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ബിലിയറി ട്രാക്്ററ് ക്റയാൻസറുക്റൾക്കുള്ള ക്റപെസിറബിൻ, 

ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ (ക്റാപൊക്സ്) 
നിങ്ങളുപര ക്റയാൻസറിപന ചിക്റിത്സിക്കുന്നതിനായി ക്റപെസിറബിൻ, 

ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ (ക്റാപൊക്സ്) എന്നിവയുപര സംപയാജനം പ ാക്ടർ ശുൊർശ 

പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ, ഈ മരുന്നുക്റപളക്കുറിച്ും അവയുമായി ബന്ധപെട്ട ചില 

വശങ്ങപളക്കുറിച്ും ചില ട്െധാന വിവരങ്ങൾ ഇവിപരയുെ്. 

 

ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ 

ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻസറുക്റൾ പക്റാശങ്ങളിൽ നിന്ന് 

(പക്റാലാഞ്ചിപയാസസറുക്റൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) വിക്റസിക്കുന്നു, അത് 

സാധാരണയായി ബിലിയറി സിസ്റ്റത്തിന്പറ സലനിംഗ ് ഉൊക്കുന്നു 

(ചുവപരയുള്ള ചിട്തത്തിൽ െച്യിൽ ചിട്തീക്റരിച്ിരിക്കുന്നു). ക്റരൾ, 

െിത്തസഞ്ചി എന്നിവയിൽ നിന്ന് പചറിയ ക്റുരലിപലക്്ക ഭക്ഷണം ആഗിരണം 

പചയ്യാൻ ഉെപയാഗിക്കുന്ന െിത്തരസം വഹിക്കുന്ന പചറിയ രയൂബുക്റളാണ് 

ബിലിയറി നാളങ്ങൾ. 

 

പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ, െിത്തസഞ്ചി ക്റാൻസർ, ആമ്പുള്ളറി 

ക്റാൻസർ എന്നിവയാണ് ബിലയറി  ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ : 

 

പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ - ഇത് െിത്തരസം ക്റാൻസർ എന്നും 

അറിയപെരുന്നു. ഈ ക്റയാൻസറിപന മൂന്്ന തരത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്നു, ഇത് 

െിത്തരസം നാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിക്റസിക്കുന്നു എന്നതിപന 

ആട്ശയിച്ിരിക്കുന്നു : 

ഇൻട്രാ പഹൊറിക്റ് പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ - ക്റരളിനുള്ളിപല 

നാളങ്ങളിൽ ക്റാൻസർ വിക്റസിക്കുപമ്പാൾ 

പെരിഹിലാർ പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ - ക്റരളിന ് െുറത്തുള്ള 

നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുപമ്പാൾ 

എക്സ്ട്രാപഹൊറിക്്റ പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ - ക്റരളിൽ നിന്്ന ക്റൂരുതൽ 

അക്റപലയുള്ള നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുപമ്പാൾ 

 

െിത്തസഞ്ചി ക്റാൻസർ - െിത്തസഞ്ചി സലനിംഗിൽ നിന്നാണ് ഉൊക്റുന്നത് 

അംെുള്ളറി ക്റയാൻസർ - െിത്തരസം നാളങ്ങളും പചറുക്റുരൽ തമ്മിലുള്ള 

പചരലിൽ നിന്നാണ് ഉൊക്റുന്നത്.   

നിങ്ങൾക്്ക  ഒരു ബിലിയറി  ട്രാക്റ്റ്  ക്റാൻസർ  ഉള്ളതിനാൽ ഇ ലഘുപലഖ  

നൽക്റിയിരിക്കുന്നു 

നിങ്ങളുപര ഓപങ്കാളജിസ്റ്റ് ഏത് ബിലിയറി   ട്രാക്റ്റ്  ക്റയാൻസറാപണന്നും അത് 

എട്തപത്താളം നീട്ടിയിട്ടുപെന്നും നിങ്ങളുമായി ചർച്പചയ്യാം. 
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എന്താണ് ക്റപൊക്സ്? 

ക്റപെസിറബിൻ, ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ എന്നിവ പചർന്ന ഒരു ക്റീപമാപതറാെി 

സംപയാജനമാണ് ക്റപൊക്സ്. പസൽ പറപ്ലിപക്കഷൻ ട്െട്ക്റിയയിൽ 

ഇരപെരുന്നതിലൂപര രയൂമർ പക്റാശങ്ങപള പക്റാല്ലുന്ന രെ് ക്റീപമാപതറാെി 

മരുന്നുക്റളാണ് ക്റപെസിറബിൻ, ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് 

സാധാരണ പസല്ലുക്റപള തക്റരാറിലാക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ചില 

ൊർശവഫലങ്ങൾക്്ക ക്റാരണമാക്റും. 

 

ക്റപൊക്സ് എങ്ങപന നിയട്ന്തിക്കുന്നു? 

രെ് വയതയസ്ത രീതിക്റളിൽ നൽക്റുന്ന രെ് മരുന്നുക്റൾ പചർന്നതാണ് 

ക്റപൊക്സ്. 

ക്റീപമാപതറാെി യൂണിറിൽ നിങ്ങൾക്്ക ആശുെട്തിയിൽ ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ 

ലഭിക്കും. ഒരു പചറിയ പനർത്ത രയൂബായ ക്റാൻ യുലയിലൂപര (Cannula) 

ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ ക്റുത്തിവയ്ക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളുപര സക്റയിപലാ 

സക്റയിപലാ (HAND) ഒരു നഴ്സ് ഇരും. നിങ്ങൾക്്ക ഓക്സാലിപ്ലാറിൻ ലഭിച് പശഷം 

ക്റാൻ യുല നീക്കംപചയ്യും. 

