ബിലിയറി
ട്രാക്റ്റ്
ക്റയാൻസറുക്റൾക്കുള്ള
ഫ ാളിനിക്റ്
ആസിഡ്,
സ ലിപ്ലാറിൻ (FOLFOX)
ഫ്ലൂററാറാസിൽ, ഓക്ാ
നിങ്ങളുറര
ക്റയാൻസറിറന
ചിക്റിത്സിക്കാൻ
ഫ ാളിനിക്റ്
ആസിഡ്,
സ ലിപ്ലാറിൻ (ഫ ാൾഫ ാക്്)സ എന്നിവയുറര സംഫയാജനം
ഫ്ലൂററാറാസിൽ, ഓക്ാ
ട
ഫഡാക്ർ
ശുപാർശ
റചയ്തിട്ടുറെങ്കിൽ,
ഈ
മരുന്നുക്ററളക്കുറിച്ും
അവയുമായി ബന്ധറെട്ട ചില വശങ്ങറളക്കുറിച്ും ചില ട്പധാന വിവരങ്ങൾ
ഇവിറരയുെ്.

ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ
ബിലിയറി
ട്രാക്റ്റ്
ക്റയാൻസറുക്റൾ
ഫക്റാശങ്ങളിൽ
നിന്ന്
(ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാസസറുക്റൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) വിക്റസിക്കുന്നു, അത്
സാധാരണയായി ബിലിയറി സിസ്റ്റത്തിന്ററ സലനിംഗ് ഉൊക്കുന്നു
(ചുവറരയുള്ള ചിട്തത്തിൽ പച്യിൽ ചിട്തീക്റരിച്ിരിക്കുന്നു). ക്റരