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ಪಿತ್ತರಸದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನ  ಕ್್ಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ 
ಕ್್ಾಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮತ್ತತ 
ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ (CAPOX) 

ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತ್ತರಸದ ಟ್ರ ಯ್ಾಕ್ಟ್ನನ ಕ್್ಯನಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ುತ 
ಆಕ್ ಸ್ಲಿಪ ಾ್ಟಿನ್ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳನುು ಶಿಫ್ರಸು ಮ್ಡಿದದರೆ, ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ಕ್ಟುರಿತ್ು 
ಇಲಿಾ  ಕ್ೆಲವು  ಪ್ಯಮ್ುಖ ಮ್ಹಿತಿಗಳನುು  ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. ಪಿತ್ತನ್ಳದ ಕ್್ಾನ್ಸರ್ 
ಪಿತ್ತನ್ಳದ ಕ್್ಯನಸಗಗಳು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಒಳಪ್ದರವನುು ರೂಪಿಸುವ, 
ಕ್ೊಲ್ಂಜಿಯೇಸೆೈಟ್ಸಸ ಎಂದು ಕ್ಟರೆಯಲಪಡುವ  ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ಗುತ್ತವೆ. 
(ಪಿತ್ತರಸದ ವಯವಸೆೆಯನುು  ಈ ಕ್ೆಳಗಡೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲಿಾ ಚಿತಿಯಸಲ್ಗಿದೆ). ಸಣ್ಣ 
ಕ್ೊಳವೆಯಂತಿರುವ ಪಿತ್ತರಸದ ನ್ಳಗಳು ಆಹ್ರವನುು ಜಿೇಣಿಗಸಿಕ್ೊಳಳಲು  ಬೆೇಕ್್ಗುವ  
ಪಿತ್ತರಸವನುು ಯಕ್ಟೃತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಪಿತ್ತಕ್ೊೇಶದಂದ ಸಣ್ಣಕ್ಟರುಳಿಗೆ  ಒಯುಯತ್ತವೆ .  
ಪಿತ್ತನ್ಳದ ಕ್್ಯನಸರ್ ಎಂದರೆ ಕ್ೊಲ್ಂಜಿಯೇಕ್್ಸಿಗನೊೇಮ್, ಪಿತ್ತಕ್ೊೇಶದ ಕ್್ಯನಸರ್ ಮ್ತ್ುತ 
ಆಂಪ್ುಲಾರಿ ಕ್್ಯನಸರ್: 
 

- ಕ್ೆೊಲ್ಾಂಜಿಯೋಕ್್ಸಿಗನೆೊೋಮ  ಅಥವ್   ಪಿತ್ತರಸದ ನ್ಳದ  ಕ್್ಯನಸರ್ಗನುು  
ಮ್ೂರು ವಿಧಗಳಲಿಾ  ವಗಿೇಗಕ್ಟರಿಸಲಪಟಿ್ದೆ. ಈ  ವಗಿೇಗಕ್ಟರಣೆ ಪಿತ್ತರಸದ ನ್ಳಗಳೊೆಳಗೆ 
ಕ್್ಯನಸರ್ ಎಲಿಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನುು ರ್ವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ: 

• ಇಂಟ್ರ್ಯಹೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ೊಲ್ಂಜಿಯೇಕ್್ಸಿಗನೊೇಮ್ - ಇದು ಯಕ್ಟೃತಿತನ ಒಳಗಿನ 
ನ್ಳಗಳಲಿಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ   

 
• ಪೆರಿಹಿಲ್ರ್ ಕ್ೊಲ್ಂಜಿಯೇಕ್್ಸಿಗನೊೇಮ್ - ಇದು ಯಕ್ಟೃತಿತನ ಹೊರಗಿನ 

ನ್ಳಗಳಲಿಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ  
• ದೂರದ/ಎಕ್್ಸರಾಹೆಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ೊಲ್ಂಜಿಯೇಕ್್ಸಿಗನೊೇಮ್ - ಇದು ಯಕ್ಟೃತಿತನ 

ಹೊರಗಿನ  ನ್ಳಗಳಲಿಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ  
 

- ಪಿತ್ತಕ್ೆೊೋಶ ಕ್್ಾನ್ಸರ್ -  ಪಿತ್ತಕ್ೊೇಶದ  ಒಳಭ್ಗದ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳಿಂದ 
ಹುಟಿ್ಕ್ೊಳುಳತ್ತದೆ 

 
- ಅಾಂಪುಲ್ಾರಿ ಕ್್ಾನ್ಸರ್ -  ಪಿತ್ತರಸದ  ನ್ಳಗಳು ಮ್ತ್ುತ  ಸಣ್ಣ ಕ್ಟರುಳು ಸೆೇರಿಕ್ೊಳುಳವ 

ಸೆಳದಂದ ಹುಟಿ್ಕ್ೊಳುಳತ್ತದೆ  
 

ನಿಮ್ಗೆ ಪಿತ್ತರಸದ ಕ್್ಯನಸರ್ ಇರುವುದು ಪ್ತ್ೆತಯ್ದ ಕ್್ರಣ್ ಈ ಕ್ಟರಪ್ತ್ಯವನುು 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿೇವು ಯ್ವ ಪಿತ್ತರಸದ ಕ್್ಯನಸರ್ ರ್ನುು ಹೊಂದದದೇರಿ 
ಮ್ತ್ುತ ರ್ದು ಎಷು್ ವಿಸತರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಚಚಿಗಸಿರಬಹುದು. 
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CAPOX ಎಾಂದರೆೋನ್ತ? 
CAPOX ಎಂಬುದು ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ುತ ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ ಎಂಬ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳ 
ಸಂಯೇಜನೆಯ್ಗಿದೆ. ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ುತ ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ ಎರಡು ಕಮಥೆರಪಿ 

ಔಷಧಿಗಳ್ಗಿದುದ, ಜಿೇವಕ್ೊೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ಯಕಯಯೆಯಲಿಾ ಮ್ಧಯಪ್ಯವೆೇಶಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ್ಟ 
ಕ್್ಯನಸರ್ ಕ್ೊೇಶಗಳನುು ನ್ಶಮ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಗೆ ಸ್ಮ್ನಯ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳು ಕ್ಟೂಡ 
ಹ್ನಿಗೊಳಗ್ಗುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕ್ೆಲವು ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳನುು ಉಂಟುಮ್ಡಬಹುದು.   

CAPOX ಅನ್ತು ಹೆೋಗೆ ನಿರ್ಗಹಿಸಲ್ರ್ತತ್ತದೆ? 
 

ನಿೇವು ಆಸಪತ್ೆಯಯ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಘಟಕ್ಟದಲಿಾ ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ ಔಷಧಿಯ ಚುಚುುಮ್ದದನುು 
ತ್ೆಳುವ್ದ ಕ್ೊಳವೆಯ ಮ್ೂಲಕ್ಟ ರಕ್ಟತನ್ಳದ ಮ್ುಖ್ಂತ್ರ ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುತಿತೇರಿ. ನರ್ಸಗ ನಿಮ್ಮ ತ್ೊೇಳು 
ರ್ಥವ್ ಕ್ೆೈಯ ರಕ್ಟತನ್ಗಳನುು ಆಯೆೆ ಮ್ಡಬಹುದು. ನಿೇವು ಔಷಧಿಯನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಿದ ನಂತ್ರ 

ಕ್ೊಳವೆಗಳನುು  ತ್ೆಗೆದುಹ್ಕ್ಟಲ್ಗುತ್ತದೆ.  

ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ಮೌಖಿಕ್ಟವ್ಗಿ (ಬ್ಯಿಯಿಂದ)  ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಲ್ಗುತ್ತದೆ. 
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ಪ್ಯತಿ ಚಕ್ಟಯದ ರ್ಥವ್ ಪ್ಯ್ಗಯದ ಆರಂಭದಲಿಾ ನಿೇವು ಆಸಪತ್ೆಯಯಿಂದ ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ 

ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುತಿತೇರಿ. ನಿೇವು ಸತ್ತ್ 2 ವ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿಾ ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ 

ಔಷಧಿಯನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳತಿತೇರಿ. ಇದನುು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ದನಕ್ೆೆ ಎರಡು ಬ್ರಿ, ಬೆಳಿಗೆ ೆ
ಮ್ತ್ುತ ಸಂಜೆ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಗುತ್ತದೆ.  

ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ದನದ ಎರಡು ಡೊೇಸೆಳ ಮ್ಧಯಂತ್ರವು 12 ಗಂಟ್ರೆಯದ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 
ಸೂಕ್ಟತವ್ದಂತ್ೆ, ಪ್ಯತಿ 10 ರ್ಥವ್ 11 ಗಂಟ್ರೆಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬಹುದು 
(ಆದರೆ 8 ಗಂಟ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಧಯಂತ್ರದೊಂದಗೆ ಎಂದಗೂ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬ್ರದು). 
 

ಆಹ್ರವನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಿದ  30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ  ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ಸ್ಕ್ಟಷು್ ನಿೇರಿನಿಂದ 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ಟು (ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಸರಿಯ್ದ ಊಟವನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಲು ಸ್ಧಯವ್ಗದದದರೆ 
ಲಘು ಉಪ್ಹ್ರವನುು ಸೆೇವಿಸಿ).  ಈ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ರ್ಗಿಯದೆ ರ್ಥವ್ ಪ್ುಡಿಮ್ಡದೆ 
ನುಂಗಬೆೇಕ್ಟು.  ನುಂಗಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಸೆಯಗಳಿದದರೆ, ನಿೇವು ರ್ವುಗಳನುು ನಿೇರಿನಲಿಾ 
ಕ್ಟರಗಿಸಬಹುದು. ನಿೇವು ಡೊೇರ್ಸ ರ್ನುು ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಂಡರೆ, ತ್ಪಿಪದ ಡೊೇರ್ಸ ರ್ನುು ಬಿಟು್ಬಿಡಿ 
ಮ್ತ್ುತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮ್ನಯ ವೆೇಳ್ಪ್ಟಿ್ಯನುು ಮ್ುಂದುವರಿಸಿ. ಒಂದೆೇ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಎರಡು 
ಡೊೇರ್ಸ ರ್ಥವ್ ಹೆಚುುವರಿ ಡೊೇರ್ಸ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬೆೇಡಿ. 
 

ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ, ತ್ೂಕ್ಟ, ವಯಸುಸ, ಸ್ಮ್ನಯ ಆರೊೇಗಯ ಮ್ತ್ುತ ಆಧ್ರವ್ಗಿರುವ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ  ನಿೇವು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುವ CAPOXನ ನಿಖರವ್ದ ಡೊೇಸೆೇಜ್ ರ್ನುು 
ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿಧಗರಿಸುತ್್ತರೆ. ನಿೇವು ಪ್ಯತಿ ಬ್ರಿ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬೆೇಕ್್ದ ಮ್ತ್ೆಯಗಳ 
ನಿಖರವ್ದ ಸಂಖೆಯಯನುು ಔಷಧಿಕ್್ರರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್್ತರೆ.  

CAPOX ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ ವೆೋಳ್ಪಟಿ್ 
CAPOXಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ನಿೇವು ಚಕ್ಟಯಗಳಲಿಾ ರ್ಥವ್ ಪ್ಯ್ಗಯಗಳಲಿಾ ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುತಿತೇರಿ. CAPOX 

ಚಿಕತ್ೆಸಯ ಪ್ಯಮ್ಣಿತ್ ವೆೇಳ್ಪ್ಟಿ್ ಮ್ೂರು ವ್ರಗಳ ಚಕ್ಟಯವನುು ರ್ನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಮೇಥೆರಪಿ 

ಚಕ್ಟಯದ ಮದಲ ದನದಂದು ನಿೇವು  ಆಸಪತ್ೆಯಯ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಘಟಕ್ಟದಲಿಾ ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ 

ಔಷಧಿಯ ಚುಚುುಮ್ದದನುು ತ್ೆಳುವ್ದ ಕ್ೊಳವೆಯ ಮ್ೂಲಕ್ಟ ರಕ್ಟತನ್ಳದ ಮ್ುಖ್ಂತ್ರ 

ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುತಿತೇರಿ. ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ರ್ವಧಿಯು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟ್ರೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯ 

ಕ್ೊನೆಯಲಿಾ ನರ್ಸಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಲು ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ನಿೇಡುತ್್ತರೆ. 
ನಿೇವು ಸತ್ತ್ 2 ವ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿಾ ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಔಷಧಿಯನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳತಿತೇರಿ 
(ದನ 1 ರಿಂದ ದನ 14 ರವರೆಗೆ), ತ್ದನಂತ್ರ  1 ವ್ರದ  ವಿಶ್ಯಂತಿಯನುು ನಿೇಡಲ್ಗುತ್ತದೆ 
(ದನ 15 ರಿಂದ ದನ 21 ರವರೆಗೆ). ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯನುು ಆರಂಭಿಸುವ  ಮದಲು, ನಿಮ್ಮ  
ರಕ್ಟತ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಮ್ತ್ುತ ಮೌಲಯಮ್ಪ್ವನುು ಆಂಕ್ೊಲ್ಜಿಕ್ಟಲ್ ತ್ಂಡವು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೆೇಳೆ 
ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಸೆಯಗಳನುು ವೆೈದಯರಲಿಾ ವರದ ಮ್ಡುವುದು ಮ್ುಖಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆ 
ಮ್ತ್ುತ  ರಕ್ಟತ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ವರದಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯ 

ಡೊೇರ್ಸ/ವೆೇಳ್ಪ್ಟಿ್ಯನುು ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿಧಗರಿಸುತ್್ತರೆ  

 

ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯ ಪ್ಯತಿ ಚಕ್ಟಯದ ಮದಲ ವ್ರದ ದನ 1 ರಂದು ಮೌಲಯಮ್ಪ್ನ ಮ್ತ್ುತ 
ಚುಚುುಮ್ದುದ ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಲು ಹ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು ಸಂಗಯಹಿಸಲು ನಿೇವು ಆಸಪತ್ೆಯಗೆ 
ಬರುತಿತೇರಿ. ಕ್ೆಲವೊಮ್ಮಮ ವೆೈದಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ರ್ಪ್ಯಿಂಟ್ಸ್ಮ್ಮಂಟ್ಸ್ನ ಹಿಂದನ ದನ 
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ರಕ್ಟತ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆ ಕ್ೊಡಬಹುದು.  CAPOXಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಲು ನಿೇವು  
ಆಸಪತ್ೆಯಯಲಿಾ ಉಳಿಯುವ ರ್ಗತ್ಯವಿಲಾ          
 
 
 

 
 

                    CAPOX ಸೆೈಕ್ಟಲ್: 2 ವ್ರರ್ಳು, 1 ವ್ರದ ರಜೆ



 

 

                     
 

 
 

CAPOX ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ  ಅರ್ಧಿ  

ನಿಮ್ಮ ಚಿಕತ್ೆಸಯ ರ್ವಧಿಯನುು ವೆೈದಯರು ನಿಮಮಂದಗೆ ಚಚಿಗಸುತ್್ತರೆ. ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ, ಪ್ಯತಿ 

CAPOX ಚಕ್ಟಯವು ಮ್ೂರು ವ್ರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿೇವು ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ಚೆನ್ುಗಿ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡರೆ, 
ರ್ದನುು 8 ಚಕ್ಟಯಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ುನರ್ವತಿಗಸಬಹುದು. ನಿೇವು ಕ್ಟನಿಷ್ 4 ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಚಕ್ಟಯಗಳನುು 
ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಕ್್ಯಗನಿವಗಹಿಸುತಿತದೆಯೆೇ ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕ್ೊಳಳಲು 
ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ಕ್ೆಲವು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಹ್ಗೂ ಸ್ೆಾನ್್ಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಬಹುದು. ಮದಲ 3 ತಿಂಗಳ ಸ್ೆಾನ್ 

ನಿಮ್ಮ ಕ್್ಯನಸರ್ ಸಿೆರವ್ಗಿದೆ ರ್ಥವ್ ಕ್ಟುಗುೆತಿತದೆ ಎಂದು ತ್ೊೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು 
ಕಮಥೆರಪಿಯನುು ಇನೊುಂದು 3 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮ್ುಂದುವರೆಸಲು  ಸಲಹೆ ನಿೇಡುತ್್ತರೆ. ಆರು 
ತಿಂಗಳುಗಳ ಚಿಕತ್ೆಸಯು  ಪ್ೂಣ್ಗವ್ದ ನಂತ್ರ ನಿೇವು ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ಮ್ುಂದುವರಿಸುವ ರ್ಥವ್ 

ರ್ಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ವೆೈದಯರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತ್ೆ  ಚಚಿಗಸುತ್್ತರೆ .   
 