 

ക്റപെസിറബിൻ വായപക്റാെ് ഗുളിക്റക്റളായി എരുക്കുന്നു. ഓപരാ 

സസക്കിളിന്പറയും തുരക്കത്തിൽ ആശുെട്തി ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് 
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നിങ്ങൾക്്ക രാബ് പലറുക്റളിൽ ക്റാപെസിറബിൻ ലഭിക്കും. തുരർച്യായി 

രൊഴ്ചപത്തക്്ക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ക്റപെസിറബിൻ എരുക്കും. ഇത് 

സാധാരണയായി ദിവസത്തിൽ രെുതവണ രാവിപലയും സവക്റുപന്നരവും 

നിർപേശിക്കപെരുന്നു. 

 

അനുപയാജയമായ പ ാസ് ഇരപവള ഓപരാ 12 മണിക്കൂറിലും ആണ്, എന്നാൽ 

ഇത് നിങ്ങൾക്്ക ക്റൂരുതൽ അനുപയാജയമാപണങ്കിൽ, ഓപരാ 10 അപല്ലങ്കിൽ 11 

മണിക്കൂറിലും നിങ്ങൾക്്ക രാബ് പലറുക്റൾ എരുക്കാം (െപക്ഷ ഒരിക്കലും 8 

മണിക്കൂറിൽ താപെയുള്ള ഇരപവളയിൽ). 

 

ഭക്ഷണം ക്റെിഞ്ഞ് 30 മിനിറിനുള്ളിൽ ധാരാളം പവള്ളം ഉെപയാഗിച്് 

ഗുളിക്റക്റൾ ക്റെിക്കണം (നിങ്ങൾക്്ക ശരിയായ ഭക്ഷണം ക്റെിക്കാൻ 

ക്റെിയുന്നിപല്ലങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണം ശരിയാക്റും). ചവയ്ക്കുക്റപയാ 

തക്റർക്കുക്റപയാ പചയ്യാപത ഈ ഗുളിക്റക്റൾ വിെുങ്ങണം, െപക്ഷ 

വിെുങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്്ക ട്െശ്നങ്ങളുപെങ്കിൽ അവ പവള്ളത്തിൽ 

ലയിെിക്കാം. നിങ്ങൾക്്ക ഒരു പ ാസ് നഷ് രപെരുക്റയാപണങ്കിൽ, നഷ് രമായ 

പ ാസ് ഒെിവാക്കി നിങ്ങളുപര സാധാരണ പഷ യൂൾ തുരരുക്റ. ഒപര സമയം 

രെ് പ ാസുക്റൾ അപല്ലങ്കിൽ അധിക്റ പ ാസുക്റൾ എരുക്കരുത്. 

 

നിങ്ങളുപര ഉയരം, ഭാരം, ട്ൊയം, പൊതു ആപരാഗയം, അരിസ്ഥാന 

അവസ്ഥക്റൾ എന്നിവയുൾപെപര നിരവധി ഘരക്റങ്ങപള അരിസ്ഥാനമാക്കി 

നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുന്ന ക്റപൊക്സിന്പറ ക്റൃതയമായ അളവ് പ ാക്ടർ 

തീരുമാനിക്കും. 

 

ക്റപൊക്സ് ചിക്റിത്സയുപര പഷ യൂൾ 

ചിക്റിത്സാ ചട്ക്റങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്്ക CAPOX ലഭിക്കും. ക്റപൊക്സ് ചിക്റിത്സയുപര 

സ്റ്റാൻപ ർ ് പഷ യൂൾ മൂന്നാഴ്ചപത്ത സസക്കിളിപന െിന്തുരരുന്നു, അതിൽ 

ഇൻട്രാസവനസ് ക്റീപമാപതറാെിക്ക് ഒരു ദിവസവും തുരർച്യായി െതിനാല് 

ദിവസപത്ത ഓറൽ ക്റപെസിറസബനും ഉൾപെരുന്നു, തുരർന്്ന ഒരാഴ്ച 

വിട്ശമവും. 

 

ക്റീപമാപതറാെിയുപര ഓപരാ ചട്ക്റത്തിന്പറയും തുരക്കത്തിൽ, നിങ്ങപള 

ഓപങ്കാളജി രീം വിലയിരുത്തും. ക്റീപമാപതറാെിയുപര ഓപരാ പസഷനും 

മുമ്്പ, നിങ്ങൾക്്ക ഒരു രക്തെരിപശാധന നരത്തുക്റയും നിങ്ങളുപര 

ക്റീപമാപതറാെി സസക്കിളിന് നിങ്ങൾ പയാഗയരാപണാ എന്്ന നിങ്ങളുപര 

ഓപങ്കാളജി രീം െരിപശാധിക്കുക്റയും പചയ്യും. നിങ്ങളുപര അവസാന 

ക്റൺസൾപട്ടഷനുപശഷം ഏപതങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളും ട്െശ്നങ്ങളും റിപൊർട്ട് 

പചപയ്യെത് ട്െധാനമാണ്, അതുവെി പ ാസ് / പഷ യൂൾ ട്ക്റമീക്റരിക്കാനും 

നിങ്ങൾക്കായി ട്െപതയക്റമായി വയക്തിഗതമാക്കാനും ക്റെിയും. 
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ക്റീപമാപതറാെിയുപര ഓപരാ ചട്ക്റത്തിന്പറയും ആദയ ആഴ്ചയിപല ദിവസം 1 

ന്, ഓപങ്കാളജി രീമിപന വിലയിരുത്തുന്നതിനും രക്തെരിപശാധന 

നരത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ ആശുെട്തിയിൽ വരും. ക്റീപമാപതറാെി 

സവീക്റരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒപന്നാ രപൊ ദിവസത്തിന് പശഷം 

മരങ്ങിവരും. ചില ട്െശ്നങ്ങൾ വിക്റസിെിച്ിട്ടിപല്ലങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ 

നിങ്ങൾ പ ാക്ടപറ ക്റാണില്ല. ക്റീപമാപതറാെി പസഷൻ 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ 

വപര നീെുനിൽക്കും. പസഷന്പറ അവസാനം നെ് സ ് നിങ്ങൾക്്ക 

വീട്ടിപലക്്ക പക്റാെുപൊക്റാൻ ക്റപെസിറബിൻ ഗുളിക്റക്റൾ നൽക്റും. 

