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 ڻریکٹ بلیری) ایس آئی سی/ ایم ای جی( سیسپلڻین اور جیمسیڻابائن
 لیے کے کینسر

    کی امتزاج کے سیسپلڻین اور جیمسیڻابائن لیے کے عالج کے کینسر کے آپ نے ڈاکڻر کے آپ اگر
 ہیں۔ پہلو کچھ متعلق سے ان اور معلومات اہم کچھ میں بارے کے ادویات ان یہاں ، تو ہے کیتجویز

 کینسر ڻریکٹ بلیری
   

 جو) ہیں کہتے کولینجیوسائڻس جنہیں( ہیں ہوتے پیدا سے خلیوں کینسران کے ڻریکٹ بلیری
جسےنیچے دی گئی تصویر میں سبز رنگ ( ہیں بناتے پرت کی سسڻم بیلیری پر عام طور

 آنت سے چھوڻی ےتپمیں دکھایا گیاہے)۔ بیلیری نلیاں چھوڻی ڻیوبیں ہیں جو پت کو جگر اور
 -ہیں  جاتی لے میں

 :ہیں کینسر امپولری اور کینسر کا پتے ، کارسینوما کی عام اقسام کولینجیو کینسر ڻریکٹ بلیری

• Cholangiocarcinoma جسے بائل ڈکٹ کینسر بھی کہا جاتا  - کولینجیو کارسینوما
 کہ ہوئے کرتے انحصار پر اس ، ہے گیا کیا بندی درجہ میں اقسام تین کو ہے۔اس کینسر

 ہے۔ ہوتا پیدا کہاں یہ نالیوں میں کی پت

1. intrahepatic cholangiocarcinoma )جب کینسر جگر کے اندر  -)اندرون جگر
 -ہے کی نالیوں میں پیداھوتا

2. perihilar cholangiocarcinoma )(جب یہ جگر کے بالکل باہر نالیوں  - پیری ہئلر
 میں پیدا ہوتا ہے۔

جب یہ جگر سے مزید دور نالیوں -بیرون جگر)( کولینجیوکارسینوماایکسڻرا ہیپیڻک /ڈسڻل .3
 میں پیدا ہوتا ہے۔

•  Gall bladder cancerہے۔ ہوتا پیدا سے پرت کی پتے -کینسر کا پتے 
• Ampullary cancerدرمیان کے چھوڻی آنتوں اور نالیوں کی پت - امپولری کینسر 

 ہے۔ ہوتا پیدا سے جگہ والی

 
 
 

https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx
https://hamariweb.com/dictionaries/pata_urdu-english-meaning.aspx


 
 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists). Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement 
(patient representative). Translated by Dr Sani Ul Hassan and Dr Noor ul Ain Azam. Translation project 
coordinator: Dr. R Casolino. 

 
 

 
 
 
 
 

 ہوئی تشخیص کی کینسر ڻریکٹ بلیری کو آپ کہ ہے گیا دیا لیے اس کتابچہ یہ کو آپ
 اور ہے کینسر کونسا کا ڻریکٹ بلیری کو آپ کہ ہے سکتا بتا کو آپ آنکولوجسٹ کا ہے۔آپ

 اکتن یہ
 ہے۔ ہوا پھیال

 
 
 

 
GEM/CIS  ہے؟کیا 

Gemcitabine اورcisplatin   عمل میں مداخلت دو کیموتھراپی ادویات ہیں جو سیل کی نقل کے 

 ، ہیں سکتے پہنچا نقصان بھی کو خلیوں عام وه کیونکہ ، تاہم ہیں۔ دیتی مار کو خلیوں کے ڻیومر کرکے
کے مجموعے کو چھوڻے   cisplatinاور  gemcitabineوه کچھ ضمنی اثرات پیدا کرسکتے ہیں۔ ہم

 کے ساتھ کہیں گے GEM/CISنام

 ہے؟ دی جاتی کیسے GEM/CIS۔
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وصول کریں گے۔ دونوں ادویات اندرونی طور   GEM/CISکیموتھراپی یونٹ میں ہسپتال میںآپ 
 نرس ایک جسے ، ہیں جاتی لگائی ذریعے کے ڻیوب پتلی چھوڻی ایک یا کینولہ ایک) میں رگ ایک(پر

