୋ ର୍ସମୟହେ ହର୍ଶ୍େ େକ୍ତ କଣକିାେ ର୍ସଂଖୁା େହଥଷ୍ଟ ହୋଲି  ିଶି୍ଚେ କେିୋ ପାଇ ଁ

େୁମେ ଡାକ୍ତେ ଏକ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ େକ୍ତ ୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟେୁ ହଗାଟିଏ | 

 େୁମେ ପେେର୍ତ୍ତକୀ  ିକିତ୍ସା ପେୂକେୁ, ଧୋ ହକାଷଗଡୁକିେ ର୍ସଂଖୁା ର୍ସାଧାେଣେ  ସ୍ୱାଭାେିକ ଅେସ୍ଥ୍ାକ ୁହଫ୍େିେ, 

ଏେଂ ହେହେହେହେ ଏୋ ହୋଇପାହେ ହେ  ିଦ୍ଧକାେିେ  ି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 ବଷିୟରର ଆପଣଙୁ୍କ ସରଚତନ ରହବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯଦ ିଆପଣ ନମିନଲିଖିତ 

ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସିଟରି ବକିାଶ୍ କରନ୍ତ,ି ରତରବ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାର ରହଲପଲାଇନକୁ ରଯାଗାରଯାଗ କରିବା 
ଉଚତି୍: 

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

- ଆପଣ େଠାେ୍ କମ୍ପିେ କିମ୍ବା ଅର୍ସସୁ୍ଥ୍ ଅ ୁଭେ କେନି୍ତ | 

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

• ଜଲାହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା | 

 

ରକରମାରଥ୍ରାପି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ସଂଖୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରର ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ 
ଭୂମିକା ରହଉଛ ି ଅମଳଜାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀରର ପ୍ରରତୟକ ଅଂଶ୍କୁ ରନବା | ଯଦ ି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାର 

ସଂଖୟା ବହୁତ କମ୍ (ଏହାକୁ ରକ୍ତହୀନତା କୁହାଯାଏ) ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଶୱାାସ ପ୍ରର୍ଶୱାାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତ ି

| ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଗୁରୁତର, ରତରବ ଆପଣଙୁ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହବ | 

• କମ ୍ପ୍ଲାଜଲଟ୍ ଗଣନା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଜହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ରକରମାରଥ୍ରାପି ରପଲଟରଲଟ୍ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ କରିପାରର | ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧବିାରର ସାହାଯୟ କରିବା ପାଇ ଁ

ରପଲଟଗୁଡକି ଉପରଯାଗୀ | ଯଦ ିତୁମର ରପଲଟରଲଟ୍ ଗଣନା ବହୁତ କମ୍ (ଏହାକୁ ରରାରମବାସାଇରଟାରପନଆି 

କୁହାଯାଏ) ଆପଣ ରକରମାରଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହରବ ନାହିଁ ଏବଂ ରପଲଟରଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟର 

ଉନ୍ନତ ିନରହବା ପଯକୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର କଛି ିସମୟ ବଳିମବ କରିରବ | 

ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ ଚହି୍ନ କମିବା ରକ୍ତସ୍ରାବର କ ଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛ,ି ରଯପରିକ ିନାକ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଗୁଣ୍ଡରୁ , 

ଚମକରର ରଛାଟ ନାଲି କମିବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଦୟାକର ିଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ | 

 

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 ଅର୍ସସୁ୍ଥ୍ ଅ ୁଭେ  କହଲ େ ିଆଣି୍ଟ୍-ୋନି୍ତ ଷଧ ଖାଇୋ େେୁେୀ ଅହଟ କାେଣ ଏୋ 

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

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

 

ଥକ୍କା: ଏକ ଅେି ର୍ସାଧାେଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ୋୋ  ିକିତ୍ସା ର୍ସମୟହେ େୃଦି୍ଧ ପାଇପାହେ | 

 

କିଡନୀ କ୍ଷତି (ଜନଜରାଟକ୍ସାଇସିଟି): ଏହ ି ଚକିତି୍ସା କଡିନୀ ପାଇ ଁ କ୍ଷତକିାରକ ରହାଇପାରର, ବରିଶ୍ଷତ if ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର 

