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પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સર માટે 

Gemcitabine અને cisplatin 

(GEM/CIS). 

જો તમારા ડૉક્ટરે તમારા કેન્સરની સારવાર માટે gemcitabine અન ેcisplatin ના સંયોજન ની ભલામણ કરી 
હોય, તો અહીં આ દવાઓ વવશ ેકેટલીક મહત્વપણૂણ માહહતી અન ેતેમની સાથે સબંવંિત કેટલાક પાસાઓ છે. 

 

પિત્તરસ સબંધંી માર્ગન  ંકેન્સર 

પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સર કોષોમાંથી પિકસે છે (જનેે કોલેન્ીયોસાઇટ્સ કહેિાય છે) જ ેસામાન્ય રીતે 

પિત્તતંત્રની અસ્તર બનાિે છે ( નીચેના પચત્રમાં લીલા રંર્માં દર્ાગિિામાં આવયયં છે ) . પિત્ત નળી પિત્તનયં 

િપરિહન કર ેછે, જનેો ઉિયોર્ યકૃત અને પિત્તાર્યમાંથી નાના આંતરડામાં ખોરાકને િચાિિા માટે થાય છે. 
  

પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સર એ કોલેપન્જયોકાપસગનોમા, પિત્તાર્યનયં કેન્સર અને એમ્પ્યયલરી કેન્સર છે: 
  

      Cholangiocarcinoma - જનેે પિત્ત નળીના કેન્સર તરીકે િણ ઓળખિામાં આિે છે. આ કેન્સર 

પિત્ત નળીઓમાં ક્ાં પિકસે છે તેના આધાર ેતેને ત્રણ પ્રકારમાં િર્ીકૃત કરિામાં આિે છે: 

o ઇન્ટર ાહેિેપટક કોલેંપર્યોકાપસગનોમા - જ્યાર ેકેન્સર યકૃતની અંદરની નળીઓમાં પિકસે 

છે 

o િેરીપહલર કોલેપન્જયોકાપસગનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતની બહારની નળીઓમાં પિકાસ િામે 

છે 

o પડસ્ટલ/એક્સ્સ્ટર ાહેિેપટક કોલેપન્જયોકાપસગનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતથી િધય દૂર 

નળીઓમાં પિકસે છે 

  

      પિત્તાશયન ં કેન્સર - પિત્તાર્યના અસ્તરમાંથી ઉદ્ભિે છે _ 
  

      એમ્પ્ય લરી કેન્સર - પિત્ત નળીઓ અને નાના આંતરડા િચ્ચેના જોડાણથી ઉદ્ભિે છે _ _ _ 

  

તમને આ િપત્રકા આિિામાં આિી છે કારણ કે તમને પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સરનયં પનદાન થયયં 

છે. તમારા ઓન્કોલોપજસ્ટ તમારી સાથે ચચાગ કરી ર્કે છે કે તમને પિત્ત નળીનયં કયય ંકેન્સર છે અને તે કેટલયં 

પિસ્તરલેયં છે. 
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GEM/CIS શ  ંછે? 

Gemcitabine અને cisplatin એ બે કીમોથેરાપી દવાઓ છે જે કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે. જો કે, કારણ કે તે 

સામાન્ય કોષોને િણ નયકસાન િહોંચાડી ર્કે છે, તે કેટલીક આડ અસરોનયં કારણ બની ર્કે છે. 
 

 

GEM/CIS કેવી રીત ેઆિવામાં આવ ેછે? 

 
તમને હોસ્પપટલમા,ં કીમોથેરાપી યવુનટમા ંGEM/CIS પ્રાપ્ત થશે. બનંે દવાઓ કેન્યલુા , એક નાની પાતળી 
ટયબુ દ્વારા નસમા ં(નસમા)ં ઇન્જેક્ટ કરવામા ંઆવ ેછે , જેને નસણ દ્વારા તમારા હાથ અથવા હાથની નસમા ં
નાખવામા ંઆવશ.ે GEM/CIS મેળવ્યા પછી કેન્યલુા દૂર કરવામા ંઆવશ.ે વસપપ્લહેટન નસમા ંથોડો 
દુખાવો પેદા કરી શકે છે અથવા નકુસાનકારક હોઈ શકે છે, આન ેરોકવા માટે તમને વસપપ્લેહટન ઇન્્યઝુન 

પહલેા ંઅને પછી તમારી નસમા ંપષુ્કળ પ્રવાહી પ્રાપ્ત થશે.  