ഒറരാട്തിപക്റാെ് നിങ്ങൾ ആശുെട്തിയിൽ ക്റെിപയെതില്ല. 

 

നിങ്ങളുപര ക്റീപമാപതറാെി നിയമനത്തിന് തപലദിവസം നിങ്ങളുപര ജിെി 

ട്ൊക്ടീസിൽ രക്തം എരുക്കാൻ പ ാക്ടർ നിങ്ങപളാര് ആവശയപെപട്ടക്കാം 

  

ക്റപൊക്സ് സസക്കിൾ: 2 ആഴ്ച, 1 ആഴ്ച അവധി 

 

 

 

ക്റപൊക്സ് ചിക്റിത്സയുപര ക്റാലാവധി 

നിങ്ങളുപര ചിക്റിത്സയുപര സദർഘയം പ ാക്ടർ നിങ്ങളുമായി ചർച് പചയ്യും. 

സാധാരണയായി, ഓപരാ CAPOX സസക്കിളും മൂന്നാഴ്ച നീെുനിൽക്കും. 

ചിക്റിത്സ നന്നായി സഹിച്ാൽ, ഇത് 8 സസക്കിളുക്റളിൽ ആവർത്തിക്കാം. 

ക്റീപമാപതറാെി ട്െവർത്തിക്കുന്നുപൊ എന്്ന മനസിലാക്കാൻ പ ാക്ടർ 

ആവർത്തിച്ുള്ള സ്കാൻ ഉെപദശിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾക്്ക ക്റുറഞ്ഞത് 4 

ക്റീപമാപതറാെി സസക്കിളുക്റൾ ലഭിക്കും. ആദയപത്ത 3 മാസപത്ത സ്കാൻ 

നിങ്ങളുപര ക്റാൻസർ സ്ഥിരതയുള്ളപതാ ചുരുങ്ങുന്നപതാ ആപണന്്ന 

ക്റാണിക്കുന്നുപവങ്കിൽ, മപറാരു 3 മാസം ക്റീപമാപതറാെി തുരരാൻ പ ാക്ടർ 

ഉെപദശിപച്ക്കാം. ചിക്റിത്സയുപര ആദയ 6 മാസത്തിനുപശഷം നിങ്ങൾ 

ക്റീപമാപതറാെിയിൽ നിന്ന് ഇരപവള എരുക്കപണാ അപതാ തുരരണപമാ എന്്ന 

പ ാക്ടർ നിങ്ങളുമായി ചർച് പചയ്യും. 
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ക്റപൊക്സ് ചിക്റിത്സയുപര ൊർശവഫലങ്ങൾ എപന്താപക്കയാണ്? 

ഈ ചിക്റിത്സയിലൂപര അറിയപെരുന്ന ൊർശവഫലങ്ങൾ ഉെ്, എന്നാൽ 

അവപയാന്നും നിങ്ങൾക്്ക അനുഭവപെരില്ല. ചിക്റിത്സ 

ട്െവർത്തിക്കുന്നിപല്ലന്്ന ഇതിനർത്ഥമില്ല; ൊർശവഫലങ്ങളുപര സാന്നിധയപമാ 

ക്റാഠിനയപമാ മരുന്നുക്റളുപര ഫലട്ൊപ്തിയും തമ്മിൽ യാപതാരു ബന്ധവുമില്ല. 

 

നിങ്ങൾക്്ക ചില ൊർശവഫലങ്ങൾ ലഭിപച്ക്കാം, െപക്ഷ അവപയല്ലാം 

നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കാൻ സാധയതയില്ല. ൊർശവഫലങ്ങൾ അവയുപര ആരംഭം, 

സദർഘയം, തീട്വത എന്നിവ ക്റണക്കിപലരുത്്ത െലപൊെും 

ട്െവചിക്കാനാക്റുപമന്്ന ഓർമ്മിക്കുക്റ; അവ എല്ലായ്പൊെും 

െെയെരിയാക്കാവുന്നവയാണ്, ഓക്സാലിപ്ലാറിനുമായി ബന്ധപെട്ടവ ഒെിപക്റ, 

ചിക്റിത്സയ്ക്്ക പശഷം െൂർണ്ണമായും പൊക്റണം. എന്നിരുന്നാലും, അവയുപര 

ആവൃത്തിയും ക്റാഠിനയവും ഓപരാ വയക്തിക്കും വയതയാസപെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

മറ് െല ക്റീപമാപതറാെി മരുന്നുക്റപളയും പൊപല, ക്റപെസിറബിൻ 

ഓക്സാലിപ്ലാറിനും ക്റാൻസർ പക്റാശങ്ങപള പക്റാല്ലുന്നു, ക്റാരണം പസൽ 

 ിവിഷനും വയാെനവും തരയാനുള്ള ക്റെിവ്. നിർഭാഗയവശാൽ, ക്റാൻസർ 

പക്റാശങ്ങളും സാധാരണ പക്റാശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വയതയാസം 

തിരിച്റിയാൻ ക്റീപമാപതറാെി മരുന്നുക്റൾക്്ക ക്റെിയില്ല. അതിനാൽ, 

രക്തപക്റാശങ്ങൾ, വായിപല പക്റാശങ്ങൾ, ആമാശയം, മലവിസർജ്ജനം, 

മപറവിപരപയങ്കിലും അതിപവഗം വിഭജിക്കുന്ന സാധാരണ പക്റാശങ്ങപളയും 

ക്റീപമാപതറാെി നശിെിക്കും, അതാണ് ചില വയതയസ്ത ൊർശവഫലങ്ങൾക്്ക 

ക്റാരണമാക്റുന്നത്. ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റെിഞ്ഞാൽ, ആ സാധാരണ 

പക്റാശങ്ങൾ വീെും വളരുക്റയും ആപരാഗയക്റരമായിരിക്കുക്റയും പചയ്യും. 

 

നിങ്ങൾക്്ക ഉൊപയക്കാവുന്ന ഏപതങ്കിലും ൊർശവഫലങ്ങളുപര ആഘാതം 

നിയട്ന്തിക്കുന്നതിനും ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനും ക്റീപമാപതറാെി സമയത്്ത 

എരുക്കാവുന്ന നിരവധി മരുന്നുക്റൾ ലഭയമാണ്. 