CAPOX ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣ್ಮರ್ಳು ಯ್ರ್ುರ್ು? 
ಈ ಚಿಕತ್ೆಸಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿಾ ಕ್ೆಲವು ರ್ಡಡಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳು ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು, ರ್ಥವ್ ನಿೇವು 
ರ್ವುಗಳಲಿಾ ಯ್ವುದನೂು ರ್ನುಭವಿಸದರಬಹುದು. ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳ  

ಆರಂಭ, ರ್ವಧಿ ಮ್ತ್ುತ ತಿೇವಯತ್ೆಯನುು  ಊಹಿಸಬಹುದ್ಗಿದೆ, ಹ್ಗೂ ರ್ವು ಚಿಕತ್ೆಸಯ ನಂತ್ರ 

ಸಂಪ್ೂಣ್ಗವ್ಗಿ ವ್ಸಿಯ್ಗುತ್ತವೆ. ರ್ಡಡಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳ ತಿೇವಯತ್ೆಯು ವಯಕತಯಿಂದ ವಯಕತಗೆ 
ಬದಲ್ಗುತ್ತದೆ.  

 

ಇತ್ರೆ ರ್ನೆೇಕ್ಟ  ಕಮಥೆರಪಿ ಔಷಧಗಳ ಹ್ಗೆ, ಕ್್ಯಪೆಸಿಟ್ರ್ಬೆೈನ್ ಮ್ತ್ುತ ಆಕ್್ಸಲಿಪ್ಾಟಿನ್ ಕ್ಟೂಡ 

ಕ್್ಯನಸರ್ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ಯಸರಣ್ ಸ್ಮ್ಥಯಗವನುು ಕ್ಷೇಣಿಸಿ ನ್ಶಪ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.  
ಇದೆೇ ಪ್ಯಕಯಯೆಯಲಿಾ  ದುರದೃಷ್ವಶ್ತ್, ಕಮಥೆರಪಿ ಔಷಧಿಗಳು ಕ್್ಯನಸರ್ ಕ್ೊೇಶಗಳ ಹ್ಗೂ 

ಸ್ಮ್ನಯ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್್ಯಸವನುು ಗುರುತಿಸಲ್ರದೆ ಸ್ಮ್ನಯ 
ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳಿಗೆ ಹ್ನಿ ಉಂಟುಮ್ಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ್ಗಿ, ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳು, ಬ್ಯಿಯಲಿಾರುವ 

ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳು, ಹೊಟ್ರೆ್, ಕ್ಟರುಳು ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರೆಡೆಗಳಂತ್ಹ ವೆೇಗವ್ಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಸ್ಮ್ನಯ 
ಕ್ೊೇಶಗಳು ರ್ಡಡಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕತ್ೆಸಯು ಕ್ೊನೆಗೊಂಡ ನಂತ್ರ, ಆ ಸ್ಮ್ನಯ 
ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳು ಮ್ತ್ೆತ ಆರೊೇಗಯಕ್ಟರವ್ಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 

 

ಯ್ವುದೆೇ ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳ ಪ್ಯಭ್ವವನುು ನಿಯಂತಿಯಸಲು ಮ್ತ್ುತ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಲು 
ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬಹುದ್ದ ಹಲವ್ರು ಔಷಧಿಗಳು ಲಭಯವಿವೆ .
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CAPOX ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ್ೆಲ್ರ್ು ಸ್ಮ್ನ್ಾ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣ್ಮರ್ಳು 
 
 

ಹೆಮ್ಟ್ರೆೊಟ್ರ್ಕಿಸಸಿಟಿ : ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಮ್ಮೇಲಿನ  ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳು  
 

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣರ್ಳು ಮತ್ತತ  ಸೊೆೋಾಂಕಿನ್ ಅಪ್ಯ  

ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಸೊೇಂಕನ ವಿರುದಧ ಹೊೇರ್ಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವ 

ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಸಂಖೆಯಯನುು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡುತ್ತದೆ (ಇದು  ನೂಯಟ್ರೊಯೇಪೆನಿಯ್ ಎಂದು 
ಕ್ಟರೆಯಲಪಡುತ್ತದೆ). ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಎಣಿಕ್ೆ ತ್ುಂಬ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಇದದಲಿಾ  ನಿಮ್ಗ  ೆ

ಸೊೇಂಕನ ರ್ಪ್ಯ ಇರುತ್ತದ .ೆ ಈ ಸಮ್ಯದಲಿಾ, ಕಕೆರಿದ ಸೆಳಗಳಿಂದ ಹ್ಗೂ  ಸೊೇಂಕತ್ ಜನರ  

ಸಂಪ್ಕ್ಟಗದಂದ ದೂರವವ್ಗಿರಿ.  ನಿಮ್ಮ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯ ಪ್ಯತಿಯಂದು ಚಕ್ಟಯಗಳಲಿಾ 10 ರಿಂದ 14 ನೆೇ ದನದ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ 

ಕ್ೊೇಶಗಳ ಸಂಖೆಯಯು ರ್ತ್ಯಂತ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಪ್ಯಮ್ಣ್ದಲಿಾರುವುದರಿಂದ, ಈ ದನಗಳಲಿಾ  ಹೆಚುುವರಿ 

ಜ್ಗರೂಕ್ಟತ್ೆ ವಹಿಸುವುದು ಮ್ುಖಯವ್ಗಿದೆ. 
ಪ್ಯತಿ ಕಮಥೆರಪಿ ಚಕ್ಟಯದ ಮದಲು ವೆೈದಯರು  ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳನುು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸುತ್್ತರೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದನ ಚಿಕತ್ೆಸಯ ಮದಲು ಬಿಳಿ ಕ್ೊೇಶಗಳ ಸಂಖೆಯಯು ಸ್ಮ್ನಯ  ಸಿೆತಿಗೆ 
ಮ್ರಳುತ್ತದೆ. ನಿಗದತ್ ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಲು ನಿಮ್ಗೆ ರ್ನುಮ್ತಿಸಲು ಕ್ೆಲವೊಮ್ಮಮ ರ್ವು 
ತ್ುಂಬ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯ್ಗಿರಬಹುದು ಮ್ತ್ುತ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶದ ಎಣಿಕ್ೆಯು ಸ್ಮ್ನಯ ಸಿೆತಿಗೆ 
ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ಸವಲಪ ಸಮ್ಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು 
ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು.  