તમારા ડૉક્ટર તમારી ઊંચાઈ, વજન, ઉંમર, સામાન્ય પવાપ્ય અન ેઅંતર્ણત પહરસ્પથવતઓ સહહતના ઘણા 
પહરબળોના આિારે તમને પ્રાપ્ત થનાર GEM/CIS ની ચોક્કસ માત્રા નક્કી કરશે. 

 

GEM/CIS સારવારની સચૂિ 

તમને સારવારના ચક્રમા ંGEM/CIS પ્રાપ્ત થશ.ે GEM/CIS સારવારનુ ંમાનક શડેયલૂ ત્રણ-અઠવાહડયાના ચક્રન ે

અનસુરે છે, જેમા ંઅઠવાહડયામા ંએક હદવસ કીમોથેરાપીનો સમાવેશ થાય છે, બે અઠવાહડયા માટે, અને િછી 

1 અઠિાપડયાનો આરામ. 
 

કીમોથેરાિીના દરકે ચક્રની ર્રૂઆતમાં , ઓન્કોલોી ટીમ 
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દ્વારા તમારં મૂલયાંકન કરિામાં આિરે્ . કીમોથેરાિીના દરકે સત્ર િહેલાં, તમારી રક્ત િરીક્ષણ કરિામા ં

આિરે્ અને તમારી ઓન્કોલોીકલ ટીમ તિાસ કરરે્ કે તમે તમારા કીમોથેરાિી ચક્ર માટે િૂરતા 

પ્રમાણમાં પિટ છો કે નહી.ં તે મહત્િનયં છે કે તમે તમારી છેલલી િરામર્ગ િછી કોઈિણ લક્ષણો(ઓ) અન ે

સમસ્યા(ઓ)ની જાણ કરો જથેી ડોઝ/રે્ડ્યૂલ તમારા માટે ખાસ કરીને એડજસ્ટ અને વયપક્તર્ત કરી 

ર્કાય .કીમોથેરાપી સત્ર 3 થી 4 સિુી ચાલશે. 
બીજા અઠિાપડયાના પદિસે 8 ના રોજ તમાર ેરક્ત િરીક્ષણ નયં િયનરાિતગન કરિાની જરૂર િડરે્. 

 
GEM/CIS િક્ર: 2 અઠવાડિયા િાલ , 1 સપ્તાહની રજા 
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GEM/CIS સારવાર ની અવપધ  
 
દરકે GEM/CIS ચક્ર 3 અઠિાપડયા સયધી ચાલર્ે. જો તમે સારિારને સારી રીતે સહન કરી 

રહ્ાં છો, તો તમને ઓછામાં ઓછા 3 મપહના માટે કીમોથેરાિી મળર્ે. િછી તમારા ડૉક્સ્ટર 

કીમોથેરાિી કામ કરી રહી છે કે કેમ તે સમજિા માટે િયનરાિપતગત સ્કેન કરિાની સલાહ 

આિર્ે. જો પ્રથમ 3 મપહનાનયં સ્કેન બતાિે છે કે તમારં કેન્સર પસ્થર છે અથિા સંકોચાઈ 

રહ્ય ંછે, તો તમારા ડૉક્સ્ટર અન્ય 3 મપહના માટે કીમોથેરાિી ચાલય રાખિાની સલાહ આિી 

ર્કે છે. સારિારના પ્રથમ 6 મપહના િછી તમારા ડૉક્સ્ટર તમારી સાથે ચચાગ કરર્ે કે તમાર ે

કીમોથેરાિીમાંથી પિરામ લેિો જોઈએ કે તમાર ેચાલય રાખિય ંજોઈએ. 
 GEM/CIS સારવારની આડ અસરો શુ ંછે? 