موصول ہونے کے بعد کینولہ ہڻا دیا جائے گا۔   GEM/CISآپکے بازو یا ہاتھ کی رگ میں ڈالے گی۔
 بچنے سے اس ، ہے ہوسکتا ده نقصان لیے کے رگ یا ہے سکتا بن سبب کا درد کچھ سیسپلڻین ہچونک
 گی۔ ملیں مائع میں مقدار کافی میں بعد اور پہلے سے ڈرپ سیسپلڻین کو لیےآپ کے

 پر بنیاد کی عوامل کئی سمیت صحت عمومی اور ، عمر ، وزن ، قد کے آپ ڈاکڻر کا آپ

GEM/CIS گاکی صحیح خوراک کا فیصلہ کرے- 

 :عالج کا شیڈول GEM/CIS۔

 کیمو دن ایک میں ہفتے میں جس ، ہے مشتمل پر چکر کے ہفتوں تین یشیڈولی ڻریڻمنٹ کا معیاراس 
 ہے۔ ہوتا آرام ہفتہ ایک بعد کے ،اس تک ہفتوں دو ، تھراپی

گی  کرے چیک ڻیم آنکولوجیکل کی آپ اور گا ہو ڻیسٹ بلڈ کا آپ ، پہلے سے سیشن ہر کے کیموتھراپی
 بعد کے سیشن آخری اپنے آپ کہ ہے ضروری یہ نہیں۔ یا ہیں فٹ لئے کے سیشن کیموتھراپی آپ ہک

  -سکے جا کیا ایڈجسٹ کو شیڈول/ خوراک تاکہ دیں اطالع کی مسائل اور عالمات بھی کسی سے
 خون اور جانچ  سے ڻیم آنکولوجی آپ ، دن پہلے کے ہفتے پہلے کے چکر ہر کے پیاکیموتھر

دن بعد واپس آئیں گے۔ اس  2 یا 1 کےڻیسٹ کے لیے ہسپتال آئیں گے۔ آپ کیموتھراپی لینے کے لیے
 پر آپ ڈاکڻر سے نہیں ملیں گے جب تک کہ آپ کو کچھ مسائل پیدا نہ ہوں۔ کیموتھراپی سیشن موقع

 گا۔ رہے جاری تک گھنڻے4 سے 3

 -کے ڻیسٹ دہرانے کی ضرورت ہوگی ویں دن آپ کو خون  8 دوسرے ہفتے کے
 -ہوگی نہیں ضرورت کی رہنے میں ہسپتال بھر رات کو آپ

 
 ہفتہ چھڻی۔ 1 ہفتے آن ، 2: سائیکل  GEM/CIS۔



 
 

 
GEM/CIS عالج کی مدت 

 ہفتوں تک 3 سائیکل  GEM/CISساتھ آپ کے عالج کی مدت پر تبادلہ خیال کرے گا۔ ہر ڈاکڻر آپ کے
ماه تک  3 جاری رہے گا۔ اگر آپ عالج کو اچھی طرح برداشت کر رہے ہیں تو آپ کم از کم

 دے مشوره کا کرنے سکین دوباره ڈاکڻر کا آپبعد ممکن ہے کہ  سے اس گے کریں حاصل کیموتھراپی
ماه کے اسکین سے پتہ چلتا  3 سکےکہ کیموتھراپی کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر پہلے سمجھ یہ تاکہ

ماه تک کیموتھراپی جاری  3 ہے کہ آپ کا کینسرمستحکم ہے یا سکڑ رہا ہے تو آپ کا ڈاکڻر مزید
مہینوں کے بعد آپ کا ڈاکڻر آپ سے بات کرے گا  6 رکھنے کا مشوره دےسکتا ہے۔ عالج کے پہلے

 چاہیے۔ رکھنا جاری کو آپ یا چاہیے لینا وقفہ سے پیایموتھرکہ آپ کو ک

GEM/CIS عالج کے مضر اثرات کیا ہیں؟ 
 اسکا ہے۔ ہوسکتا نہیں تجربہ کا کسی سے میں ان کو آپ لیکن ، ہیں اثرات ضمنی معروف کے عالج اس

 کی ادویات اور شدت یا موجودگی کی اثرات ضمنی ہے۔ رہا کر نہیں کام عالج کہ ہے نہیں یہ مطلب
 ہے۔ نہیں تعلق کوئی درمیان کے افادیت
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 امکانات کم بہت کے آنے درپیش ساتھ کے آپ سب یہ لیکن ، ہیں سکتے مل اثرات ضمنی کچھ کو آپ
 ضمنی کے  سیسپلڻین سوائے ،مستقل نہیں ہوتےعمومی طور پر اثرات ضمنی کہ رکھیں یاد ۔ ہیں۔

 ۔ کے اثرات
 ہے۔ ہوتی مختلف میں دوسرے سے شخص ایک شدت اور داتعد کی ان ، تاہم

کینسر کے خلیوں کو سیل ڈویژن اور   GEM/CISبہت سی دیگر کیموتھراپی ادویات کی طرح ،
 دوائیں کی کیموتھراپی ، سے بدقسمتی ہے۔ دیتی مار سے وجہ کی صالحیت کی روکنے پھیالؤکو

 عام کیموتھراپی ، لہذا ہیں۔ نہیں قابل کے پہچاننے کو فرق درمیان کے خلیوں عام اور کےخلیوں کینسر
 خلیات کے منہ ، خلیات کے خون جیسے ، ہیں رہے ہو تقسیم سے تیزی جو گی ڈالے مار کوبھی خلیوں

 ختم عالج بار ایک ہے۔ بنتا سبب کا اثرات ضمنی مختلف کچھ جو ، پر جگہوں دیگر اور ،آنتوں پیٹ ،
 گے۔ ہوں مند صحت اور گے بڑھیں واپس خلیات عام وه ، بعد ہونےکے

 ضمنی بھی کسی کے آپ تاکہ ہیں سکتی جا لی دوران کے کیموتھراپی جو ہیں دستیاب ادویات سی بہت
 سکے۔ جا کیا کم اور کنڻرول کو  اثرات

GEM/CIS سے متعلق کچھ عام ضمنی اثرات۔ 

Hematotoxicity : آپ کے خون کے خلیوں پر ضمنی اثرات بشمول 

 خطره۔ کا انفیکشن اور تعداد کم کی خلیوں کے خون سفید
 مدد میں لڑنے سے انفیکشن کو آپ جو ، ہے کرتی کم کو تعداد کی خلیوں کے خون سفید اکثر کیموتھراپی

 کو توآپ) ہے جاتا کہا نیوڻروپینیا اسے( ہے کم بہت تعداد کی خلیوں کے خون سفید کے آپ اگر ۔یںہ ےدیت
 ہےجو ضروری رہنا محتاط لیے کے بچنے سے حاالت ان ، وقت اس ہے۔ ہوسکتا خطره کا انفیکشن
 والےلوگوں زکام نزلہ ، پر جگہوں والی ہجوم کہ جیسے ، ہیں سکتے بڑھا کو خطرے اس کے انفیکشن

 ۔میل جول ساتھ کے

  دن یںاوردسو یںساتو کے چکر ہر کے پیاکیموتھر کے آپ تعداد کی خلیوں سفید کے آپ چونکہ
 طور خاص بچنا سے خطرے کے انفیکشن میں دنوں ان ، ہے امکانکا  کم ہونے سے سب کےدرمیان
 ہے۔ پرضروری

 کی تھراپی کیمو ڈاکڻر کا آپ جو ہے ایک سے میں وںمعائن اہم ایک کے خون کمی میں خلیوں سفید
 کی خلیوں کے خون سفید کہ جاسکے بنایا یقینی یہ تاکہگا  کرے پہلے سے کرنے وصول خوراک اگلی
 ہیں۔ کرتے حاصل کیموتھراپی آپ جب ہے کافی لیے کے بچانے سے انفیکشن کو آپ تعداد

 یہ اوقات بعض گی۔ آجائے پر معمول پہلے سے عالج اگلے کے آپ پر طور عام تعداد کی خلیوں سفید
 آپ ڈاکڻر کا آپ اور سکیں لے نہ عالج شده طے آپ سے جس ہو کم بہت تعداد کی ان کہ ہے ہوسکتا

 آجائے۔ نہ پر معمول کاؤنٹ سیل کہ تک جب گا کرے تاخیر لیے کے دیر تھوڑی میں کےعالج
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 ذیل مندرجہ کو آپ اگر اور ، ہوں آگاه سے عالمات اور عالمات کی انفیکشن آپ کہ ہے ضروری یہ
 چاہیے۔ کرنا رابطہ سے الئن ہیلپ میں ہسپتال اپنے کو آپ تو ہو ظاہر کوئی مینسے

سے بڑھ   F° 4. 100( 38°باوجود آپ کے جسم کا درجہ حرارتپیراسیڻامول استعمال کرنے کے 
 جاتاہے۔

 ہیں۔ کرتے محسوس بیمار یا ہیں کانپتے اچانک آپ -

 ہے۔ جلن میں  پیشاب ، اسہال ، کھانسی ، سوزش کی گلے کو آپ -

 تعداد۔ کم کی خلیات کے خون سرخ
 اہم سے سب کا خلیوں کے خون سرخ ہے۔ سکتی کر کم کو تعداد کی خلیوں کے خون سرخ کیموتھراپی

 بہت تعداد کی خلیوں کے خون سرخ اگر ہے۔ جانا لے آکسیجن میں حصے ہر کے جسم کے آپ کردار
 اگرآپ ہیں۔ سکتے کر محسوس یدشوار کی سانس اور تھکاوٹ آپ تو) ہے جاتا کہا انیمیا اسے( ہے کم
 ہوگی۔ ضرورت کی خون کو آپ تو ہے شدید کمی کی خون کی

 خطره۔ کا بہنے خون یا چوٹ اور تعداد کم کی پلیڻلیڻس
 مفید پلیڻلیڻس لیے کے مدد میں جمنے کے خون ہے۔ سکتی کر کم کو تعداد کی پلیڻلیڻس کیموتھراپی

 کیموتھراپی آپ) ہے جاتا کہا تھرومبوسائڻوپینیا جسے( ہے کم بہت تعداد کی لیڻس پلیٹ کے آپ ہیں۔اگر
 تک جب گا کرے تاخیر لیے کے دیر تھوڑی میں عالج کے آپ ڈاکڻر کا آپ اور سکتے کر حاصل نہیں

 جائے۔ ہو نہ بہتر گنتی کی پلیڻلیڻس کہ

 جلد ، خون سے مسوڑھوں ، خون سے ناک جیسے ، ہے رہا بہہ خون یاہے  زخم کوئی کو آپ اگر
 کریں۔ مطلع کو ڈاکڻر اپنے کرم براه ، دھبے کے رنگ جامنی یا سرخ پرچھوڻے

 : ہیں سکتے کر بعد دیر کچھ یا کے دوران عالج پیاکیموتھر تجربہ کا ان آپ: عالمات جیسی فلو
 رم ، سرد یا کپکپی محسوس کرنا۔اچانک گ •

 بخار •

 درد۔ سر •

 درد میں پڻھوں •

 تھکاوٹ۔ •

 عالج آپ ہے۔ جاتا کیا کنڻرول طرح اچھی ذریعے کے وںگولیراو انجیکشن وک قے اوقات بعض: متلی
 لینا ادویات والی بچنے سے متلی ہیں۔ سکتے کر تجربہ کا تکاس دنوں چند سے گھنڻوں چند بعد کے

روکنا  پیشگی شروع ہونے کے بعد اس کا عالج کرنے کی بجائے اسے قےکیونکہ  ہے ضروری
 نرس یا ڈاکڻر اپنے تو ہیں رہے کر محسوس قے یا متلی مرتبہ زیاده سے ایک میں دن آپ اگر ہے۔ آسان
 کریں۔ رابطہی فور سے

 ہے۔ بڑھ سکتا دوران کے عالج جو ، اثر ضمنی عام بہت ایک: تھکاوٹ
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 پہلے کو آپ اگر پر طور ہوسکتاہے خاص نقصانده لئےیک گردوں عالج یہ:  نقصان کو گردوں
ڻریڻمنٹ سے پہلے آپ کے خون کے ڻیسٹ ہوں گے تاکہ یہ   GEM/CISسےگردوں میں خرابی ہو۔

 سے آپ ڈاکڻر کا آپ ہیں۔ رہے کر کام سے طریقے اچھے کتنے گردے کے آپ کہ سکے معلوم کیاجا
 مزید کو گردے تاکہ گا کرے فیصلہ کا خوراک بہترین کی پیاکیموتھر لیے کے آپ وه اور کرےگا بات

 نرس کی آپ ہے۔ ضروری پینا پانی زیاده بہتدوران عالج کے  سکے۔ ایا جابچ سے پہنچنے نقصان
ا جا رکھ ریکارڈ کا اس ہیں کرتے پیشاب کتنا اور ہیں پیتے پانیکتنا آپ کہ ہے سکتیپوچھ  سے آپ