 

  

ക്റപൊക്സ് മായി ബന്ധപെട്ട ഏറവും സാധാരണമായ ചില ൊർശവഫലങ്ങൾ 

പഹമപറാപരാക്സിസിറി: നിങ്ങളുപര രക്താണുക്കളിൽ ൊർശവഫലങ്ങൾ 

ഉൾപെപര 

ക്റുറഞ്ഞ എണ്ണം പവളുത്ത രക്താണുക്കളും അണുബാധയ്ക്കുള്ള 

സാധയതയും 

ക്റീപമാപതറാെി െലപൊെും പവളുത്ത രക്താണുക്കളുപര  (ഇത് 

അണുബാധക്റപള പചറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു)  എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കുന്നു, 

നിങ്ങളുപര പവളുത്ത രക്താണുക്കളുപര എണ്ണം വളപര ക്റുറവാപണങ്കിൽ 

(ഇതിപന നയൂപട്രാെീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക 

അണുബാധയുൊക്റാം. ഈ സമയത്്ത, തിരപക്കറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
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അപല്ലങ്കിൽ ജലപദാഷമുള്ള ആളുക്റളുമായി അണുബാധയുപര 

അെക്റരസാധയത വർദ്ധിെിക്കുന്ന സാഹചരയങ്ങൾ ഒെിവാക്കാൻ 

ട്ശദ്ധിപക്കെതുെ്. 

നിങ്ങളുപര ക്റീപമാപതറാെിയുപര ഓപരാ ചട്ക്റങ്ങളുപരയും 10-ാാാം 

ദിവസത്തിനും 14-ാാാം ദിവസത്തിനും ഇരയിൽ നിങ്ങളുപര പവളുത്ത 

പസല്ലുക്റളുപര എണ്ണം ഏറവും താെ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കാപമന്നതിനാൽ, ഈ 

ദിവസങ്ങളിൽ അണുബാധയുപര സാധയത ഒെിവാപക്കെത് ട്െധാനമാണ് 

ഓപരാ ക്റീപമാപതറാെി സസക്കിളിനും മുമ്പായി പ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര 

പവളുത്ത രക്താണുക്കപള െരിപശാധിക്കും. നിങ്ങളുപര അരുത്ത 

ചിക്റിത്സയ്ക്്ക മുമ്്പ പവളുത്ത പസല്ലുക്റളുപര എണ്ണം സാധാരണ നിലയിപലക്്ക 

മരങ്ങും. പഷ യൂൾ പചയ്ത ചിക്റിത്സ സവീക്റരിക്കാൻ നിങ്ങപള 

അനുവദിക്കാത്തവിധം അവ വളപര ക്റുറവായിരിക്കാം, ക്റൂരാപത പസൽ 

എണ്ണം സാധാരണ നിലയിപലക്്ക മരങ്ങുന്നതുവപര പ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര 

ചിക്റിത്സ അൽെം സവക്റും. 

 

അണുബാധയുപര ലക്ഷണങ്ങപളയും ലക്ഷണങ്ങപളയും ക്റുറിച് ്

നിങ്ങൾക്കറിപയെത് ട്െധാനമാണ്, ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏപതങ്കിലും 

വിക്റസിെിച്ാൽ നിങ്ങളുപര ആശുെട്തിയിപല പഹൽെ് സലനുമായി 

(പഫാൺ നമ്പർ) ബന്ധപെരണം: 

- ൊരപസറപമാൾ ഉെപയാഗിച്ിട്ടും നിങ്ങളുപര ശരീര താെനില 38 ° C (100.4 ° F) 

ക്റവിയുന്നു 

- നിങ്ങൾക്്ക പെപട്ടന്ന് സുഖം അപല്ലങ്കിൽ അസുഖം പതാന്നുന്നു 

- നിങ്ങൾ പതാെപവദന, ചുമ, വയറിളക്കം, മൂട്തപമാെിക്കുന്നതിന്പറ 

ആവൃത്തി എന്നിവ വിക്റസിെിക്കുന്നു 

ക്റുറഞ്ഞ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ  

ക്റീപമാപതറാെിക്ക് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റെിയും. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര ഏറവും ട്െധാനപെട്ട െങ്്ക നിങ്ങളുപര 

ശരീരത്തിന്പറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിപലക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുക്റ എന്നതാണ്. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുപര എണ്ണം വളപര ക്റുറവാപണങ്കിൽ (ഇതിപന വിളർച് 

എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്ഷീണവും ആശവാസവും അനുഭവപെരും. 

നിങ്ങളുപര വിളർച് ക്റഠിനമാപണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക രക്തെക്റർച് 

ആവശയമാണ്. 

 

ക്റുറഞ്ഞ എണ്ണം പപ്ലറപ്ലറുക്റളും ചതവ് അപല്ലങ്കിൽ രക്തട്സാവത്തിനുള്ള 

സാധയതയും 

ക്റീപമാപതറാെിക്ക് പപ്ലറ്പലറുക്റളുപര എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റെിയും. രക്തം 

ക്റട്ടെിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പപ്ലറ്പലറുക്റൾ ഉെപയാഗട്െദമാണ്. 

നിങ്ങളുപര പപ്ലറ്പലറുക്റളുപര എണ്ണം വളപര ക്റുറവാപണങ്കിൽ (ഇതിപന 

പട്താംപബാസസപറാെീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്റീപമാപതറാെി 

സവീക്റരിക്കാൻ ക്റെിയില്ല, പപ്ലറ് പലറിന്പറ എണ്ണം പമച്പെരുന്നതുവപര 
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പ ാക്ടർ നിങ്ങളുപര ചിക്റിത്സ അൽെം സവക്റും. മൂക്്ക പൊട്ടൽ, 

രക്തട്സാവം പമാണക്റൾ, ചർമ്മത്തിൽ പചറിയ ചുവെ് അപല്ലങ്കിൽ െർെിൾ 

ൊരുക്റൾ എന്നിവ പൊലുള്ള മുറിവുക്റപളാ രക്തട്സാവപമാ ഉപെങ്കിൽ, 

ദയവായി പ ാക്ടപറ അറിയിക്കുക്റ. 