આ સારવાર સાથે જાણીતી આડઅસર છે, પરંત ુતમે તેમાથંી કોઈ પણ અનભુવી શકતા નથી. આ કરે છે નથી 
અથણ કે આ સારવાર છે નથી કામ; ત્યા ંછે ના સબંિં વચ્ચે આ હાજરી અથવા આડઅસરોની તીવ્રતા અન ેતેની 
અસરકારકતા દવા 

 

તમને કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે, પરંત ુતમને તે બિી મળવાની શક્યતા નથી. યાદ રાખો કે આડઅસરો 
ઘણીવાર તેમની શરૂઆત, અવવિ અન ેતીવ્રતાના સદંભણમા ંઅનમુાવનત હોય છે; તેઓ લર્ભર્ હમંેશા 
ઉલટાવી શકાય તેવા હોય છે અને, વસપપ્લેહટન સાથે સબંવંિત વસવાય, સારવાર પછી સપંણૂણપણે દૂર થઈ જવુ ં
જોઈએ. જો કે, તેમની આવતણન અને તીવ્રતા વ્યસ્ક્તએ વ્યસ્ક્તએ બદલાય છે. 

 

અન્ય ઘણી કીમોથેરાપી દવાઓની જેમ, GEM/CIS કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે કારણ કે કોષ વવભાજન 

અન ેપ્રસારને રોકવાની તેમની ક્ષમતા છે. કમનસીબ,ે કીમોથરેાપી દવાઓ કેન્સરગ્રપત કોષો અન ેસામાન્ય કોષો 
વચ્ચેના ત્ાવતને ઓળખવામા ંસક્ષમ નથી. તેથી, કીમોથેરાપી સામાન્ય કોષોન ેપણ મારી નાખશ ેજે ઝડપથી 
વવભાજજત થઈ રહ્યા છે, જેમ કે રક્ત કોવશકાઓ, મોઢાના કોષો, પેટ, આંતરડા અને અન્ય જગ્યાએ, જે કેટલીક 

વવવવિ આડઅસરોનુ ંકારણ બને છે. એકવાર સારવાર સમાપ્ત થઈ જાય, તે સામાન્ય કોષો પાછા વિશે અને 
પવપથ થશે.  

ત્યા ંઘણી દવાઓ ઉપલબ્િ છે જે તમને થઈ શકે તેવી કોઈપણ આડઅસરોની અસરને વનયવંત્રત કરવા અને 
ઘટાડવા માટે કીમોથેરાપી દરવમયાન લઈ શકાય છે. 

 

GEM/CIS થી સબંપંધત કેટલીક સૌથી સામાન્ય આિઅસરો 
હમેેટોટોક્સસપસટી : તમારા રક્ત કોવશકાઓ પર આડ અસરો સહહત 

 

• સફેદ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા અને ચેિન ં જોખમ. 

 કીમોથેરાિી ઘણીિાર સિેદ રક્ત કોપર્કાઓની સંખ્યા ઘટાડે છે, જ ેતમને ચેિ સામે લડિામાં મદદ કર ે

છે. જો 

તમારા શે્વત રક્તકણોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે (આને ન્યયટર ોિેપનયા કહેિાય છે) તો તમને ચેિનયં જોખ

મ હોઈ ર્કે છે. ચેિના આ જોખમને િધારી ર્કે તેિી િપરપસ્થપતઓને ટાળો, જમે કે ભીડિાળી 
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જગ્યાએ જિાનયં ટાળો અથિા ર્રદીિાળા લોકો સાથે રહેિાનયં ટાળો.  

 તમારી કીમોથેરાિીના દરકે ચક્રના 10 અને પદિસ 14 ની િચ્ચે તમારા શે્વત કોષોની સંખ્યા સૌથી ઓછી 

હોિાની સંભાિના હોિાથી, આ પદિસો દરપમયાન ચેિનયં જોખમ ટાળિયં ખાસ કરીને મહત્િિૂણગ છે. 