ପୂବକରୁ ଏକ ବୃକକ୍ ଅସୁବଧିା ଥ୍ାଏ | ଆପଣଙ୍କ କଡିନୀ ରକରତ ଭଲ କାମ କରୁଛ ି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇ ଁ ରଜମ/ସିସ 

ଚକିତି୍ସା ପୂବକରୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରହବ | ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନା କରିରବ ଏବଂ ଅଧିକ 

କଡିନୀ ନଷ୍ଟ ନରହବା ପାଇ ଁ ରସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ରକରମାରଥ୍ରାପିର ସରବକାତ୍ତମ ମାତ୍ରା ସି୍ଥର କରିରବ | କ୍ଷତ ି ରରାକବିାରର 

ସାହାଯୟ କରିବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଜରୁରୀ | ତୁମର ନସକ ତୁମକୁ ରକରତ ପିଇବ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରିମାଣର 

ରରକଡକ ରଖିବାକୁ କହପିାରର | ଯଦ ି ତୁମର ପରିସ୍ରାରର କ ଣସ ି ପରିବତ୍ତକନ ଲକ୍ଷୟ ହୁଏ ରତରବ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ କୁହ, ଉଦାହରଣ 

ସ୍ୱରୂପ ରକ୍ତର ଉପସି୍ଥତ ି| 

 

ଶ୍ରବଣ ପରିବର୍ତ୍କନ: ତୁମ କାନରର ଏକ ରିଙ୍ଗ  ଶ୍ବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ ରଦଇପାରର, ଯାହାକୁ ଟନି୍ନାଟସ୍ କୁହାଯାଏ | ଚକିତି୍ସା ସମାପ୍ତ 

ରହବା ପରର ଏହା ପ୍ରାୟତ its ନରିଜ ଭଲ ରହାଇଯାଏ | କ୍ୱଚତି୍, ଚକିତି୍ସା ସମାପ୍ତ ରହବା ପରର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୀଘକ ସମୟ 

ପଯକୟନ୍ତ ରହପିାରର | ତୁମର ଶ୍ରବଣରର କ ଣସ ିପରିବତ୍ତକନ ଲକ୍ଷୟ କରଲ ତୁମର ଡାକ୍ତର କମିବା ନସକଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ | 

 

ରକ୍ତ େମାଟ ବାନି୍ଧବା: ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ରଗାଡ େୁଲିଯାଏ, ଲାଲ ରହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନରି୍ଶୱାାସ 

ରନବାରର ଅସୁବଧିା ହୁଏ ରତରବ ଆପଣଙ୍କର ରହଲପଲାଇନକୁ ରଯାଗାରଯାଗ କରନୁ୍ତ | 

 
 

  
 

 
 

ରତ୍ନ / ସିସ ୍ସହିତ େଡିତ କିଛ ିକମ ୍ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା | 

ଆଲେି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା : ରକରମାରଥ୍ରାପି ାିନେୁରସିାନମ ସମୟରର ରବରଳରବରଳ ଏହା ହୁଏ | ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ଏହ ି

ଆକସି୍ମକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ଅଛ ିରତରବ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର କମିବା ନସକଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ: 

• ଦାଗ 

 ର୍ଶୱାାସ ରନବାରର ଅସୁବଧିା | 

ରଚରହରାର ଲାଲତା କମିବା େୁଲା | 

• ଗରମ ଅନୁଭବ କରିବା | 
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• ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା | 

• ପରିସ୍ରା ପାସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | 

ଆଙୁ୍ଗଠି ଏବଂ ଆଙୁ୍ଗଠିଜର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଜମ୍ବଦନଶୀଳତା (ଜପରିଜଫରାଲ୍ ନୁୟଜରାପାଥ)ି: ସିସପଲାଟନି୍-ଆଧାରିତ 

ରକରମାରଥ୍ରାପି ହାତ କମିବା ପାଦରର ଅସି୍ଥରତା, ଟାଙି୍ଗଆ କମିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରଦଇ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିଥ୍ାଏ | 

ରଯଉଁଥିପାଇ,ଁ ସରଳ ଦ daily ନନ୍ଦନି କାଯକୟ କରିବା ରଯପରିକ ି ବଟନ୍ କମିବା ରଜାତା ବାନ୍ଧବିା ସହଜ ନୁରହଁ | ଏହା 
ହୁଏତ କଛି ି ଦନି କମିବା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇପାରର ଏବଂ କଛି ି ମାସ ପଯକୟନ୍ତ ରହପିାରର | କ୍ୱଚତି୍, ସ୍ନାୟୁ  