 خون پر طور کے مثال ، ہیں کرتے محسوس تبدیلی کوئی میں پیشاب آپ اگر بتائیں کو اپنےڈاکڻر ۔سکے
 موجودگی۔ کی

 سکتی ہو محسوس آواز والی بجنے میں گھنڻی کانوں اپنے کو آپ ): اوڻوڻوکسیڻی( تبدیلیاں کی سننے
 شاذ ہے۔ جاتا ہو بہتر بخود خود یہ بعد کے ہونے ختم عالج بار ایک ہیں۔ کہتے ڻنائڻس جسے ، ہے

 میں سماعت اپنی آپ اگر ہے۔ سکتا ره جاری تک عرصے طویل بعد کے ہونے ختم عالج یہ ، ہی ونادر
 بتائیں۔ کو نرس یا ڈاکڻر اپنے تو ہیں کرتے محسوس تبدیلی کوئی

  

 ،توہے رہی ہو تکلیف کی سانس کو اگرآپ یا ہیں سرخ یا ہیں ہوئی ڻانگیں سوجی کی آپ اگر: جمنا خون
 ۔ کریں رابطہ سے الئن ہیلپ

GEM/CIS ۔سے متعلق کچھ کم عام ضمنی اثرات 
 فوری کو نرس یا ڈاکڻر اپنے ہے۔ تیہوسک الرجی کیموتھراپیدوران  اوقات بعض: عمل رد الرجک

 : ہیں عالمات اچانک کوئی سے میں ان کو آپ اگر بتائیں پر طور

 خارش •

 کمی میں سانس •

 سوجن۔ یا اللی کی چہرے •

 ان کر محسوس گرمی •
 آنا چکر •

 ہوناپیشاب گزرنے کی ضرورت بار بار •

سسیسپلیڻن  ): peripheral neuropathy(( ٹناہنسسانگلیوں اور انگلیوں میں بے حسی یا 
 متاثر کو اعصاب سے وجہ کی درد یا سنسناہٹ ، حسی بے میں پیروں یا ہاتھوں پیاکیموتھر پرمبنی

 سکتاہو مشکل کرنا کچھ کام سے سنسناہٹ یا حسی بے میں انگلیوں پاؤں کی انگلیوں اور ہے۔ کرسکتی
 ہے سکتا ہو شروع میں ہفتوں یا دنوں کچھمسئلہ  یہ لگانا۔ بڻن یا باندھنا تسمے کے جوتوں کہجیسے ہے
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 کو عالمات ان آپ ہے۔ سکتی ہو مستقل حسی بے ، ہی نادر و شاذ ہے۔ سکتا ره جاری تک ماه اورچند
 ۔ ہیں سکتے کر تالش میں ذیل تجاویز مخصوص لیے کے مدد میں کرنے کم

 ہے۔ سکتا بدل بھی ذائقہ کا آپ ہوں۔ پریشان نہ تو کھاتے نہیں زیاده دن دو یا ایک آپ اگر: بھوک کم

یا اس سے زیاده مرتبہ ڈھیال پاخانہ آئے تو آپ کو اپنی ڻیم  4 گھنڻوں میں 24 اگر آپ کو : سہالا
 ہوئے کھوئے گا۔ دے گولیاں کی روکنے اسہال کو آپ ڈاکڻر کا ہے۔ ضرورت کی کرنے سےرابطہ

 فائبر کم کو آپ تو ہے اسہال کو آپ رکھیں۔اگر یاد پینا پانی میں مقدار کافی لیے کے بحالی کی سیالوں
 چاہیے۔ کرنا پرہیز سے سبزیوں اور اناج ، رس کا پھلوں ، پھل کچے اور چاہیے کھانی خوراک والی

 سکتاہے۔ کر مدد بھی ابچن سے کھانوں والی چکنائی زیاده اور مصنوعات کی دودھکافی ،

 کے پاس آس ہوکر لیک باہر سے پی رگاکیموتھر ،کیموسیشن دوران: )رساو( اخراج کا کیموتھیراپی
 ، درد کوئی گرد کے رگ کو آپ اگر بتائیں پر طور فوری کو نرس اپنی ہے۔ سکتی پہنچا نقصان ڻشوکو

 ہے۔ سوجن یا اللی

لیڻر پانی پینا آپ  2 اور کم از کم )اسپغول کا چھلکاسبزیاں ، پھل ،( زیاده فائبر والی خوراکیں : قبض
 کی جالب کو آپ تو ہے یرہت قبض تک عرصہ زیاده سے دن تین/ دو کو آپ اگر ہے۔ سکتا کی مددکر
 ہے۔ پڑسکتی ضرورت

 جراثیم تاکہ چاہئیں کرنے برش اپنے دانت بعد کے کھانے ہمیشہ کو آپ: السر اور زخم کے منہ
 اوردن میں تین بار کریں استعمال برش نرم لیے کے روکنے کو زخموں کے منہ سکیں۔ بچ بڑھنےسے

 کریں۔ تیزابیت والے کھانےجیسے یاںچائے کا چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں مال کر کل 1 سے 1/ 2
 نرس ڈاکڻریا اپنے تو یںہمنہ  میں زخم  کو آپ اگر ہے۔ بہتر کرنا پرہیز سے انگور اور لیموں ، هسنتر

 ہیں۔ کرسکتے مدد میں کرنے عالج اک زخموں کے منہ وه کیونکہ ، بتائیں کو

 آتی نیند بہت کو آپ اگر ہے۔ سکتی بن باعث تھکاوٹ کا اور) غنودگی( نیند بہت  تھراپی کیمو: غنودگی
 چالئیں۔ نہ مشینری یا چالئیں نہ گاڑی تو ہے

 ہیں۔ سکتے لے ادویات کش جیسے درد پیراسیڻامول آپ ، تو ہے ہوتا ایسا اگر: درد سر

 ہیں۔ سکتے لے کی گولیاں نیند آپ تو ہو ضرورت کو آپ اگر: دشواری میں سونے

 ھمیشہ  بال اپنے آپ کہ ہے نہیں امکان کا بات اس لیکن ، ہیں سکتے ہو پتلے بال کے آپ: گرنا کا بالوں
 گے۔ دیں کھوکے لیے
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 ہوسکتی ہے۔ خارش یا ہے ہوسکتی خشک جلد کی آپ : تبدیلیاں کی جلد

 کے ہے۔آپ سکتی آ سوجن میں ڻانگوں یا ڻخنوں یا چہرے کے آپ اور ےہ اسکت بڑھ وزن کاآپ: وجنس
 گی۔ جائے بہترہو سوجن بعد کے ہونے ختم عالج کا آپ. ہے سکتی مل مدد میں رکھنے پر کشن کو پیروں

 لیے کے پانے قابو پر عالمات بنائیں یقینی کرنا آگاه سے اثرات ضمنی بھی کسی کو ڈاکڻر اپنے
 ہیں۔ کرتی مدد میں کرنے کنڻرول کو اثرات ضمنی جو،ہیں مفیددوائیں

 

 رہوں؟ لیتا دوائیں کی معمول تمام اپنی میں کیا
 تمام ان کو ڻیم آنکولوجی اپنی کرم براه ہوگا۔ رہنا لیتے ادویات کی معمول تمام اپنی کو آپ ، ہاں جی

 سکیں۔ دے مشوره وه تاکہ ، ہیں رہے لے آپ جو دیں اطالع کی ادویات

 ہوں؟ سکتا کروا ویکسینیشن کی فلو میں کیا
 ویکسینیشن کی فلو پہلے سے کرنے شروع پیراکیموتھ اپنی آپ کہ ہے جاتا دیا مشوره یہ ، ہاں جی

 ڈاکڻر اپنے کرم براه ، تو ہے رکھی کر شروع کیموتھراپی اپنی ہی پہلے نے آپ اگر کروائیں۔
 ہے۔ سکتا دے مشوره میں بارے کے وقت بہترین کے ویکسینیشن جو سےپوچھیں

 تجاویز۔ دوران کے عالج
 اور اپنے گردوں کی حفاظت کریں۔ )لیڻر فی دن 2 کم از کم( کافی مقدار میں سیال پئیں •

 مل مدد میں کرنے کم متلی سے کھانے کھانا تھوڑا تھوڑا بار بار رکھیں۔ برقرار کو غذائیت اچھی •
 تو ہو ضرورت کو آپ اگر چاہیے۔ کرنا پرہیز سے کھانوں ےہوئ ےتل یا چکنائی کو ہے۔آپ سکتی

 ہیں۔ سکتے لے دوائیں کرنےکی کم متلی آپ

 سن بالک اور حفاظتی )یا اس سے زیاده( 15 سے گریز کریں۔ ایس پی ایف دھوپ میں جانے •
 پہنیں۔ لباس

 کریں۔ نیند پوری •

 : لیے کے کرنے کم یا روکنے کوسنسنا ہٹ  اور حسی بے
 میں سردیوں آپ جب ۔ چایئںب کو پیروں یا ہاتھوں اپنے سے تبدیلیوں اچانک میں حرارت درجہ •

 کھانا ۔ئیںلگا نہ ہاتھ کو کھانےپینے منجمد- یںکر استعمال دستانے تو ہیں جاتے لیے کے سیر
 کریں۔ استعمال دستانے حفاظتی وقت کرتے باغبانی دستانےاور کے تندور وقت پکاتے

 پہنیں۔ جوتے حفاظتی ، ے اور نرماچھ ، رکھیں گرم کو پیروں اور ہاتھوں اپنے •

 کتناگرم یہ کہ سکتے کر نہیں محسوس آپ کیونکہ کریں احتیاط وقت کرتے استعمال پانی گرم •
 ہیں۔ سکتے جال کو خود اور ہے

 کریں۔ احتیاط وقت کاڻتے ناخن اپنے •

 کریں۔ موئسچرائز کو جلد اپنی بار دو کم از کم میں دن •

 ہو۔ ضرورت کی مدد میں پانے قابو پر عالمات کو آپ کی جن رکھیں پر گھر ادویات وه
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 کی چوکسی میں جن کریں گریز سے کاموں ان یا  ڈرائیونگ ہے سکتا آ چکر یا غنودگی کو آپ
 - ہے ہوتی ضرورت

 سے کرنے شروع پیاکریں۔کیموتھر استعمال برش کا دانتوں نرم اور الیکڻرک استرالۓ کے مونڈنےبال 

 ضمنی اوقات بعض ہیں۔ لےرہے آپ جو بتائیں میں بارے کے ادویات بھی کسی کو ڈاکڻر اپنے ، پہلے

 سے۔ کیموتھراپی کہ نہ ہیں سکتے ہو متعلق سے ادویات کی آپ اثرات

 گھنڻوں کے بعد بہتر نہیں ہوتے ہیں تو ہسپتال سے رابطہ کرنےمیں 24 اگر آپ کے عالمات شدید ہیں یا

 کریں۔ نہ ہچکچاہٹ

 یا لینے سانس ، سوجن کی ڻانگ یا بازو ، اللی ، درد: دیں دھیان پر عالمات کی جمنے کے خون
 کریں۔ رابطہ سے ڈاکڻر اپنے تو ہے عالمت کوئی سے میں عالمات ان کو آپ اگر درد۔ سینےمیں

 لیں۔ نہ ویکسینیشن کی قسم بھی کسی بغیر کے منظوری کی ڈاکڻر اپنے وقت کرتے کیموتھراپی
 
 مطلع کو ڈاکڻر اپنےتو ہیں حاملہ آپپہلے سے کرنے شروع کو عالج اس یا ےہ کا شبہ حملکو آپ اگر -

 ۔ کریں
 کریں۔ گریز سے ہونے حاملہ دوران کے پیاکیموتھر -

 پالئیں۔ نہ دودھبچے کو دوران کے پیاکیموتھر -

 جائے؟ کیا رابطہ کب سے ہسپتال -
گھنڻوں کے بعد بہتر نہیں ہوتے ہیں تو ہسپتال سے رابطہ کرنے  24 اگر آپ کے عالمات شدید ہیں یا

 کریں۔ نہ ہچکچاہٹ میں

 -لیں نمبر اپنے ڈاکڻر سے رابطہ ہنگامی کا ہسپتال

 ہوں؟ سکتا کر حاصل سے کہاں معلومات مزید میں

 لیے کے کینسر ڻریکٹ بلیری آپ تو ہیں چاہتے کرنا حاصل معلومات مزید میں شعبے اس آپ اگر

ESMO کرسکتے تالش لنک متعلقہ میں ذیل ۔آپ ویب سائٹ مالحظہ کر سکتے ہیں 
 : ہیں

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