 

വയറിളക്കം: നിങ്ങൾക്്ക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാപലാ അതിലധിക്റപമാ 

അയഞ്ഞ മലം ഉപെങ്കിൽ നിങ്ങളുപര രീമുമായി ബന്ധപെപരെതുെ്. 

നിങ്ങളുപര പ ാക്ടർ നിങ്ങൾക്്ക വയറിളക്ക വിരുദ്ധ ഗുളിക്റക്റൾ 

(പലാപെറാസമ )് നൽക്റും. അയഞ്ഞ ചലനമുൊക്റുപമ്പാപെല്ലാം നിങ്ങൾ 

ഒരു പലാപെറാസമ ് രാബ് പലറ് എരുപക്കെതുെ്. നഷ്ടപെട്ട ട്ദാവക്റങ്ങൾ 

മാറിസ്ഥാെിക്കാൻ ധാരാളം പവള്ളം ക്റുരിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക്റ. നിങ്ങൾക്്ക 

വയറിളക്കം അനുഭവപെരുക്റയാപണങ്കിൽ ക്റുറഞ്ഞ സഫബർ ഭക്ഷണം 

ക്റെിക്കുക്റയും അസംസ്കൃ ത െെങ്ങൾ, ട്ഫൂട്ട് ജയൂസ്, ധാനയങ്ങൾ, െച്ക്കറിക്റൾ 

എന്നിവ ഒെിവാക്കുക്റയും പവണം. മദയം, ക്റഫീൻ, ൊൽ ഉൽെന്നങ്ങൾ, 

പക്റാെുെ് ക്റൂരിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒെിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. 

 

ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻപട് ാം: നിങ്ങളുപര സക്റക്റപളാ ക്റാലുക്റപളാ 

സൂരയതാെത്തിന് സമാനമായ ചുവെ്, ട്വണം, വരെ അപല്ലങ്കിൽ 

വീർത്തതായിത്തീരും. ഈന്തെനക്റളിപലയും ക്റാലുക്റളിപലയും ചർമ്മം 

െുറംപതാലി തുരങ്ങാം, സാധാരണയായി പനരിയ രീതിയിലും ചിക്റിത്സ 

ആരംഭിച്് രൊഴ്ചയ്ക്്ക മുമ്പും. ഇതിപനാെം മരവിെ് അപല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുപര 

സക്റക്റളിപലാ ക്റാലുക്റളിപലാ ഇക്കിളിപെരുത്താം. അത്തരം 

ലക്ഷണങ്ങപളക്കുറിച്ും സദനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുപര 

ട്െവർത്തനങ്ങളിൽ അവ എങ്ങപന ഇരപെരുന്നുപവന്നും പ ാക്ടർ ചർച് 

പചയ്യും. ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻപട് ാമിന് മരുന്നിന്പറ അളവ് 

ക്റുറയ്പക്കെിവരാം, ചിലപൊൾ ചർമ്മത്തിൽ മാറങ്ങൾ ക്റൂരുതൽ 

ക്റഠിനമാക്റുപമ്പാൾ, ചിക്റിത്സ നിർപത്തെതുെ്. ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് 

സിൻപട് ാമിന്പറ വിക്റസനം ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് ട്ശമിക്കുന്നത് തരയൽ 

വളപര ട്െധാനമാണ്. ചുവപരയുള്ള “ചിക്റിത്സയ്ക്കിപര  ട്ശദ്ധ” വിഭാഗത്തിപല 

ഉെപദശം െിന്തുരർന്്ന നിങ്ങളുപര സക്റക്റാലുക്റൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ. 

 

വായ ട്വണങ്ങളും അൾസറും: അണുക്കൾ വളരുന്നത് ഒെിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ 

എല്ലായ്പൊെും െല്ല് പതയ്ക്കണം. വായ ട്വണം തരയുന്നതിപനാ 

സഹായിക്കുന്നതിപനാ മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷ് ഉെപയാഗിച്് 1/2 മുതൽ 1 

രീസ്പൂ ൺ പബക്കിംഗ് പസാ  പവള്ളത്തിൽ ക്റലർത്തി (അപല്ലങ്കിൽ ഒരു 

പൊതു മൗത്്ത വാഷ്) ദിവസത്തിൽ മൂന്്ന തവണ ക്റെുക്റുക്റ. ഓറഞ്്ച, നാരങ്ങ, 

മുന്തിരിെെം തുരങ്ങിയ അസി ിറി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒെിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

നിങ്ങൾക്്ക അൾസർ ഉപെങ്കിൽ പ ാക്ടപറാ നഴ്സിപനാപരാ െറയുക്റ, ക്റാരണം 

വായ ട്വണം തരയാപനാ ചിക്റിത്സിക്കാപനാ അവ സഹായിക്കും. 
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വർദ്ധിച് ലിവർ എൻസസമുക്റൾ: നിങ്ങൾക്്ക ഉയർന്ന മൂലയങ്ങളായ 

ട്രാൻസാമിപനയ് സുക്റൾ (ക്റരൾ നിർമ്മിച് പട്ൊട്ടീനുക്റൾ) ഉപെങ്കിൽ 

സാധാരണയായി നിങ്ങളുപര ട്െവർത്തനത്തി ഊർജ്ജത്തിപലാ ഒരു 

വയതയാസവും നിങ്ങൾ ക്റാണില്ല. രക്തെരിപശാധനയിൽ നിങ്ങളുപര പ ാക്ടർ 

അവപര െരിപശാധിക്കുക്റയും ക്റീപമാപതറാെിയുപര അളവ് 

ട്ക്റമീക്റരിക്കപണാ എന്്ന അവൻ / അവൾ തീരുമാനിക്കുക്റയും പചയ്യും. 