ସମସୟାଗୁଡକି ସ୍ଥାୟୀ ରହାଇପାରର | ଏହ ି ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି ହ୍ରାସ କରିବାରର ସାହାଯୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ନମିନରର ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 

ଟପି୍ସ ପାଇପାରିରବ, ଯଦ ିରସଗୁଡକି ଘରଟ | 

 

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

ଡାଇରିଆ:  ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ୨୪ ଘଣ୍ଟାରର ୪ କମିବା ଅଧିକ ପାଣି ଷୁ୍ଟଲ ଅଛ,ି ରତରବ ଆପଣଙୁ୍କ ନଜି ଦଳ 

ସହତି ରଯାଗାରଯାଗ କରିବାକୁ ପଡବି | ତୁମର ଡାକ୍ତର ଆପଣଙୁ୍କ ଡାଇରିଆ ଆଣି୍ଟ  ଷଧ ରଦରବ | 

ହଜଯିାଇଥିବା ତରଳ ପଦାଥ୍କକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବାକୁ ମରନରଖ | ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର  ାାଡା 
ଅଛ ି ରତରବ ଆପଣ କମ୍ ୋଇବର ଖାଦୟ ଖାଇବା ଉଚତି ଏବଂ କଞ୍ଚା େଳ, େଳ ରସ, ଶ୍ସୟ ଏବଂ 
ପନପିରିବା ଠାରୁ ଦୂରରଇ ରହବିା ଉଚତି୍ | ଏହା ମଦୟପାନ, କେିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚବଯୁିକ୍ତ 

ଖାଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରଇ ରହବିାରର ସାହାଯୟ କରର | 

 

ଜକଜମାଜଥରାପିର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଜସସନ୍ (ଲିଜକେ୍) : ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିବାରବରଳ ରକରମାରଥ୍ରାପି 
ରବରଳରବରଳ ଶ୍ିରା ବାହାରର ଲିକ୍ ରହାଇ ଚାରିପାଖରର ଥିବା ଟସୁିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରର | ଯଦ ି ତୁମର ଶ୍ିରା ଚାରିପାଖରର 

କ pain ଣସ ିଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲତା କମିବା େୁଲା ଅଛ ିରତରବ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ନସକଙୁ୍କ କୁହ | 

 

ଜକାଷ୍ଠକାଠିନୟ:     ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ାଇେେ ଖାଦୁ (ପ ିପେିୋ, ଫ୍େ, ପେୁା େୁଟି) ଖାଇୋ ଏେଂ ଅେ ିକମହେ ୨ ଲିଟେ 

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

ଆପଣ ଲକ୍ସାଟିଭ୍ ଆେଶୁକ କେିପାେନି୍ତ | 

 

ପାଟି ଜସାଜରସ ଏବଂ  ୁଲଜ ରସ: ଜୀବାଣୁ ବୃଦି୍ଧ ନରହବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପରର ଆପଣ ସବୁରବରଳ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ୍ |  
ପାଟି ଘା’କୁ ରରାକିବା କିମବା ସାହାଯୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନରମ ଟୁଥ୍ ବ୍ରର୍ଶ ବୟବହାର କରନୁ୍ତ ଏବଂ ୧/୨  ଚାମଚ ରବକିଂ ରସାଡାକୁ ପାଣିରର 

ମିଶ୍ାନୁ୍ତ ଏବଂ ଦିନକୁ ତିନିଥ୍ର ରଧାଇ ଦିଅନୁ୍ତ (କିମବା ନିୟମିତ ପାଟି ରଧାଇବା ଠାରୁ) |   କମଳା, ରଲମବୁ ଏବଂ ଅଙୁ୍ଗର େଳ ପରି ଅମଳୀୟ 

ଖାଦୟରୁ ଦୂରରଇ ରହିବା ଭଲ |  ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲସର ଅଛି ରତରବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର କିମବା ନସକଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ, କାରଣ ରସମାରନ 

ପାଟି ଘା’କୁ ରରାକିବାରର କିମବା ଚିକିତ୍ସା କରିବାରର ସାହାଯୟ କରିପାରିରବ |  
 

 