 તમારા ડૉક્સ્ટર દરકે કીમોથેરાિી ચક્ર િહેલાં દર િખતે તમારા શે્વત રક્તકણોની તિાસ કરરે્. તમારી 

આર્ામી સારિાર િહેલાં સિેદ કોષોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે સામાન્ય થઈ જરે્. ક્ારકે તમારા સિેદ 

રક્તની સંખ્યા સામાન્ય થઈ જાય ત્યાં સયધી ડૉક્સ્ટર સારિારમાં પિલંબ કરરે્. 
   

 તમે ચેિના પચહ્નો અને લક્ષણોથી િાકેિ હોિ તે મહત્િિૂણગ છે, અને જો 

તમને નીચેનામાંથી કોઈ લક્ષણ થાય તો તમાર ેતમારી હોપસ્િટલ (િોન નંબર ) િર હેલિલાઇનનો 

સંિકગ  કરિો આિશ્યક છે :               
   

 -        િેરાસીટામોલનો ઉિયોર્ કરિા છતાં તમારા ર્રીરનયં તાિમાન 38°C (100.4°F) થી િધય જાય છે 

 -        તમને અચાનક ધ્રયજારી અથિા અસ્િસ્થતાનો અનયભિ થાય છે 

 -        તમને ર્ળામાં દયખાિો , ઉધરસ, ઝાડા, િેર્ાબની આિૃપત્તમાં િધારો થાય છે 
 

લાલ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા _ 

 કીમોથેરાિી લાલ રક્ત કોપર્કાઓની સંખ્યા ઘટાડી ર્કે છે . લાલ રક્ત કોપર્કાઓની સૌથી મહત્િિૂ

ણગ ભૂપમકા તમારા ર્રીરના દરકે ભાર્માં ઓપક્સ્સજનનયં િહન કર ેછે . જો લાલ રક્તકણોની સખં્યા ખૂબ 

ઓછી હોય (આને એપનપમયા કહેિાય છે ) તો તમે થાકેલા અને શ્વાસ લેિામાં તકલીિ અનયભિી ર્કો 

છો. જો તમારી એપનપમયા ર્ંભીર છે , તો તમાર ેલોહી ચઢાિિાની જરૂર િડરે્ . 

 ્લેટલેટ્સની ઓછી સંખ્યા અને ઉઝરડા અથવા રક્તસ્રાવન ં જોખમ _ _ 

 કીમોથેરાિી ્લેટલેટ્સની સંખ્યા ઘટાડી ર્કે છે. ્લેટલેટ્સ લોહીના ર્ંઠાઈ જિા માટે ઉિયોર્ી છે. જો 

તમારી ્લેટલેટ્સની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોય (આને થ્રોમ્પબોસાયટોિેપનયા કહેિાય છે ) તો તમે 

કીમોથેરાિી મેળિી ર્કતા નથી અને જ્યાં સયધી ્લેટલેટની સંખ્યામાં સયધારો ન થાય ત્યાં સયધી તમારા 

ડૉક્સ્ટર તમારી સારિારમાં  પિલંબ કરરે્. જો તમને કોઈ ઉઝરડો અથિા રક્તસ્રાિ 

હોય, જમે કે નાકમાંથી રક્તસ્ત્રાિ, િેઢામાંથી રક્તસ્ત્રાિ, ત્િચા િર નાના લાલ અથિા જાબંલી 

િોલલીઓ, તો કૃિા કરીને તમારા ડૉક્સ્ટરને જાણ કરો . 
   

ફ્લ ૂજવે ં લક્ષણો : તમે કીમોથેરાિી સારિાર દરપમયાન અથિા તેના થોડા સમય 

િછી આનો અનયભિ કરી ર્કો છો: 

      ર્રમી, ઠંડી કે ધ્રયજારી અનયભિિી 

      તાિ 

      માથાનો દયખાિો 

      સ્નાયયમાં દયખાિો 

      થાક 

 
 

ઉબકા : ક્ારકે ઉલટી સાથે આિે છે, િરંતય આ સામાન્ય રીતે દિાઓ દ્વારા સારી રીતે પનયંપત્રત થાય છે. જો 

તમને ઉબકા ન હોય તો િણ તેને રોકિા માટે દિાઓ લો. જો તમે પદિસમાં એક કરતા િધય િાર બીમાર 

અનયભિતા હોિ તો તરત જ તમારા ડૉક્સ્ટર અથિા નસગનો સંિકગ  કરો. 
  

