ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਾਂ ਲਈ ਜੈਮਸੀਟ੍ ਿ ਈਨ ਅਤੇ ਬਸਸਪਲੇ ਬਟ੍ਨ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਅਤੇ ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਦੀ ਸਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪਸਹਲੂ ਹਨ।

ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ
ਸਬਲੀਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵਕਸਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਜਸਨੂੰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਸਾਈਟਸ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਲੀਰੀ
ਾਂ ੇ ਹਨ (ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਸਵੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਸਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ)। ਸਬਲੀਰੀ
ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾਉਦ
ਨਲਕਾਵਾਾਂ ਛੋਟੀਆਾਂ ਸਟਊਬਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਹਨ, ਸਜਗਰ ਅਤੇ ਸਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਸਵੱਚ।

ਸਬਲੀਰੀ ਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਸਪੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਾਂਪੁਲਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਨ:

• ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਸਜਸ ਨੂੰ ਬਾਇਲ ਡੈ ਕਟ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਤੰਨ ਸਕਸਮਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਕੱਥੇ ਸਪਤ ਨਲਸਕਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

o ਇੰਟਰਾ-ਹੈਪੇਟਟਕ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਜਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਨਲੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
o ਪੈਰੀਸਹਲਰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਜਗਰ ਦੇ ਸਬਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਲੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
o ਸਡਸਟਲ/ਐਕਸਟਰਾਹੇਪੇਸਟਕ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਜਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਲਸਕਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਸਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਸਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਐਾਂਪੁਲਰੀ ਕੈਂਸਰ - ਬਾਇਲ ਨਲਟਕਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਬਲੀਰੀ ਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ
ਓਨਕੋਲੋਸਜਸਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜਾ ਸਬਲੀਰੀ ਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੰਨਾ
ਵਸਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਜੈਮ/ਸਸਸ ਕੀ ਹੈ?
ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਦੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੈੱਲ ਪਰਤੀਸਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇ
ਕੇ ਸਟਊਮਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਸਕ, ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਉਹ ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਅਤੇ ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਜੈਮ/ਸਸਸ
ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਾਾਂਗੇ।

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਦ ਪਰਿੰਧ ਬਕਵੇਂ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ?
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਯੂ ਸਨਟ ਸਵੱਚ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨੂਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਪਤਲੀ ਸਟਊਬ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਾੜੀ ਸਵੱਚ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਹੱਥ ਸਵੱਚ ਇੱਕ
ਨਾੜੀ ਸਵੱਚ ਪਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੂਲਾ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਉਸਾਂ ਕ
ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਨਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਦੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਸਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਇਲ ਜ ਦੀ ਸਮ ਾਂ-ਸ ਰਣੀ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੈਮ/ਸਸਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਆਰੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਤੰਨ-ਹਫਸਤਆਾਂ ਦੇ
ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਹਫਤੇ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਦੋ ਹਫਸਤਆਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਰਾਮ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਓਨਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੀਮ ਇਹ ਜਾਾਂਚ
ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਹਤਮੰਦਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ
ਤੋਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਸਆ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਵਵਸਸਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਦਨ 1 ਨੂੰ , ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵੋਗੇ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਣ ਲਈ 1 ਜਾਾਂ 2 ਸਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵੋਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਤਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਸਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹੀ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਲੋ ਗੇ ।ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਦਨ 8 ਨੂੰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਟੀਮ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਸਦਨ ਪਸਹਲਾਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਅਸਭਆਸ ਸਵੱਚ ਖੂਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ।

ਜੈਮ/ਸਸਸ ਚੱਕਰ: 2 ਹਫਤੇ ਚਾਲੂ , 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਇਲ ਜ ਦੀ ਬਮਆਦ
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਆਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਚੱਕਰ 3 ਹਫਸਤਆਾਂ ਤੱਕ
ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੁਹਰਾਓ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਾਂ ਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਸਸਥਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੁੰਗੜ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਜੇਕਰ ਪਸਹਲੇ 3 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਸਦਖਾਉਦ
ਹੋਰ 3 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਸਹਲੇ 6 ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਇਲ ਜ ਦੇ ਮ ੜੇ ਪਰਭ ਵ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਸਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਸਕ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ; ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ
ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਸਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ, ਸਮਆਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ ਅਨੁ ਮਾਸਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਲਗਭਗ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ, ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਾਂਸਕ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਸਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਵਅਕਤੀ ਸਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਮ/ਸਸਸ ਸੈੱਲ ਸਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਸਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਅਤੇ
ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਪੇਟ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਜੋ ਸਕ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ
ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਸੈੱਲ ਵਾਪਸ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਸਹਤਮੰਦ
ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ
ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਨ ਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮ ੜੇ ਪਰਭ ਵ
ਹੇਮ ਟ੍ੋਟ੍ੌਕਬਸਟ੍ੀ: ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਬ ਿੱਟ੍ੇ ਰਕਤ ਣੂਆਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਬਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦ ਖਤਰ
ਾਂ ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਸਰ ਸਚੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ
ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਚੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਊਟਰੋਪੇਨੀਆ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸਜਹੀਆਾਂ ਸਸਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਸਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ।
ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 10ਅਤੇ 14 ਸਦਨ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਚੱਟੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸੰਸਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਾਂ ਸਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਸਚੱਟੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੂਨ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਚੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਕਸਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

- - ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C (100.4°F) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
- ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਬਣੀ ਜਾਾਂ ਬੀਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਸਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਦਸਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਮਸਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਲ ਲ ਰਕਤ ਣੂਆਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਸੰਬਖਆ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸਹੱਸੇ ਸਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ
ਅਨੀਮੀਆ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਸਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਅਨੀਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ।
• ਪਲੇ ਟ੍ਲੈ ਟ੍ਸ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਸੰਬਖਆ ਅਤੇ ਜਖਮ ਜ ਾਂ ਖੂਨ ਵਿਣ ਦ ਜੋਖਮ
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ ਦੀ ਸੰਸਖਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਸ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਲੇ ਟਲੇ ਟਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਾਮੋਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲੇ ਟਲੈ ਟਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਜਾਾਂ ਖੂਨ ਵਗ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਮਸੂਸੜਆਾਂ ਤੋਂ
ਖੂਨ ਵਸਹਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਜਾਾਂ ਜਾਮਨੀ ਧੱਬ,ੇ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰੋ।

ਫਲੂ ਵਰਿੇ ਲਿੱ ਛਣ: ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਗਰਮ, ਠੰਡਾ ਜਾਾਂ ਕੰਬਣੀ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•ਬੁਖ਼ਾਰ
• ਸਸਰ ਦਰਦ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਸਵੱਚ ਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ
ਜੀ ਕਿੱ ਹੋਨ : ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਸਟਆਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਲਟੀਆਾਂ ਸਵਰੋਧੀ
ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ ਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਦਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਬਮਾਰ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਥਕ ਵਟ੍: ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੁ ਰਦੇ ਦ ਨੁ ਕਸ ਨ (ਨੇਫਰੋਟ੍ੌਕਬਸਟ੍ੀ): ਇਹ ਇਲਾਜ ਗੁ ਰਸਦਆਾਂ ਲਈ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਸਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ I ਤੁ ਹਾਡੇ ਗੁ ਰਦੇ ਸਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੈਮ/ਸਸਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁ ਰਦੇ ਦੇ
ਹੋਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਹ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਕੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਕੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱਚ ਪੀਦੇ
ਸਪਸ਼ਾਬ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸੁ ਣਨ ਬਵਿੱ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ (ਓਟ੍ੋਟ੍ੌਕਬਸਟ੍ੀ): ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਸਜਸਨੂੰ ਸਟੰਨੀਟਸ ਸਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇਕਦਾਈ,ਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਸਥਰ ਰਸਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸਵੱਚ ਕੋਈ
ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਖੂਨ ਦ ਿਤਲ ਹੋਣ : ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੱ ਤਾਾਂ ਸੁੱਜੀਆਾਂ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੈਮ/ਬਸਸ ਨ ਲ ਸੰਿੰਬਧਤ ਕੁਝ ਘਿੱਟ੍ ਆਮ ਮ ੜੇ ਪਰਭ ਵ
ਐਲਰਜੀ ਵ ਲੀ ਪਰਤੀਬਕਰਆ: ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ
ਤੁ ਰੰਤ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲੱ ਛਣ ਹਨ:

• ਧੱਫੜ
• ਸਾਹ ਚੜਨਾ
• ਸਚਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਜਾਾਂ ਸੋਜ
• ਗਰਮ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
•ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
• ਸਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਾਂ
ਾਂ
ਉਿਲ
ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਲ
ਾਂ ਬਵਿੱ ਸੁ ੰਨ ਹੋਣ ਜ ਾਂ ਝਰਨ ਹਟ੍ (ਪੈਰੀਬਫਰਲ ਬਨਊਰੋਪੈਥੀ): ਸਸਸਪਲੇ ਸਟਨ -ਅਧਾਸਰਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
ਾਂ ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਹੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਾਂ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਸਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਗ
ਾਂ ਲਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਬੰਨ੍ਣ ਜਾਾਂ ਬਟਨਾਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ
ਉਗ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਦਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਫਸਤਆਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਸਨਆਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਸਦੱਤੇ ਖਾਸ
ਸੁਝਾਅ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਭੁ ਿੱਖ ਨ ਲਿਨ : ਸਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਸਦਨ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤ: ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਸਟਆਾਂ ਸਵੱਚ 4 ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਸ ੱਲੇ ਮਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਸਵਰੋਧੀ ਗੋਲੀਆਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁ ੰਮ ਹੋਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲ, ਫਲਾਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਕੈਫੀਨ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਅਤੇ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰ ਵੇਸੇਸ਼ਨ (ਲੀਕੇਜ): ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਡੰ ਗ,
ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਾਂ ਸੋਜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਕਿਜ਼: ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਸਬਜ਼ੀਆਾਂ, ਫਲ, ਹੋਲਮੇਲ ਬਰੈੱਡ) ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਦੋ/ਸਤੰਨ ਸਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ।
ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ : ਕੀਟਾਣੂਆਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋਸੜਆਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਸਵੱਚ 1/2 ਤੋਂ 1 ਚਮਚਾ ਬੇਸਕੰਗ ਸੋਡਾ (ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਊਥਵਾਸ਼) ਸਵੱਚ ਸਮਲਾਏ ਗਏ ਨਾਲ ਸਦਨ ਸਵੱਚ ਸਤੰਨ ਵਾਰ ਕੁਰਲੀ
ਕਰੋ। ਸੰਤਰੇ, ਸਨੰਬੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਬਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਫੋੜੇ ਹਨ ਤਾਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਸਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਨੀਦ
ਾਂ ਆਉਦ
ਾਂ ੀ ਮਸਹਸੂਸ
ਸੁ ਸਤੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਦ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਸਲਤ ਨਾ ਕਰੋ।
ਬਸਰ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਅਸਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਾਂ ਦਰਦ ਸਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੌਣ ਬਵਿੱ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਨੀਦ
ਵ ਲ ਾਂ ਦ ਝੜਨ : ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗੁ ਆਓਗੇ।
ਮੜੀ ਬਵਿੱ

ਿਦਲ ਅ: ਤੁ ਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਰਲ ਦ ਬਨਰਮ ਣ: ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਚਹਰਾ ਜਾਾਂ ਸਗੱਟੇ ਜਾਾਂ ਲੱ ਤਾਾਂ ਸੁੱਜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੱ ਤਾਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਮ ੜੇ ਪਰਭ ਵ ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਬਵਿੱ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵ ਈ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ; ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਨ।
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Support and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative).
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ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਆਮ ਦਵ ਈਆਾਂ ਲੈ ਣ ਜ ਰੀ ਰਿੱਖਣ

ਹੀਦ ਹੈ?

ਹਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।

ਕੀ ਮੈਂ ਫਲੂ ਦ ਟ੍ੀਕ ਕਰਨ ਕਰਵ ਸਕਦ /ਸਕਦੀ ਹ ਾਂ?
ਹਾਾਂ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲ ਜ ਦੌਰ ਨ ਸੁ ਝ ਅ
• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ (ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 2 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਸਦਨ) ਆਪਣੇ ਗੁ ਰਸਦਆਾਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰੋ।
• ਚੰਗੀ ਪੋਸ਼ਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਥੋੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਰੋਗ ਸਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। SPF 15 (ਜਾਾਂ ਵੱਧ) ਸਨਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
• ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
• ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ:
- ਤਾਪਮਾਨ ਸਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਰਦੀਆਾਂ ਸਵੱਚ
ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਦਸਤਾਸਨਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ/ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹ ਕੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਓਵਨ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਦਸਤਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਫਸਟੰਗ, ਸੁਰੱਸਖਆ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ।
- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਧਆਨ ਰੱਖੋ ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮਸਹਸੂਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਇਹ ਸਕੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਨਹੁੰ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਸਧਆਨ ਰੱਖੋ।
- ਸਦਨ ਸਵਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਸਦਓ।
ਾਂ
• ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਨੂੰ ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀਆਾਂ
ਦਵਾਈਆਾਂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਰੱਖੋ।
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• ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਜਾਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਡਰਾਈਸਵੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪੀਸੀਟਾਬਾਈਨ ਪਰਤੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱ ਗ ਜਾਾਂਦਾ।

• ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈ ਕਸਟਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਟੁੱਥਬਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋ।

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ
ਪਰਭਾਵ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ।
• ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਸਟਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਸਝਜਕੋ ਨਾ।
• ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵੱਲ ਸਧਆਨ ਸਦਓ: ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਬਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਲੱ ਤ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ਸਵੱਚ ਦਰਦ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਾਂ ਸਕਸੇ ਸਕਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ:
- ਇਹ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕੇਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰੋ
- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਦਓ

ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਸਟਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਝਜਕੋ
ਨਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ:

ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਬਕਿੱਥੋਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਬਲੀਰੀ ਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ESMO
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਏ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਚੈਸਰਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸੰਬੰਸਧਤ ਸਲੰ ਕ ਲੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:
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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
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https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