ଅନିଦ୍ରା : ରକରମାରଥ୍ରାପି ଆପଣଙୁ୍କ ନଦି୍ରା ଏବଂ ଥ୍କ୍କା ଅନୁଭବ କରିପାରର | ଯଦ ି ତୁରମ ବହୁତ ନଦି୍ରା 
ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଗାଡ ିଚଲାନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
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ମଣୁ୍ଡବନି୍ଧା : ଯଦ ିଏହା ଘରଟ, ଆପଣ ପାରାସିଟାରମାଲ ପର ିଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଷଧ ରନଇପାରିରବ | 

 

ଜଶାଇବା ସମସୟା: ଯଦ ିଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତ ିରତରବ ଆପଣ ରଶ୍ାଇବା ବଟକିା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିରବ | 

 

ଜକଶ  ଡିବା: ଆପଣଙ୍କ ରକଶ୍ ପତଳା ରହାଇପାରର, କନୁି୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ | 

 ମକ ପରିବର୍ତ୍କନ: ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଶ୍ୁଷ୍କ କମିବା ବରିକ୍ତ ରହାଇପାରର | 

ତରଳ ବଲି୍ଡ-ଅପ:୍ ଆପଣ ଓଜନ ବ ାାଇ ପାରନ୍ତ ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରଚରହରା କମିବା ରଗାଡ କମିବା ପାଦ େୁଲିପାରର | 

ପାଦକୁ କୁଶ୍ିଆ ଉପରର ରଖିବା ସାହାଯୟ କରିବ | ତୁମର ଚକିତି୍ସା ପରର େୁଲା ଭଲ ରହବ |       

 

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଜର ଷଧ | 

କ ଣସ ି ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ବଷିୟରର ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ; ଲକ୍ଷଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ପାଇ ଁ

ରସଠାରର ଉପରଯାଗୀ ଷଧ ଅଛ ି| 

 

ମ ଁ ୁଜମାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଷଧ ଖ୍ାଇବା ୋରି ରଖ୍ବିା ଉ ତି କି? 

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

ଦ୍ ିାୋ ହର୍ସମାହ  ପୋମଶକ ହଦଇ ପାେିହେ। 

ମ ଁ ୁଫ୍ଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବ ିକି? 

ହଁ, ତୁମର ରକରମାରଥ୍ରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବକରୁ ତୁମକୁ େଲ ୁଟୀକାକରଣ କରିବାକୁ ପରାମଶ୍କ 
ଦଆିଯାଇଛ ି| ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରକରମାରଥ୍ରାପି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତ,ି ଦୟାକର ିଆପଣଙ୍କର 

ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ପଚାରନୁ୍ତ ଯିଏ ଟୀକାକରଣ ପାଇ ଁସରବକାତ୍ତମ ସମୟ ବଷିୟରର ପରାମଶ୍କ ରଦଇ ପାରିରବ | 

 

 କିିତ୍ସା ସମୟଜର ଟିପ୍ସ | 

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

କମହେ ୨ ଲିଟେ) | 

• ଏକ ପଷିୁ୍ଟକେ ଖାଦୁ େୋୟ େଖନ୍ତୁ | ହ ାଟ ଖାଦୁ ଖାଇୋ ଦ୍ୱାୋ ୋେମ୍ବାେ ୋନି୍ତ କମିୋଏ | ଆପଣ 

ଫ୍ୁାଟି କିମ୍ବା ଭୋ ଖାଦୁେୁ ଦୂହେଇ େେିୋ ଉ ିେ୍ | େଦି ଆପଣ ଆେଶୁକ କେନି୍ତ ହେହେ ଆପଣ 

ଆଣି୍ଟ୍-ୋନି୍ତ drugs ଷଧ ହର୍ସେ  କେିପାେିହେ | 

• ର୍ସେୂକୁ କିେଣେ ଏକ୍ସହପାେେେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ, SPF ୧୫ (କିମ୍ବାଅଧକି) ର୍ସେୂକୁ  କିେଣ ଏେଂ ପ୍ରେିେକ୍ଷା ହପାଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 
| 