 

ക്ഷീണം: വളപര സാധാരണമായ ൊർശവഫലങ്ങൾ, ഇത് ചിക്റിത്സാ പവളയിൽ 

വർദ്ധിപച്ക്കാം. 

 

വിശെില്ലായ്മ : ഒപന്നാ രപൊ ദിവസം നിങ്ങൾ ക്റൂരുതൽ ക്റെിച്ിപല്ലങ്കിൽ 

വിഷമിപക്കെ. 

 

രക്തം ക്റട്ടെിരിക്കൽ: നിങ്ങളുപര ക്റാലുക്റൾ വീർത്തപതാ ചുവെും ട്വണവും 

അപല്ലങ്കിൽ ശവാപസാച്്വാസം ഉൊയാൽ പഹൽെ്സലനുമായി 

ബന്ധപെരുക്റ  

ക്റപൊക്സ് മായി ബന്ധപെട്ട ചില സാധാരണ ൊർശവഫലങ്ങൾ 

 

അലർജി ട്െതിട്െവർത്തനം: ചിലപൊൾ ഇത് ഓക്സാലിപ്ലാറിന്പറ ഇൻഫയൂഷൻ 

സമയത്്ത, അതിനുപശഷപമാ സംഭവിക്കുന്നു. ക്റൂരുതൽ തവണ ഇത് 

സൗമയമാപണങ്കിലും ചിലപൊൾ ക്റഠിനമായിരിക്കും. പെപട്ടന്നുള്ള 

എപന്തങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുപെങ്കിൽ ഉരൻ പ ാക്ടപറാ നഴ്സിപനാപരാ െറയുക്റ: 

• ചുണങ്ങു 

• ശവാസം മുട്ടൽ 

• മുഖത്തിന്പറ ചുവെ് അപല്ലങ്കിൽ വീക്കം 

• ചൂര് അനുഭവപെരുന്നു 

• തലക്ററക്കം 

• മൂട്തപമാെിക്കൽ 

 

ഫ്ലൂ പൊലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: ക്റീപമാപതറാെി ചിക്റിത്സയ്ക്കിപരപയാ 

അപല്ലങ്കിൽ താമസിയാപത: 

ചൂര്, തണുെ് അപല്ലങ്കിൽ വിറയൽ അനുഭവപെരുന്നു 

• െനി 

• തലപവദന 

• പെശി പവദന 

• ക്ഷീണം 

ക്റീപമാപതറാെിയുപര എക്സ്ട്രാവാപസഷൻ (പചാർച്): ഇത് നൽക്റുപമ്പാൾ, 

ക്റീപമാപതറാെി സിരയ്ക്്ക െുറത്്ത പചാർന്്ന ചുറുമുള്ള രിഷയുവിപന 

നശിെിക്കും. സിരയ്ക്്ക ചുറും എപന്തങ്കിലും ക്റുപത്താെുക്്ക, പവദന, ചുവെ് 

അപല്ലങ്കിൽ വീക്കം ഉപെങ്കിൽ ഉരൻ തപന്ന നിങ്ങളുപര നഴ്സിപനാര് െറയുക്റ. 
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വയറുപവദന: നിങ്ങൾക്്ക മങ്ങിയ പവദനപയാ വായുവിൻപറ തരസ്സപമാ 

ഉൊക്റാം. ഇത് സാധാരണയായി ക്റീപമാപതറാെിയുമായി 

ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്്ക സ്ഥിരമായ മൂർച്യുള്ള 

പവദനയുപെങ്കിൽ പ ാക്ടറുമായി ബന്ധപെരുക്റ. 

 

മലബന്ധം: ഉയർന്ന സഫബർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (െച്ക്കറിക്റൾ, െെം, മുെുനീള 

പറാട്ടി) ക്റെിക്കുന്നതും ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ പവള്ളം ക്റുരിക്കുന്നതും നിങ്ങപള 

സഹായിക്കും. രെ് / മൂന്്ന ദിവസത്തിൽ ക്റൂരുതൽ നീെുനിൽക്കുപന്നങ്കിൽ 

നിങ്ങൾക്്ക പൊഷക്റങ്ങൾ ആവശയമായി വപന്നക്കാം. 

മയക്കം: ക്റീപമാപതറാെി നിങ്ങൾക്്ക വളപര ഉറക്കവും മയക്കവും 

ക്ഷീണവും അനുഭവപെരാം. നിങ്ങൾക്്ക വളപര ഉറക്കം പതാന്നുന്നുപവങ്കിൽ, 

യട്ന്തങ്ങൾ ഓരിക്കുക്റപയാ ട്െവർത്തിെിക്കുക്റപയാ പചയ്യരുത്. 

 

തലപവദന: ഇത് സംഭവിക്കുക്റയാപണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക ൊരപസറപമാൾ 

പൊലുള്ള പവദനസംഹാരിക്റൾ എരുക്കാം. 

 

ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്: നിങ്ങൾക്്ക ആവശയപമങ്കിൽ സ്ലീെിംഗ് രാബ് പലറുക്റൾ 

എരുക്കാം. 

 

ട്ദാവക്റം പക്റട്ടിെരുക്കുക്റ: നിങ്ങൾക്്ക ഭാരം വയ്ക്കാം, നിങ്ങളുപര മുഖം 

അപല്ലങ്കിൽ ക്റണങ്കാലുക്റൾ അപല്ലങ്കിൽ ക്റാലുക്റൾ വീർക്കാം. 

നിങ്ങളുപര ക്റാലുക്റൾ ഒരു തലയണയിൽ വയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 

നിങ്ങളുപര ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റെിഞ്ഞാൽ വീക്കം പമച്പെരും. 

 

മുരി പക്റാെിച്ിൽ: നിങ്ങളുപര മുരി ക്റനംക്റുറപഞ്ഞക്കാം, െപക്ഷ നിങ്ങളുപര 

മുരി നഷ്ടപെരാൻ സാധയതയില്ല. 