િેટમાં દ ખાવો : તમને િેટનયં િૂલિયં સાથે મદં દયખાિો અથિા ખેંચાણ 

થઈ ર્કે છે . આ સામાન્ય રીતે કીમોથેરાિી સાથે સંકળાયેલયં છે. જો તમને સતત તીવ્ર દયખાિો થતો હોય તો 
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તમારા ડૉક્સ્ટરનો સંિકગ  કરો 

 
પકડનીને ન કસાન (નેફ્રોટોપસસપસટી):આ સારિાર પકડની માટે હાપનકારક હોઈ ર્કે છે, ખાસ કરીને જો તમારી 

િાસ ેિહેલાથી જ મૂત્રપિંડની ક્ષપત હોય. તમારી પકડની કેટલી સારી રીતે કામ કરી રહી છે તે તિાસિા માટે GEM/CIS 

સારિાર િહેલાં તમાર ેરક્ત િરીક્ષણ કરાિિયં િડર્ે. તમારા ડૉક્સ્ટર તમારી સાથે ચચાગ કરર્ ેઅને પકડનીને િધય નયકસાન 

ન થાય તે માટે તે/તણેી તમારા માટે કીમોથેરાિીનો શ્રેષ્ઠ ડોઝ નક્કી કરર્ે. નયકસાન અટકાિિા માટે, િયષ્કળ િાણી 

િીિય ંમહત્િિૂણગ છે. તમે કેટલય ંિાણી િીઓ છો અને તમે જ ેિરે્ાબ િસાર કરો છો તનેો રકેોડગ  રાખિા માટે તમારી નસગ 

તમન ેકહી ર્કે છે. જો તમને તમારા િરે્ાબમાં કોઈ િેરિાર જણાય તો તમારા ડૉક્સ્ટરને જણાિો. 
 
સાંભળવામાં ફેરફાર (ઓટોટોપસસપસટી): 

તમે તમારા કાનમાં પરંપરં્ર્ અિાજ જોર્ો, જનેે પટનીટસ કહેિાય છે. સારિાર િૂણગ થયા િછી, તે સામાન્ય રીત ેઘટે છે. ભાગ્યે 

જ, સારિાર સમાપ્ત થયા િછી તે લાંબા સમય સયધી ચાલય રહી ર્કે છે. જો તમને તમારા સાંભળિામાં કોઈ િેરિાર જણાય તો 

તમારા ડૉક્સ્ટર અથિા નસગને જણાિો.
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લોહી રં્ઠાઈ જવ ં : જો તમારા િર્માં સોજો, લાલાર્ અને દયખાિા હોય અથિા તમને શ્વાસ લેિામાં તકલીિ 

થતી હોય તો હેલિલાઈનનો સંિકગ  કરો. 

 
 

GEM/CIS ને લર્તી કેટલીક ઓછી સામાન્ય આિઅસરો 
  
ફ્લૂ જવેા લક્ષણો : તમે કીમોથેરાિી સારિાર દરપમયાન અથિા તેના થોડા સમય 

િછી આનો અનયભિ કરી ર્કો છો: 

      ર્રમી, ઠંડી કે ધ્રયજારી અનયભિિી 

      તાિ 

      માથાનો દયખાિો 

      સ્નાયયમાં દયખાિો 

      થાક 
  
 

પનષ્ક્રક્રયતા આવે છે અથવા કળતર માં આંર્ળીઓ અને અંગઠૂા (િેડરફેરલ ન્ય રોિથી): પસસ્્લેપટન આધાપરત 

કીમોથેરાિી હાથ અથિા િર્માં પનપષ્ક્રયતા, ઝણઝણાટ અથિા દયખાિો તરિ દોરી ર્કે છે જ ેતમારા િર્રખાં 

બાંધિા અથિા બટનો બંધ કરિા જિેા કાયો કરિા મયશ્કેલ બનાિી ર્કે છે. આ થોડા પદિસો અથિા 

અઠિાપડયામાં ર્રૂ થઈ ર્કે છે અને થોડા મપહનાઓ સયધી ચાલે છે. ભાગ્ય ેજ, પનપષ્ક્રયતા કાયમી હોઈ ર્કે છે. 