ಸೊೇಂಕನ ಚಿಹೆುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳ ಬಗೆೆ ನಿೇವು ತಿಳಿದರುವುದು ಮ್ುಖಯ, ಮ್ತ್ುತ 
ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆನಿಮ್ಮಲಿಾ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕ್ಟಂಡುಬಂದರೆ ನಿೇವು ಆಸಪತ್ೆಯಯಲಿಾ  
ಸಂಪ್ಕಗಸಬೆೇಕ್್ದ ಸಹ್ಯವ್ಣಿ (ದೂರವ್ಣಿ ಸಂಖೆಯ  ................................. )  : 

 

• ಪ್ಯರಸಿಟಮ್ಲ್ ಬಳಸುತಿತದದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೆೇಹದ ಉಷಣತ್ೆಯು 38°C (100.4°F) ಗಿಂತ್ 

ಹೆಚ್ುಗಿರುವುದು  
• ಇದದಕೆದದಂತ್ೆ ನಡುಕ್ಟವನುು ರ್ನುಭವಿಸುವುದು ರ್ಥವ್ ರ್ಸವಸೆರ್ಗುವುದು   
• ಗಂಟಲು ನೊೇವು , ಕ್ೆಮ್ುಮ, ರ್ತಿಸ್ರ , ಹೆಚ್ುದ ಮ್ೂತ್ಯ ವಿಸಜಗನೆ 

 
 
 
 

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಕ್ೆಾಂಪು ರಕ್ಟತಕ್ಟಣರ್ಳು  
-  

- ನಿಮ್ಮ ದೆೇಹದ ಪ್ಯತಿಯಂದು ಭ್ಗಕ್ಟೂೆ ಆಮ್ಾಜನಕ್ಟವನುು ಸ್ಗಿಸುವ ಕ್ೆಂಪ್ು ರಕ್ಟತಕ್ಟಣ್ಗಳ 

ಸಂಖೆಯಯು   ಕಮಥೆರಪಿಯಿಂದ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯ್ಗಬಹುದು. ಕ್ೆಂಪ್ು ರಕ್ಟತ ಕ್ಟಣ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ 
ತ್ುಂಬ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಿದದರೆ (ಇದನುು ರಕ್ಟತಹಿೇನತ್ೆ ರ್ಥವ್ ರ್ನೆೇಮಿಯ ಎಂದು 
ಕ್ಟರೆಯಲ್ಗುತ್ತದೆ) ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸುತ ಹ್ಗೂ ಉಸಿರ್ಟದ ತ್ೊಂದರೆ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು.  
ಒಂದು ವೆೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಿೇವಯವ್ದ ರಕ್ಟತಹಿೇನತ್ೆ ಇದದರೆ , ರಕ್ಟತ ವಗ್ಗವಣೆಯ ರ್ಗತ್ಯ 
ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು.  

- ಕ್ಟಡಿಮೆ ಕಿರತಬಿಲೆಾರ್ಳು(ಪೆಾೋಟ್ರೆಾಟ್ಗಳು) ಮತ್ತತ ರಕ್ಟತಸ್ಯರ್ದ ಅಪ್ಯ 
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ಕಮಥೆರಪಿಯಿಂದ ಪೆಾೇಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖೆಯಯು  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯ್ಗಬಹುದು (ಇದನುು 
ಥಯಂಬೊೇಸೆೈಟ್ರೊೇಪೆನಿಯ್ ಎಂದು ಕ್ಟರೆಯಲ್ಗುತ್ತದೆ). ರಕ್ಟತ ಹೆಪ್ುಪಗಟು್ವಿಕ್ೆಗೆ ಸಹ್ಯ 

ಮ್ಡಲು ಪೆಾೇಟ್ರೆಾಟೆಳು ಉಪ್ಯುಕ್ಟತವ್ಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಾೇಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ ತ್ುಂಬ್ 

ಕ್ಟಡಿಮ್ಮಯಿದದರೆ  ನಿೇವು ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಲು ಸೂಕ್ಟತರಲಾ  ಮ್ತ್ುತ ಪೆಾೇಟ್ಸ್ಲೆಟ್ಸ 

ಎಣಿಕ್ೆ ಸುಧ್ರಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು  ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು. 
ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆನಿಮ್ಮ  ಮ್ೂಗಿನಲಿಾ, ರ್ಥವ್ ಒಸಡುಗಳಲಿಾ ರಕ್ಟತಸ್ಯವ,  ಚಮ್ಗದ ಮ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಟ  ೆಚಿಕ್ಟ  ೆ

ಕ್ೆಂಪ್ು ರ್ಥವ್  ನೆೇರಳ  ೆಕ್ಟಲೆಗಳು, ಕ್ಟಂಡುಬಂದಲಿಾ  ದಯವಿಟು್ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 
 

ಅತಿಸ್ರ : ಒಂದು ದನದಲಿಾ, ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿಮ್ಮಲಿಾ  4 ರ್ಥವ್ ಹೆಚುು ಸಡಿಲವ್ದ ಮ್ಲ 

ಕ್ಟಂಡುಬಂದಲಿಾ   ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು ನಿಮ್ಗೆ ರ್ತಿಸ್ರ ವಿರೊೇಧಿ 

ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು (ಲೊೇಪೆರಮ್ಮೈಡ್) ನಿೇಡುತ್್ತರೆ. ಪ್ಯತಿ ಬ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ತಿಸ್ರವ್ದಗ ನಿೇವು ಒಂದು 
ಲೊೇಪೆರಮ್ಮೈಡ್ ಮ್ತ್ ಯೆಯನುು  ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬೆೇಕ್ಟು. ಸ್ಕ್ಟಷು್ ನಿೇರು ಹ್ಗೂ ದಯವಗಳನುು 
ಸೆೇವಿಸುವುದನುು ನೆನಪಿಡಿ, ಜೊತ್ೆಗೆ  ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಫೆೈಬರ್(ನ್ರು ಪ್ದ್ಥಗ)  ಇರುವ ಆಹ್ರ ಸೆೇವಿಸಿರಿ 

ಹ್ಗೂ ಕ್ಟಚ್ು ಹಣ್ುಣಗಳು, ಹಣಿಣನ ರಸ  ರಸ, ಧ್ನಯಗಳು ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಕ್್ರಿಗಳನುು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ 

ಪ್ಯಮ್ಣ್ದಲಿಾ ಸೆೇವಿಸಿರಿ. ಮ್ದಯ, ಕ್ೆಫೇನ್, ಹ್ಲಿನ ಉತ್ಪನುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ರ್ಧಿಕ್ಟ ಕ್ೊಬಿಿನ್ಂಶ  

ಹೊಂದರುವ  ಆಹ್ರಗಳನುು ಸೆೇವಿಸದರಿ. 
 

ಕ್ೆೈ ಬೆರಳುರ್ಳು ಮತ್ತತ ಕ್್ಲೆೆರಳುರ್ಳಲಿಾ ಮರರ್ಟ್ತ್ವಿಕ್ೆ ಅಥವ್ ಜತಮೆೆನ್ತುರ್ುದತ (ಪೆರಿಫೆರಲ್ 

ನ್ೊಾರೆೊೋಪತಿ) : ಆಕ್್ಸಲಿಪ ಾ್ಟಿನ್ ಆಧ್ರಿತ್ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯು ನರಗಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ ಬಿೇರಿ  ಕ್ೆೈ 
ರ್ಥವ್ ಪ್ದಗಳಲಿಾಮ್ರಗಟು್ವಿಕ್ೆ, ಜುಮ್ಮಮನಿಸುವಿಕ್ೆ ರ್ಥವ್  ನೊೇವನುು 
ಉಂಟುಮ್ಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ್ಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೆೈನಂದನ ಕ್ೆಲಸಗಳನುು ಮ್ಡಲು 
ಕ್ಟಷ್ವುಂಟ್ರ್ಗುವ ಸ್ಧಯತ್ೆಗಳಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕ್ೆಲವು ದನಗಳ ರ್ಥವ್ ವ್ರಗಳ ನಂತ್ರ 

ಕ್್ಣಿಸಿಕ್ೊಳಳಬಹುದು ಹ್ಗು ಕ್ೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕ್ೊಳುಳವ ಸ್ಧಯತ್ೆಗಳಿವೆ. ಇದರ 

ತಿೇವಯತ್ೆಯನುು ತ್ಗಿೆಸಲು ಸಹ್ಯಕ್ಟರಿ ಮ್ಹಿತಿಗಳನುು ಕ್ೆಳಗಡೆ ವಿವರಿಸಲ್ಗಿದೆ.  