 

ൊർശവഫലങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്്ന 

ഏപതങ്കിലും ൊർശവഫലങ്ങപളക്കുറിച്് പ ാക്ടപറ അറിയിക്കുന്നത് 

ഉറൊക്കുക്റ; പരാഗലക്ഷണങ്ങപള നിയട്ന്തിക്കാൻ ഉെപയാഗട്െദമായ 

മരുന്നുക്റളുെ്. 

  

 

എന്പറ െതിവ് മരുന്നുക്റപളല്ലാം ഞാൻ തുരർന്നും ക്റെിക്കപണാ?? 

അപത, നിങ്ങളുപര െതിവ് മരുന്നുക്റപളല്ലാം ക്റെിക്കുന്നത് തുരരണം. നിങ്ങൾ 

എരുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുക്റളും ദയവായി നിങ്ങളുപര ഓപങ്കാളജി രീമിന് 

റിപൊർട്ട് പചയ്യുക്റ, അതുവെി അവർക്്ക ഉെപദശിക്കാൻ ക്റെിയും. 

 

എനിക്്ക ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിപനഷൻ നൽക്റാപമാ?? 



 

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 Sujith Kumar Mullapally, Dr Venkata Pradeep Babu Koyyala. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, 
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അപത, നിങ്ങളുപര ക്റീപമാപതറാെി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾക്്ക 

ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിപനഷൻ നൽക്റണപമന്്ന നിർപേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 

ഇതിനക്റം തപന്ന ക്റീപമാപതറാെി ആരംഭിച്ിട്ടുപെങ്കിൽ, വാക്സിപനഷൻ 

എരുക്കുന്നതിനുള്ള മിക്റച് സമയപത്തക്കുറിച്് ഉെപദശിക്കാൻ ക്റെിയുന്ന 

പ ാക്ടപറാര് ദയവായി പചാദിക്കുക്റ. 

 

ചിക്റിത്സയ്ക്കിപര ട്ശദ്ധിപക്കെ ക്റാരയങ്ങൾ 

• ധാരാളം ട്ദാവക്റങ്ങൾ ക്റുരിക്കുക്റ (ട്െതിദിനം ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ) 

നിങ്ങളുപര വൃക്കക്റപള സംരക്ഷിക്കുന്നു. 

• നല്ല പൊഷക്റാഹാരം നിലനിർത്തുക്റ. പചറിയ െതിവ് ഭക്ഷണം 

ക്റെിക്കുന്നത് ഓക്കാനം ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പക്റാെുെ് 

അപല്ലങ്കിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒെിവാക്കണം. നിങ്ങൾക്്ക 

ആവശയപമങ്കിൽ ആന്റി-സിപനനസ് മരുന്നുക്റൾ ക്റെിക്കാം. 

• പഷവിംഗ് പചയ്യുപമ്പാൾ ഒരു ഇലക്റ്ട്രിക്റ് പറസറും രക്തട്സാവം 

ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷും ഉെപയാഗിക്കുക്റ. 

• സൂരയട്െക്റാശം ഒെിവാക്കുക്റ.  എസ് െി എഫ് 15 (അപല്ലങ്കിൽ ഉയർന്നത്) 

സൺ പലാക്കും സംരക്ഷണ വസ്ട്തങ്ങളും ധരിക്കുക്റ. 

•  നിങ്ങൾക്്ക മയക്കം അപല്ലങ്കിൽ തലക്ററക്കം അനുഭവപെരാം; 

ക്റപെസിറബിൻ ട്െതിക്റരണം അറിയുന്നതുവപര ജാട്ഗത ആവശയമുള്ള 

പജാലിക്റളിൽ വാഹനപമാരിക്കുക്റപയാ അതിൽ ഏർപെരുക്റപയാ 

പചയ്യുക്റ. 

• ധാരാളം വിട്ശമം പനരുക്റ. 

•  ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻപട് ാം തരയുന്നതിന് : 

- നിങ്ങളുപര സക്റക്റളിപലക്കും ക്റാലുക്റളിപലക്കും ഘർഷണം, മർേം, ചൂര് 

എക്റ്സ്പൊഷർ എന്നിവ ക്റുറയ്ക്കുക്റ. 

- ൊട്തങ്ങൾ ക്റെുക്റൽ, നീെ ഷവർ അപല്ലങ്കിൽ രയൂബ് ബത്്ത എന്നിവ 

പൊലുള്ള ചൂരുപവള്ളവുമായി ദീർഘക്റാല സമ്പർക്കം ഒെിവാക്കുക്റ. 

- ൊട്തം ക്റെുക്റുന്ന ക്റയ്യുറക്റൾ ഉെപയാഗിക്കരുത്, ക്റാരണം റബ്ബറിന ്

നിങ്ങളുപര സക്റെത്തിയുപര ചർമ്മം ഉഷ്മളമായി നിലനിർത്താൻ ക്റെിയും. 

- നിങ്ങളുപര ക്റാലിൽ പതാലി ക്റളയുന്നത് ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് നീെ നരത്തപമാ 

ജമ്പുക്റപളാ ഒെിവാക്കുക്റ.  

- ക്റഠിനമായ ട്െതലത്തിൽ നിങ്ങളുപര സക്റ ചൂഷണം പചയ്യുന്ന െൂപന്താട്ടം / 

ഗാർഹിക്റ ഉെക്റരണങ്ങൾ ഉെപയാഗിക്കരുത്. 

- സക്റയിലും ക്റാലിലും പലാഷൻ തരവുന്നത് ഒെിവാക്കുക്റ, െപക്ഷ 

ചർമ്മപത്ത നനവുള്ളതാക്കുക്റ. 

ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പവദന ഒെിവാക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്്ക എപമാലിയന്റ് ട്ക്റീമുക്റളും പവദനസംഹാരിക്റളും 

ഉെപയാഗിക്കാം. നിങ്ങളുപര പ ാക്ടറുമായി മിക്റച് മരുന്്ന ചർച് പചയ്യുക്റ. 