• ପ୍ର ୁେ େିଶ୍ରାମ  ିଅନ୍ତୁ | 

•  ୁୁହୋପାଥ ିକାେଣେୁ ଅସ୍ୱାଭାେିକ ର୍ସହମ୍ବଦ ଶୀେୋକୁ ହୋକିୋ କିମ୍ବା କମ ୍କେିୋ ପାଇ:ଁ 

- େଠାେ୍ ୋପମାତ୍ରାେ ପେିେର୍ତ୍ତକ  ପାଇ ଁୋେ କିମ୍ବା ପାଦକୁ ଏକ୍ସହପାେେ୍ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | ଶୀେଦିହ  

େୁଲିୋ ପାଇ ଁ କିମ୍ବା ଫି୍ରେ୍ ଖାଦୁ / ପା ୀୟକୁ ସ୍ପଶକ  କେି ହ୍ଲାଭର୍ସ ୍େୁେୋେ କେି ଏୋ କୋୋଇପାେିେ 

| ୋନ୍ଧିୋ ର୍ସମୟହେ  ୁଲି ହ୍ଲାଭର୍ସ ୍ଏେଂ େଗି ା ର୍ସମୟହେ ପ୍ରେିେକ୍ଷା ହ୍ଲାଭର୍ସ ୍େୁେୋେ କେନ୍ତୁ | 

- ୋେ ଏେଂ ପାଦକ ୁଗେମ େଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଫି୍ଟ୍, ପ୍ରେେିକ୍ଷା ହୋୋ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | 

- ଗେମ ପାଣ ିେୁେୋେ କେିୋ ର୍ସମୟହେ ଧ୍ୟା  ଦିଅନ୍ତୁ କାେଣ ଏୋ ହକହେ ଗେମ ଅ ୁଭେ 

କେିପାେିେ  ାେି ଁ ଏେଂ  ିେକ ୁୋେି ହଦଇପାହେ | 

-  ଖ କାଟିୋ ର୍ସମୟହେ ଧ୍ୟା  ଦିଅନ୍ତୁ | 
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- ଦି କୁ ଅେି କମହେ ଦୁଇଥେ ଆପଣଙ୍କ  ମକକୁ ଆଦ୍ରକ କେନ୍ତୁ | 

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

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

ହେପେକୁ ନ୍ତ େତ୍ନଭଣ୍ଡାେ ଉପହେ ଆପଣଙ୍କେ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା େଣା  ହେୋ ପେକୁ ନ୍ତ ର୍ସେକକୋ ଆେଶୁକ 

କହେ | 

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

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

ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଷଧ ର୍ସେିେ େଡେି ହୋଇପାହେ ଏେଂ ହକହମାହଥୋପି ର୍ସେିେ  ୁହେ ଁ | 

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

କେିୋକୁ କୁଣ୍ଠାହୋଧ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | 

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

 ାେି େନ୍ତ୍ରଣା | େଦ ିଆପଣଙ୍କେ ଏେ ିଲକ୍ଷଣଗଡୁିକ ମଧ୍ୟେୁ କ have ଣରି୍ସଟି ଅ ି 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 ଅ ନି୍ତ କିମ୍ବା ଏେି  ିକିତ୍ସା ଆେମ୍ଭ କେିୋ ପେୂକେୁ ଗଭକେେୀ ହୋଇପାେନି୍ତ ହେହେ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ 

େଣାନ୍ତୁ | 

- ହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ ଗଭକେେୀ ହେୋ ଠାେୁ ଦୂହେଇ େୁେନ୍ତୁ | 

• - ହକହମାହଥୋପି ର୍ସମୟହେ ସ୍ତ ୁପା  କେ  ାେି ଁ | 

 

 

ଜକଜତଜବଜଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସହିତ ଜ ାଗାଜ ାଗ କରିଜବ? 

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

କୁଣ୍ଠାହୋଧ କେନ୍ତୁ  ାେି ଁ | 

ହସି୍ପଟାଲର େରୁରୀ ଜ ାଗାଜ ାଗ: …………………………………… 

 

 

ମ ଁ ୁଅଧକି ସ ୂନା ଜକଉଠୁଁ ପାଇବ?ି 

 

 

େଦି ଆପଣ ଏୋ ଉପହେ ଅଧକି ର୍ସ ୂ ା  ାେ ଁାନି୍ତ, ହେହେ ଆପଣ େିଲିୟାେି ରାକ୍ଟରେ 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/cholangiocarcinoma/ 
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