ಕ್ೆೈ-ಕ್್ಲ್ತ ಸಿಾಂಡೆೊಯೋಮ್ : ನಿಮ್ಮ ರ್ಂಗೆೈ ರ್ಥವ್ ಪ್ ದದ ರ್ಡಿಭ್ಗದ ಚಮ್ಗವು ಕ್ಂಪ್ ಗುವ, 

ನೊೇಯುವ, ಶುಷೆವ್ಗುವ ರ್ಥವ್ ಊದಕ್ೊಳುಳವ ಸ್ಧಯತ್ೆಗಳಿವೆ. ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ, ಚಿಕತ್ೆಸಯ 

ಎರಡು ವ್ರಗಳ ಮದಲು ರ್ಂಗೆೈ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ದದ ರ್ಡಿಭ್ಗದ ಚಮ್ಗದ ಸಿಪೆಪಯು  ಸೌಮ್ಯ 
ರಿೇತಿಯಲಿಾ ಸುಲಿಯಲು ಪ್ಯರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜೊತ್ೆಗೆ ಮ್ರಗಟು್ವಿಕ್ೆ ರ್ಥವ್ 

ಜುಮ್ಮಮನಿಸುವಿಕ್ೆಯು ಕ್ಟೂಡ ಕ್್ಣಿಸಬಹುದು.  ಈ ಮ್ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳಿಂದ  

ನಿಮ್ಮ ದೆೈನಂದನ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳಲಿಾ  ಹಸತಕ್ಷೆೇಪ್ ಉಂಟ್ರ್ದಲಿಾ, ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರೊಂದಗೆ  ಚಚಿಗಸಿ 

ಔಷಧಿಯ ಡೊೇರ್ಸ್ರ್ನುು ತ್ಗಿೆಸಬೆೇಕ್್ಗಬಹುದು. ಮ್ತ್ುತ ಕ್ೆಲವೊಮ್ಮಮ, ಚಮ್ಗದಲಿಾನ 

ಬದಲ್ವಣೆಗಳು ಹೆಚುು ತಿೇವಯವ್ದ್ಗ, ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ನಿಲಿಾಸಬೆೇಕ್್ಗಬಹುದು.  ಕ್ೆೈ-ಕ್್ಲು 
ಸಿಂಡೊಯೇಮ್ು ತ್ಡೆಗಟು್ವಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಲು  "ಚಿಕತ್ೆಸಯ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಸಲಹೆಗಳು" 

ವಿಭ್ಗದಲಿಾ ನಿೇಡಿರುವ ಸಲಹೆಯಗಳನುು ರ್ನುಸರಿಸಿ  

 

ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆ : ಕ್ೆಲವೊಮ್ಮಮ ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆಯಂದಗೆ ವ್ಂತಿ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ಇದನುು 
ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಚೆನ್ುಗಿ ನಿಯಂತಿಯಸಲ್ಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆ ರ್ಥವ್ ವ್ಂತಿ 

ರ್ನಿಸದದದರೂ ಸಹ ಔಷಧಿಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳವುದು ಮ್ುಖಯವ್ಗಿದೆ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆ 
ಪ್ಯರಂಭವ್ದ ನಂತ್ರ ರ್ದನುು ಚಿಕತ್ೆಸ ಮ್ಡುವುದಕೆಂತ್ ರ್ದನುು ತ್ಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ. 

ನಿೇವು ದನಕ್ೆೆ ಒಂದಕೆಂತ್ ಹೆಚುು ಬ್ರಿ ರ್ನ್ರೊೇಗಯದಂದ ಬಳಲುತಿತದದರೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ನಿಮ್ಮ 
ವೆೈದಯರನುು ರ್ಥವ್ ನರ್ಸಗ ರ್ನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಿ.  

ಬ್ಯಿ ಹತಣತುರ್ಳು : ನಿತ್ಯವೂ ಹಲುಾ ಉಜುುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಿಯಲಿಾ ಹುಣ್ುಣ ಹ್ಗೂ ಕಯಮಿಗಳ 
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ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಬಹುದು. ಬ್ಯಿ ಹುಣ್ುಣಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಲು ರ್ಥವ್ ಚಿಕತ್ೆಸ 
ನಿೇಡಲು ಮ್ೃದುವ್ದ ಹಲುಾಜುುವ ಬಯಷ್ ರ್ನುು ಬಳಸಿ ಮ್ತ್ುತ 1/2 ರಿಂದ 1 ಟಿೇಚಮ್ಚ ರ್ಡಿಗೆ 
ಸೊೇಡ್ವನುು ನಿೇರಿನಲಿಾ ಬೆರೆಸಿ ದನಕ್ೆೆ ಮ್ೂರು ಬ್ರಿ ತ್ೊಳೆಯಿರಿ (ರ್ಥವ್ ಸ್ಮ್ನಯ 
ಮೌತ್್ವಶ್ ಬಳಸಬಹುದು). ಕತ್ತಳ ,ೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ುಣ ಮ್ತ್ುತ ದ್ಯಕ್ಷಹಣ್ುಣಗಳಂತ್ಹ ಆಮಿಾೇಯ 

ಆಹ್ರಗಳನುು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ್. ನಿೇವು ಹುಣ್ುಣಗಳನುು ಹೊಂದದದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರು 
ರ್ಥವ್ ದ್ದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ರ್ವರು ಬ್ಯಿ ಹುಣ್ುಣಗಳನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಲು ರ್ಥವ್ ಚಿಕತ್ೆಸ 
ನಿೇಡಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಬಹುದು.  
ಆಯ್ಸ : ಒಂದು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಕ್ಟಂಡುಬರುವ  ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್, ಇದು ಚಿಕತ್ೆಸಯ 

ರ್ವಧಿಯಲಿಾ ಹೆಚ್ುಗಬಹುದು. 
 
ಹಸಿವ್ರ್ದಿರತರ್ುದತ  : ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಹಸಿರ್ು ಕ್್ಡಿಮೆಯ್ರ್ಬಹತದತ. ನಿೇವು 
ಒಂದು ದನ ರ್ಥವ್ ಎರಡು ದನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚುು ತಿನುದದದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೆೇಡಿ. ಹಸಿವು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ 

ಇದದರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೆೈನಂದನ ಆಹ್ರವನುು ತ್ಪ್ಪದೆ ಸೆೇವಿಸಿ.  
 

ಹೆಚ್ ಾದ ಯಕ್ಟೃತಿತನ್ ಕಿಣವರ್ಳು : ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲಯಮ್ಪ್ನದ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಹೆಚ ು್ದ 

ಯಕ್ಟೃತಿತನ ಕಿಣವರ್ಳು (ಟ್ರ ಯ್ನಿಸಿ ಮಿನೋೆಸಗಳು) ಕ್ಟಾಂಡ್ತಬಾಂದಲಿಾ   ನಿಮ್ಮ ವೈೆದಯರು ನಿಮ್ಮನುು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಿ 

ಕಮಥೆರಪಿ ಡೂೆೇರ್ಸ ರ್ನುು ಸರಿಹೂೆಂದಸುತ್ ತ್ರ  ೆ . ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಈ ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ ಮ್ದಂದ ನಿಮ್ಮ 
ಚಟುವಟಿಕ್ೆ ರ್ಥವ್ ಶಕತಯ ಮ್ಟ್ದಲಿಾ ಯ್ವುದೆೇ ವಯತ್್ಯಸವು ಉಂಟ್ರ್ಗುವುದಲಾ.  
 