മരവിെ് തരയുന്നതിനും ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനും: 



 

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 Sujith Kumar Mullapally, Dr Venkata Pradeep Babu Koyyala. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, 

Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 
 

 

11 

- താെനിലയിപല പെപട്ടന്നുള്ള മാറങ്ങളിപലക്്ക നിങ്ങളുപര സക്റക്റപളാ 

ക്റാലുക്റപളാ തുറന്നുക്റാട്ടുന്നത് ഒെിവാക്കുക്റ. നിങ്ങൾ ഒരു സശതയക്റാലത്്ത 

നരക്കുപമ്പാൾ ക്റയ്യുറക്റൾ ഉെപയാഗിപച്ാ ശീതീക്റരിച് ഭക്ഷണം / ൊനീയം 

പതാരാതിരിക്കുന്നതിലൂപരപയാ ഇത് സഹായിക്കും. 

- ൊചക്റം പചയ്യുപമ്പാൾ ഓവൻ ക്റയ്യുറക്റളും െൂപന്താട്ടെരിൊലന സമയത്്ത 

സംരക്ഷണ ക്റയ്യുറക്റളും ഉെപയാഗിക്കുക്റ. 

- നിങ്ങളുപര സക്റക്റാലുക്റൾ ഉഷ്മളമായി സൂക്ഷിക്കുക്റ, നന്നായി 

പയാജിക്കുന്നതും സംരക്ഷിതവുമായ ഷൂക്റൾ ധരിക്കുക്റ. 

- ചൂരുപവള്ളം ഉെപയാഗിക്കുപമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ, ക്റാരണം ഇത് എട്തമാട്തം 

ചൂരുള്ളതാപണന്്ന നിങ്ങൾക്്ക അനുഭവപെരില്ല, സവയം ക്റത്തിക്കാം. 

- നഖം മുറിക്കുപമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ. 

- ദിവസത്തിൽ രെ് തവണപയങ്കിലും ചർമ്മപത്ത പമായ്സ ്ചസറസ് പചയ്യുക്റ. 

പരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിപക്കെ മരുന്നുക്റൾ വീട്ടിൽ 

സൂക്ഷിക്കുക്റ. 

നിങ്ങൾക്്ക മയക്കം അപല്ലങ്കിൽ തലക്ററക്കം അനുഭവപെരാം; 

ക്റീപമാപതറാെിപയാരുള്ള നിങ്ങളുപര ട്െതിക്റരണം അറിയുന്നതുവപര 

ജാട്ഗത ആവശയമുള്ള പജാലിക്റളിൽ ഏർപെരുന്നത് ഒെിവാക്കുക്റ. 

പഷവിംഗ് പചയ്യുപമ്പാൾ ഒരു ഇലക്റ്ട്രിക്റ് പറസറും രക്തട്സാവം 

ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷും ഉെപയാഗിക്കുക്റ. 

Cക്റീപമാപതറാെി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ, നിങ്ങൾ ക്റെിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലും 

മരുന്നിപനക്കുറിച്് പ ാക്ടപറാര് െറയുക്റ. ചിലപൊൾ ൊർശവഫലങ്ങൾ 

നിങ്ങളുപര മരുന്നുക്റളുമായി ബന്ധപെട്ടതാക്റാം, ക്റീപമാപതറാെിയുമായിട്ടല്ല. 

നിങ്ങളുപര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാപണങ്കിപലാ 24 മണിക്കൂറിനുപശഷം 

പമച്പെരുന്നിപല്ലങ്കിപലാ, ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെരാൻ മരിക്കരുത്. 

രക്തം ക്റട്ടെിരിക്കുന്നതിന്പറ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ട്ശദ്ധ പചലുത്തുക്റ: പവദന, 

ചുവെ്, ഒരു സക്റയുപരപയാ ക്റാലിന്പറപയാ വീക്കം, ശവാപസാച്്വാസം 

അപല്ലങ്കിൽ പനഞ്ചുപവദന. നിങ്ങൾക്്ക ഈ ലക്ഷണങ്ങളുപെങ്കിൽ 

പ ാക്ടറുമായി ബന്ധപെരുക്റ. 

ക്റീപമാപതറാെി എരുക്കുപമ്പാൾ പ ാക്ടറുപര അനുമതിയില്ലാപത ഒരു 

തരത്തിലുള്ള വാക്സിപനഷനും സവീക്റരിക്കരുത്. 

 

• നിങ്ങൾ ട്െസവിക്കുന്ന ട്ൊയത്തിലുള്ള സ്ട്തീയാപണങ്കിൽ : 

- ഈ ചിക്റിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാപണങ്കിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഗർഭിണിയായങ്കിൽ പ ാക്ടപറ അറിയിക്കുക്റ. 

- ക്റീപമാപതറാെി സമയത്്ത ഗർഭിണിയാക്റുന്നത് ഒെിവാക്കുക്റ 

- ക്റീപമാപതറാെി സമയത്്ത മുലയൂട്ടരുത ്

എപൊൊണ് ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെപരെത്? 

നിങ്ങളുപര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാപണങ്കിപലാ 24 മണിക്കൂറിനുപശഷം 

പമച്പെരുന്നിപല്ലങ്കിപലാ, ആശുെട്തിയുമായി ബന്ധപെരാൻ മരിക്കരുത്. 

ആശുെട്തി അരിയന്തര പക്റാൺരാക്റ്റ്: .......................................................................................... 
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എനിക്ക് ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ എവിപര നിന്ന് ലഭിക്കും?? 

ഈ ഫീൽ  ിൽ ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ പനരാൻ നിങ്ങൾ താൽ 

െരയപെരുപന്നങ്കിൽ, ബിലയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻ സറിനായുള്ള ഇ എസ് എം ഒ 

(ESMO) പവബ് സസറ് സന്ദർശിക്കാം:  

പരാഗിക്റൾ ക്കുള്ള സഗ ്, എ എം എം എഫ് പക്റാലാഞ്ചിപയാക്റാർസിപനാമ 

ചാരിറി പവബ് സസറ്. (AMMF The Cholangiocarcinoma Charity) 

അനുബന്ധ ലിങ്്ക നിങ്ങൾക്്ക ചുവപര ക്റപെത്താൻ ക്റെിയും : 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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