આ લક્ષણો ઘટાડિામાં મદદ કરિા માટે તમે નીચેની પિપર્ષ્ટ ટી્સ ર્ોધી ર્કો છો 
 

ભૂખ ઓછી લાર્વી : જો તમે એક કે બ ેપદિસ િધય ન ખાતા હોિ, તો પચંતા કરર્ો નહી.ં 
  

લોહી રં્ઠાઈ જવ ં : જો તમારા િર્માં સોજો, લાલાર્ અને દયખાિા હોય અથિા તમને શ્વાસ લેિામાં તકલીિ 

થતી હોય તો હેલિલાઈનનો સંિકગ  કરો. 
 
ઝાિા : જો તમને છેલલા 24 કલાકમાં, 4 કે તેથી િધય ઝાડા થયા હોય તો તમારી ટીમનો સંિકગ  કરો. તમારા 

ડૉક્સ્ટર તમને ઝાડા પિરોધી ર્ોળીઓ (લોિેરામાઇડ) આિરે્.  ખોિાયેલા 

પ્રિાહીને બદલિા માટે િયષ્કળ િાણી િીિાનયં યાદ રાખો . જો તમને ઝાડાનો અનયભિ થાય તો તમાર ેઓછા 

િાઈબરિાળો ખોરાક લેિો જોઈએ અને કાચા િળો, િળોના રસ, અનાજ અને ર્ાકભાી ટાળિા જોઈએ .  
 

 

એસ્રાવેઝેશન (ચલકેજ) ના કીમોથેરાિી : નસની બહાર લીક થઈ ર્કે છે અને આસિાસના િેર્ીઓને નયકસાન 

િહોંચાડી ર્કે છે. જો તમને નસની આસિાસ કોઈ દયખાિો, લાલાર્ અથિા સોજો હોય તો તરત 

જ તમારી નસગને જણાિો . 
 

કબજજયાત ઉચ્ચ િાઇબરિાળા ખોરાક (ર્ાકભાી, િળ, આખા રોટલી) ખાિાથી અન ેઓછામાં ઓછયં  2 પલટર 

િાણી િીિાથી તમને મદદ મળી ર્કે છે. જો તે બે/ત્રણ પદિસથી િધય સમય સયધી ચાલ ેતો તમાર ેદિાઓ જરૂર 

િડી ર્કે છે . 

 
 

મોઢામા ં િાદંા અન ે અલ્સર : ખાધા િછી હંમેર્ા તમારા દાંત સાિ કરિા જોઈએ . મોંના ચાંદાને રોકિા 

અથિા સારિારમાં મદદ કરિા માટે નરમ ટૂથબ્રર્નો ઉિયોર્ કરો અને પદિસમાં ત્રણ િખત 1/2 થી 1 ચમચી 

ખાિાનો સોડા િાણીમાં ભેળિી (અથિા સામાન્ય માઉથિોર્) સાથે કોર્ળા કરો. નારંર્ી, લીબંય અને ગ્રેિફૂ્રટ 

જિેા એપસપડક ખોરાકને ટાળિયં િધય સારં છે. જો તમને અલસર હોય તો તમારા ડૉક્સ્ટર અથિા નસગને જણાિો, 

કારણ કે તેઓ મોંના ચાંદાને રોકિા અથિા સારિાર કરિામાં મદદ કરી ર્કે છે . 
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સ ્ તી : કીમોથેરાિી તમને ખૂબ ઊંઘ (સયસ્તી) અને થાક અનયભિિાનયં કારણ બની ર્કે છે. જો તમે ખૂબ જ 

ઘેનમાં હોિાનયં અનયભિો છો, તો િાહન ચલાિિયં કે મર્ીનરી ચલાિિી નહી.ં 
 

 

માથાનો દ ખાવો : જો આિયં થાય, તો તમે િેરાપસટામોલ જિેી િેઇનપકલસગ લઈ ર્કો છો. 
  