ರಕ್ಟತ ಹೆಪುುರ್ಟ್ತ್ವಿಕ್ೆ : ನಿಮ್ಮ ಕ್್ಲುಗಳು ಊದಕ್ೊಂಡಿದದರೆ, ಕ್ೆಂಪ್ಗಿದದರೆ ಮ್ತ್ುತ ನೊೇಯುತಿತದದರೆ 
ರ್ಥವ್ ಉಸಿರ್ಟದ ತ್ೊಂದರೆ ಕ್ಟಂಡುಬಂದಲಿಾ ಸಹ್ಯವ್ಣಿಯನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಿ. 
 

CAPOX ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ್ೆಲ್ರ್ು ಅಸ್ಮ್ನ್ಾ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣ್ಮರ್ಳು 
 
ಅಲ್ಜಿಗಯ ಪಯತಿಕಿಯಯೆ : ಕ್ೆಲ್ವೊಮೆೆ ರಕ್ಟತನ್ಳದ ಮತಖ್ಾಂತ್ರ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಔಷಧರ್ನ್ತು 
ಸಿವೋಕ್ಟರಿಸತರ್ ಸಾಂದರ್ಗದಲಿಾ ಅಥವ್ ಸವಲ್ು ಸಮಯದ ನ್ಾಂತ್ರ ಅಲ್ಜಿಗಯ ಪಯಕಿಯಯೆ 

ಉಾಂಟ್ರ್ರ್ತರ್ ಸ್ಧಾತ್ೆ ಇದೆ. ಸ್ಮ್ನ್ಾವ್ಗಿ ಇದತ ಸೌಮಾವ್ಗಿರತತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಿೋರ್ಯ ಅಥವ್ 

ರ್ಾಂಭೋರವ್ರ್ತರ್ ಸ್ಧಾತ್ೆರ್ಳಿವೆ. ಕ್ೆಳಕ್ಟಾಂಡ್ ಲ್ಕ್ಷಣರ್ಳು ಕ್ಟಾಂಡ್ತಬಾಂದಲಿಾ ನಿಮೆ ನ್ರ್ಸಗ ಹ್ರ್ೊ 

ವೆೈದಾರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿರಿ: • ದದುದ (ಚಮ್ಗದಲಿಾ ರ್ಶ) 
• ಉಸಿರ್ಟದ ತ್ೊಂದರೆ  
• ಮ್ುಖವು ಕ್ೆಂಪ್ಗುವುದು ರ್ಥವ್ ಊದಕ್ೊಳುಳವುದು  
• ಶರಿೇರವು ಬಿಸಿಯ್ದ ಭ್ವನೆ  
• ತ್ಲೆತಿರುಗುವಿಕ್ೆ 
• ಮ್ೂತ್ಯ ವಿಸಜಗನೆಯ ಇಚೆ ೆ 

 

ಜವರದಾಂತ್ಹ  ರೆೊೋರ್ಲ್ಕ್ಷಣರ್ಳು : ನಿಮ  ೆಕಮಥೆರಪಿ ಚಿಕತ್ೆಸಯ  ರ್ಥವ್ ಸವಲಪ 
ಸಮ್ಯದ ನಂತ್ರ ಈ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕ್ಟಂಡುಬರಬಹುದು : 

- ಶಿೇತ್ ರ್ಥವ್ ನಡುಕ್ಟದ ಭ್ವನೆ 
- ಜವರ 

- ತ್ಲೆನೊೇವು 
- ಸ್ುಯು ನೊೇವು 
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- ಆಯ್ಸ 

 

ಕಿೋಮೊೋಥೆರಪಿ ಔಷಧದ ಸೆೊೋರಿಕ್ೆ : ರಕ್ಟತನ್ಳದ ಮ್ುಖ್ಂತ್ರ ಕಮಥೆರಪಿ ಔಷಧವನುು 
ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುವ ಸಂದಭಗದಲಿಾ ಔಷಧದ ಸೊೇರಿಕ್ೆ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಟತನ್ಳ ಹ್ಗು 
ಚಮ್ಗಕ್ೆೆ ಹ್ನಿ ಉಂಟ್ರ್ಗುವ ಸ್ಧಯತ್ೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ಚುಚುುಮ್ದುದ ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸುವ  ಸಮ್ದಯಲಿಾ 
ನಿೇವು ನೊೇವು, ಊತ್ ರ್ಥವ ರಕ್ಟತನ್ಳದ ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತ ಕ್ೆಂಪ್ಗುವುದನುು ಗಮ್ನಿಸಿದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ನರ್ಸಗ 

ಹ್ಗೂ ವೆೈದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.  
ಹೆೊಟ್ರ ್ ನೆೊೋರ್ು : ಹೊಟ್ರೆ್ಯಲಿಾ ಮ್ಂದವ್ದ  ನೊೇವುಗಳು ರ್ಥವ್ ಸೆಳೆತ್ ಜೊತ್ೆಗೆ ವ್ಯು 
ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿೇವು ನಿರಂತ್ರ, ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ದ 

ನೊೇವುನುು ರ್ನುಭವಿಸಿದರೆ  ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಿ . 
 

ಮಲ್ಬದಧತ್ೆ : ಮಲ್ಬದಧತ್ೆಯತ ಎರಡ್ತ/ಮೊರತ ದಿನ್ಕಿಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ತಾ ಕ್್ಲ್ ಇದದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿರೆೋಚ್ಕ್ಟ 

ಔಷಧರ್ಳು  ಬೆೋಕ್್ರ್ಬಹತದತ. ನ್ರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹ್ರಗಳನುು (ತ್ರಕ್್ರಿಗಳು, ಹಣ್ುಣಗಳು, 
ಹೊೇಲೆೆಾೇನ್ ಬೆಯಡ್) ತಿನುುವುದು ಮ್ತ್ುತ ದನದಲಿಾ ಕ್ಟನಿಷಠ2-3 ಲಿೇಟರ್ ನಿೇರನುು ಕ್ಟುಡಿಯುವುದು 
ಮ್ಲಬದಧತ್ಯಿಂದ ಪ್ರಿಹ್ ರ ನಿೇಡುವುದು .  

 
ಅರೆನಿದ್ಯರ್ಸೆೆರ್ಳು ಅಥವ್ ಮಾಂಪರತ: ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ುಂಬ್ ನಿದ ದೆ (ನಿದೆಯ) 

ಮ್ತ್ುತ ಆಯ್ಸ ಉಂಟ್ರ್ಗಬಹುದು. ನಿೇವು ತ್ುಂಬ್ ನಿದಯಸುತಿತದದರೆ, ವ್ಹನವನುು ಓಡಿಸಬೆೇಡಿ ಹ್ಗು  
ಯಂತ್ೊಯೇಪ್ಕ್ಟರಣ್ಗಳನುು ನಡೆಸಬೆೇಡಿ. 

ತ್ಲೆನೆೊೋರ್ು : ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲಿಾ, ನಿೇವು ಪ್ಯರಸಿಟಮ್ಲುಂತ್ಹ ನೊೇವು ನಿವ್ರಕ್ಟಗಳನುು 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬಹುದು. 
 

ನಿದ್ಯಯಹಿೋನ್ತ್ೆ: ನಿಮೆ ವೆೈದಾರ ಸಲ್ಹೆಯ ಮೆೋರೆಗೆ ಮ್ಲಗುವ ಮ್ತ್ೆಯಗಳನುು 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬಹುದು. 

 
ಶರಿೋರದ ಊತ್ : ಕ್ೋಮೊೋತ್ರಪಿಯಿಾಂದ್ ಗಿ ನಿಮ  ೆ ಶರಿೋರದಲಿಾ ನಿೋರಿನ್ ಅಾಂಶ ಹೆಚ್ ಾರ್ಬಹತದತ. 
ಇದರಿಾಂದ  ನಿಮ  ೆ  ತ್ೂಕ್ಟ  ಹೆಚ್ ಾರ್ಬಹತದತ ಮ್ತ್ುತ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಖ ರ್ಥವ್  ಮಣ್ಕ್್ಲುಗಳು 
ಊದಕ್ೊಳಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕ್್ಲುಗಳನುು ಕ್ಟುಶನ್ ಮ್ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ  ಊತ್ವು 
ಕ್್ಡಿಮ್ಮಯ್ಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕತ್ೆಸಯ ನಂತ್ರ ಊತ್ವು ಉಪ್ಶಮ್ನಗೊಳುಳತ್ತದೆ   

ಕ್ಟೊದಲ್ತ ಉದತರತವಿಕ್ೆ : ನಿಮ್ಮ ಕ್ಟೂದಲು ತ್ೆಳಳಗ್ಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಟೂದಲನುು 
ಕ್ಟಳೆದುಕ್ೊಳುಳವ ಸ್ಧಯತ್ೆಯಿಲಾ. 

 
ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳನುು ನಿಯಂತಿಯಸಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವ ಔಷಧಿ 

ಯ್ವುದೆೇ ರ್ಡಡ ಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರಿಗೆ ಸಂಪ್ೂಣ್ಗವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಈ  

ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ನಿಯಂತಿಯಸಲು ಉಪ್ಯುಕ್ಟತ ಔಷಧಿಗಳಿವೆ.ನ್ನು  ನನು ಎಲ್ಾ ಸ್ಮ್ನಯ 
ಔಷಧಿಗಳನುು  ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳವುದನುು ಮ್ುಂದುವರಿಸಬೆೇಕ್ೆೇ? 
ಹೌದು, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮ್ನಯ ಔಷಧಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳವುದನುು ಮ್ುಂದುವರಿಸಬೆೇಕ್ಟು. 
ದಯವಿಟು್ ನಿಮ್ಮ ಆಂಕ್ೊಲ್ಜಿ ತ್ಂಡಕ್ೆೆ ನಿೇವು ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳತಿತರುವ ಎಲ್ಾ ಔಷಧಗಳ 

ಮ್ಹಿತಿಯನುು ನಿೇಡವುದನುು  ಮ್ರೆಯದರಿ. 
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ನ್ನ್ತ ಜವರ ಲ್ಸಿಕ್ೆಯನ್ತು ಹೆೊಾಂದಬಹತದೆೋ? 
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯನುು ಪ್ಯರಂಭಿಸುವ ಮದಲು ನಿೇವು ಫ್ಲಾ ಲಸಿಕ್ೆಯನುು 
ಹೊಂದುವಂತ್ೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಲ್ಗುತ್ತದೆ.  ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನಿೇವು ಈಗ್ಗಲೆೇ ನಿಮ್ಮ 
ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯನುು ಪ್ಯರಂಭಿಸಿದದರೆ, ವ್ಯಕಸನೆೇಷನ್ ಮ್ಡಲು ಉತ್ತಮ್ ಸಮ್ಯವನುು ನಿಮ್ಮ 
ವೆೈದಯರೊಂದಗೆ ಚಚಿಗಸಿ.  

ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ ಸಮಯದಲಿಾ ಸಲ್ಹೆರ್ಳು 
- ನಿಮ್ಮ ಮ್ೂತ್ಯಪಿಂಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ  ದನಕ್ೆೆ ಕ್ಟನಿಷಠ 2 ಲಿೇಟರ್ ನಿೇರನುು ಸೆೇವಿಸಿ. 

- ಪೌಷ್ಟ್ಕ್ಟ ಆಹ್ರವನುು ಸೇೆವಿಸಿ .  ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆಯನುು ತ್ಗಿೆಸಲು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಪ್ಯಮ್ಣ್ದಲಿಾ ಬ್ರಿ  

ಬ್ರಿ ಆಹ್ರವನುು ಸೆೇವಿಸಿ. ಕ್ೊಬಿಿನ ರ್ಥವ್ ಹುರಿದ ಆಹ್ರವನುು ಮಿತ್ವ್ಗಿ ಸೆೇವಿಸಿ. 

ಆಗತ್ಯವಿದದಲಿಾ ವೆೈದಯರ ಸಲಹೆಯಂತ್ೆ ವ್ಕ್ಟರಿಕ್ೆ ನಿಯಂತ್ಯಕ್ಟ  ಔಷಧಿಗಳನುು 
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಬಹುದು. - ಶೆೇವಿಂಗ್ ಮ್ಡುವ್ಗ ರಕ್ಟತಸ್ಯವ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಲು ಎಲೆಕಿಕ್ ರೆೇಜರ್ ಬಳಸಿ ಮ್ತ್ುತ  
ಮ್ೃದುವ್ದ ಟೂತ್ ಬಯಷ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ. 

- ಸೂಯಗನಿಗೆ ಒಡಿಡಕ್ೊಳುಳವುದನುು ತ್ಪಿಪಸಿ. SPF 15 (ರ್ಥವ್ ಹೆಚಿುನ) ಸನ್್ಬ್ಾಕ್ ಮ್ತ್ುತ 
ರಕ್ಷಣ್ತ್ಮಕ್ಟ ವಸರ ಧರಿಸಿ . 

- ನಿೇವು ಮ್ಂಪ್ರು, ರ್ರೆನಿದ್ಯವಸೆ ೆರ್ಥವ್ ತ್ಲೆತಿರುಗುವಿಕ್ೆಯನುು ರ್ನುಭವಿಸಬಹುದು; 
ಈ ಸಂದಭಗದಲಿಾ ವ್ಹನವನುು ಓಡಿಸಬೆೇಡಿ ಹ್ಗು  ಯಂತ್ೊಯೇಪ್ಕ್ಟರಣ್ಗಳನುು 
ನಡೆಸಬೆೇಡಿ  

- ಸ್ಕ್ಟಷು್ ವಿಶ್ಯಂತಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.  

- ಕ್ೆೈ-ಕ್್ಲುಗಳ ಸಿನೊಡಾೇಮ್ ತ್ಡೆಯಲು: 
- ನಿಮ್ಮ ಕ್ೆೈ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ದದ ರ್ಡಿಗಳನುು ಘಷಗಣೆ, ಒತ್ತಡ ಮ್ತ್ುತ ಶ್ಖಕ್ೆೆ 

ಒಡಿಡಕ್ೊಳುಳವುದನುು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಿ. 
- ಬಿಸಿನಿೇರಿನೊಂದಗೆ ದೇರ್ಘಗವಧಿಯ ಸಂಪ್ಕ್ಟಗವನುು ತ್ಪಿಪಸಿ. 

- ಪ್ತ್ಯಯನುು ತ್ೊಳೆಯುವ್ಗ  ರಬಿರ್  ಕ್ೆೈಗವಸುಗಳನುು ಬಳಸಬೆೇಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ 

ನಿಮ್ಮ ರ್ಂಗೆೈಗಳು ಹೆಚುು ಬೆಚುವ್ಗಿ ಹ್ನಿಗೊಳಗ್ಗಬಹುದು. 
- ನಿಮ್ಮ ರ್ಂಗೆೈ  ಮ್ತ್ುತ ಪ್ದಗಳ ಚಮ್ಗದ ಸಿಪೆಪಸುಲಿಯುವಿಕ್ೆಯನುು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಲು 

ದೇಘಗ ನಡಿಗೆ ರ್ಥವ್ ಜಿಗಿತ್ಗಳನುು ತ್ಪಿಪಸಿ. 
- ನಿಮ್ಮ ಕ್ೆೈಯನುು ಗಟಿ್ಯ್ಗಿ ಹಿಂಡುವ ಗೃಹೊೇಪ್ಯೇಗಿ ಉಪ್ಕ್ಟರಣ್ಗಳನುು 

ಬಳಸಬೆೇಡಿ.  
- ಕ್ೆೈ ಮತ್ತತ ಕ್್ಲ್ತರ್ಳ ಮೆೋಲೆ ಅತಿಯ್ಗಿ ಲೆೊೋಷನ್ ಉಜತುರ್ುದನ್ತು ತ್ಪಿುಸಿ. 

ಚ್ಮಗದಲಿಾ ಆದಷತ್  ತ್ೆೋವ್ಾಂಶರ್ನ್ತು ಇರಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ. 
⚫ ಕ್ೆೈ ಮತ್ತತ ಕ್್ಲ್ತರ್ಳ ಮೆೋಲೆ ಅತಿಯ್ಗಿ ಲೆೊೋಷನ್ ಉಜತುರ್ುದನ್ತು ತ್ಪಿುಸಿ. 

ಚ್ಮಗದಲಿಾ ಆದಷತ್ ತ್ೆೋವ್ಾಂಶರ್ನ್ತು ಇರಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ. 
⚫ ವೆೈದರೊಂದಗೆ ಚಚಿಗಸಿ  ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುವ,  

ಚಮ್ಗವನುು  ಮ್ೃದುಗೊಳಿಸುವ ಕಯೇಮ್  ಮ್ತ್ುತ  ನೊೇವು ನಿವ್ರಕ್ಟ ಔಷಧಿಗಳನುು 
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು . ನಿಮೆ ರೆೊೋರ್ಲ್ಕ್ಷಣರ್ಳನ್ತು ನಿಯಾಂತಿಯಸಲ್ತ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ಬೆೋಕ್್ದ 

ಔಷಧಿರ್ಳನ್ತು ಮನೆಯಲಿಾ ಇರಿಸಿಕ್ೆೊಳಿಿ. 
⚫ ಮ್ರಗಟು್ವಿಕ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಜುಮ್ಮಮನಿಸುವಿಕ್ೆಯನುು ತ್ಡೆಗಟ್ಲು ರ್ಥವ್ ಕ್ಟಡಿಮ್ಮ ಮ್ಡಲು : 

- ನಿಮ್ಮ ರ್ಂಗೆೈ  ರ್ಥವ್ ಪ್ದದ ರ್ಡಿಯನುು ಹಠ್ತ್ ತ್್ಪ್ಮ್ನದ  

ಬದಲ್ವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಡಡದರಿ ತ್್ಪ್ಮ್ನ. ಕ್ೆೈಗವಸುಗಳನುು ಬಳಸುವ ಮ್ೂಲಕ್ಟ 
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ತ್್ಪ್ಮ್ನದ ಯೆೇರುಪೆೇರುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತ್ವ್ಗಿರಬಹುದು 
- ರ್ಡುಗೆ ಮ್ಡುವ್ಗ ರ್ಥವ್ ತ್ೊೇಟಗ್ರಿಕ್ೆ ಕ್ೆಲಸಗಳನುು ಮ್ಡುವ್ಗ ಒಲೆಯಲಿಾ 

ರಕ್ಷಣ್ತ್ಮಕ್ಟ ಕ್ೆೈಗವಸುಗಳನುು ಬಳಸಿ. 
- ನಿಮ್ಮ ಕ್ೆೈ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ದಗಳನುು ಬೆಚುಗೆ ಇರಿಸಿ ಮ್ತ್ುತ ಚೆನ್ುಗಿ ಹೊಂದಕ್ೊಳುಳವ 

ಪ್ದರಕ್ಷೆಗಳನುು ಧರಿಸಿ. 
- ಬಿಸಿನಿೇರನುು ಬಳಸುವ್ಗ ಕ್್ಳಜಿ ವಹಿಸಿ. 

- ಉಗುರುಗಳನುು ಕ್ಟತ್ತರಿಸುವ್ಗ ಜ್ಗರೂಕ್ಟರ್ಗಿರಿ. 
- ಚಮ್ಗದಲಿಾ ಆದಷು್  ತ್ೆೇವ್ಂಶವನುು ಇರಿಸಿಕ್ೊಳಿಳ. 

⚫ ಕೇಮೇಥೆರಪಿಯನುು ಪ್ಯರಂಭಿಸುವ ಮದಲು, ನಿೇವು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ 

ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳತಿತರುವ ಯ್ವುದೆೇ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗೆ ೆನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಕ್ೆಲವೊಮ್ಮಮ 
ರ್ಡಡಪ್ರಿಣ್ಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. 

⚫ ನಿಮ್ಮ ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ತಿೇವಯವ್ಗಿದದರೆ ರ್ಥವ್ 24 ಗಂಟ್ರೆಗಳ ನಂತ್ರ ಸುಧ್ರಿಸದದದರೆ, 
ಆಸಪತ್ೆಯಯನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೆೇಡಿ. 

⚫ ರಕ್ಟತ ಹೆಪ್ುಪಗಟು್ವಿಕ್ೆಯ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನ ಕ್ೊಡಿ: ನೊೇವು, ತ್ೊೇಳು ರ್ಥವ್ ಕ್್ಲಿನ 

ಊತ್, ಕ್ೆಂಪ್ಗುವಿಕ್ೆ, ಉಸಿರ್ಟದ ತ್ೊಂದರೆ ರ್ಥವ್ ಎದೆ ನೊೇವು ಕ್ಟಂಡುಬಂದಲಿಾ 
ತ್ಕ್ಷಣ್  ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಿ. 

⚫ ಕೇಮೇಥೆರಪಿ ತ್ೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳವ್ಗ ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರ ರ್ನುಮ್ತಿಯಿಲಾದೆ ಯ್ವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ವ್ಯಕಸನೆೇಷನ್ (ಲಸಿಕ್ೆ)ರ್ನುು ಸಿವೇಕ್ಟರಿಸಬೆೇಡಿ. 

⚫ ನಿೇವು ಸಂತ್್ನೊೇತ್ಪತಿತಯ ವಯೇಮ್ನದ  ಮ್ಹಿಳೆಯ್ಗಿದದರೆ: 
• ಈ ಚಿಕತ್ೆಸಯನುು ಪ್ಯರಂಭಿಸುವ ಮದಲು ನಿೇವು ಗಭಿಗಣಿಯ್ಗಿದದರೆ ರ್ಥವ್ 

ಗಭಿಗಣಿಯ್ಗಿರುವ ಸ್ಧಯತ್ೆ ಇದದಲಿಾ  ನಿಮ್ಮ ವೆೈದಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 
• ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಗಭಿಗಣಿಯ್ಗುವುದನುು ತ್ಪಿಪಸಿ  

• ಕಮಥೆರಪಿ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ಸತನಯಪ್ನ ಮ್ಡಬೆೇಡಿ  
 

ಆಸುತ್ೆಯಯನ್ತು ಯ್ವ್ರ್ ಸಾಂಪಕಿಗಸಬೆೋಕ್ಟತ? 
ನಿಮ್ಮ ರೊೇಗಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ತಿೇವಯವ್ಗಿದದರೆ ರ್ಥವ್ 24 ಗಂಟ್ರೆಗಳ ನಂತ್ರ ಸುಧ್ರಿಸದದದರೆ, 
ಆಸಪತ್ೆಯಯನುು ಸಂಪ್ಕಗಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೆೇಡಿ. 
 
ಆಸುತ್ೆಯ ತ್ತತ್ತಗ ಸಾಂಪಕ್ಟಗ: …………………………………………………………………………………… 

 

ನ್ನ್ತ ಹೆಚಿಾನ್ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ತು ಎಲಿಾ ಪಡೆಯಬಹತದತ? 
ಹೆಚಿುನ  ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಪ್ಡೆಯಲು  ನಿೇವು  ESMOನ್    ಪಿತ್ತರಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್್ ಕ್್ಯನಸರ್:ರೊೇಗಿಗಳ  

ಮ ಗ್ಗದಶಿಗ     ಮ್ತ್ುತ AMMF ಕ್ೂೇ ಲ್ಂಜಿಯೇಕ್್ಸಿಗನೊೇಮ್ ಚ್ರಿಟಿ ಜ್ಲತ್್ಣ್ಗಳನುು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಬಹುದು. ಕ್ೆಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲಿಂಕ್ ರ್ನುು ನಿೇಡಲ್ಗಿದೆ : 
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-

tract-cancer  

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

 