ઊંઘમાં તકલીફઃ જો તમને જરૂર હોય તો તમે ઊંઘની ર્ોળીઓ લઈ ર્કો છો . 
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વાળ ખરવાાઃ તમારા વાળ પાતળા થઈ શકે છે, પરંત ુતમારા વાળ ખરવાની શક્યતા નથી. 
 

ત્વિા ફરેફારો : તમારી ત્વચા સકુાઈ શકે છે અથવા ્ોલ્લીઓ થઈ શકે છે. 

 

 
આડઅસરો પનયંપત્રત કરિામાં મદદ કરિા માટે દિા 

કોઈિણ આડઅસર પિરે્ તમારા ડૉક્સ્ટરને કહો. આડઅસરોને પનયંપત્રત કરિા માટે ઉિયોર્ી દિાઓ છે. 

શ ં માર ેમારી બધી સામાન્ય દવાઓ લેવાન ં ચાલ  રાખવ ં જોઈએ? 
હા, તમાર ેતમારી બધી સામાન્ય દિાઓ લિેાનયં ચાલય રાખિયં િડરે્ . કૃિા કરીને તમારી ઓન્કોલોી ટીમને 

તમે જ ેદિાઓ લઈ રહ્ા છો તેની જાણ કરો , જથેી તેઓ સલાહ આિી ર્કે. 

  

શ ં હ ં  ફ્લૂ રસીકરણ કરાવી શક ં? 

હા, એ સલાહ આિિામાં આિે છે કે તમે તમારી કીમોથેરાિી ર્રૂ કરો તે િહેલાં તમાર ે ફ્લૂનયં રસીકરણ 

કરાિો. જો તમે િહેલેથી જ તમારી કીમોથેરાિી ર્રૂ કરી દીધી હોય, તો કૃિા કરીને તમારા ડૉક્સ્ટરને િૂછો કે 

જઓે રસીકરણ માટે શે્રષ્ઠ સમય પિરે્ સલાહ આિી ર્કે. 

સારવાર દરપમયાન ટી્સ 
      િયષ્કળ પ્રિાહી િીિો (ઓછામાં ઓછયં  2 પલટર પ્રપત પદિસ) તમારી પકડનીનયં રક્ષણ કરો. 

      સારં િોષણ જાળિો . ઉબકા રોકિા માટે ઓછી માત્રામાં િરંતય િારંિાર ભોજન લો. તમાર ેચરબીયયક્ત 

અથિા તળેલા ખોરાકને ટાળિો જોઈએ.  

      રે્પિંર્ કરતી િખતે ઇલેપક્સ્ટરક રઝેરનો ઉિયોર્ કરો અને રક્તસ્રાિ ઘટાડિા માટે નરમ ટૂથબ્રર્નો 

ઉિયોર્ કરો . 

      સૂયગના સંિકગને ટાળો. SPF 15 (અથિા તેનાથી િધય) સનબ્લોક અને રક્ષણાત્મક િસ્ત્રો િહેરો.  

      તમે સયસ્તી અથિા ચક્કર અનયભિી ર્કો છો; જ્યાં સયધી કેિેપસટાબાઇન પ્રત્યેનો તમારો 

પ્રપતસાદ જાણી ન લેિાય ત્યાં સયધી ડર ાઇપિંર્ અથિા એિા કાયોમાં વયસ્ત રહેિાનયં ટાળો જમેાં 

સતકગતાની જરૂર હોય. 

      િયષ્કળ આરામ કરો. 

      ઝણઝણાટ અટકાવવા માટે 
- તાિમાનમાં અચાનક િેરિાર ટાળો. જ્યાર ેતમે પર્યાળામાં ચાલિા જાઓ ત્યાર ેમોજાનો ઉિયોર્ કરીને આમાં 

મદદ કરી ર્કાય છે 

- રસોઈ કરતી િખત ેઓિનના મોજા અને બાર્કામ કરતી િખતે રક્ષણાત્મક મોજાનો ઉિયોર્ કરો. 

- તમારા હાથ અને િર્ને ર્રમ રાખો અને સારી રીત ેપિપટંર્િાળા, રક્ષણાત્મક રૂ્ઝ િહેરો. 

- ર્રમ િાણીનો ઉિયોર્ કરતી િખત ેકાળી લો કારણ કે તમે કદાચ અનયભિી ર્કતા નથી કે તે કેટલયં ર્રમ છે અને 

તમારી જાતને બળી ર્કે છે. 

- નખ કાિતી િખત ેધ્યાન રાખો. 

- પદિસમાં ઓછામાં ઓછી બે િખત તમારી ત્િચાને મોઇશ્ચરાઇઝ કરો. 

 

 

 

 

      • દદગમા ંરાહત આિિા માટે ઈમોપલઅન્ટ પક્રમ અને િેઈનપકલસગનો ઉિયોર્ કરો. 

      લક્ષણોને પનયંપત્રત કરિામાં મદદ કરિા માટે તમને જરૂરી હોય તેિી દિાઓ ઘર ેરાખો . 

      કીમોથેરાિી ર્રૂ કરતા િહેલા, તમે જ ેિણ દિા લઈ રહ્ા છો તેના પિરે્ તમારા ડૉક્સ્ટરને 

જણાિો. કેટલીકિાર આડઅસરો તમારી દિાઓથી સંબંપધત હોઈ ર્કે છે અને કીમોથેરાિી સાથે 

નહી.ં 
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      જો તમારા લક્ષણો ર્ંભીર હોય અથિા 24 કલાક િછી સયધરતા નથી, તો હોપસ્િટલનો સંિકગ  કરિામાં 

અચકાર્ો નહી.ં 

      લોહીના ર્ંઠાિાના લક્ષણો િર ધ્યાન આિો: દયખાિો, લાલાર્, હાથ અથિા િર્માં સોજો, શ્વાસ 

લેિામાં તકલીિ અથિા છાતીમાં દયખાિો. જો તમને આમાંના કોઈિણ લક્ષણો હોય તો 

તમારા ડૉક્સ્ટરનો સંિકગ  કરો. 

      કીમોથેરાિી લેતી િખતે તમારા ડૉક્સ્ટરની મંજૂરી પિના કોઈિણ પ્રકારનયં રસીકરણ ન કરો. 

      જો તમે પ્રસૂપત િયની સ્ત્રી છો: 

-        જો તમે ર્ભગિતી હો અથિા આ સારિાર ર્રૂ કરતા િહેલા ર્ભગિતી હો તો તમારા ડૉક્સ્ટરને જાણ 

કરો. 

-        કીમોથેરાિી દરપમયાન ર્ભગિતી થિાનયં ટાળો 

-        કીમોથેરાિી દરપમયાન સ્તનિાન ન કરાિો 
  

હોપપિટલનો સંિકગ  ક્યાર ેકરવો? 
જો તમારા લક્ષણો ર્ંભીર હોય અથિા 24 કલાક િછી સયધરતા નથી, તો હોપસ્િટલનો સંિકગ  કરિામાં અચકાર્ો 

નહી.ં 

હોપપિટલ ઈમરજન્સી સંિકગ : ……………………………………………………………………………………………… 

  

હ ં  વધ  માપહતી ક્યાંથી મેળવી શક ં? 
જો તમે આ ક્ષેત્રમાં િધય માપહતી મેળિિા માંર્તા હો , તો 

તમે પબલીયરી ટર ેક્સ્ટ કેન્સર માટે ESMO િેબસાઇટની મયલાકાત લઈ ર્કો છો : Guide for Patients and 
AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 
 

તમે નીચેની સંબંપધત પલંક ર્ોધી ર્કો છો: 

https:// www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-

cancer https://ammf.org.uk/patient-guide/ 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer

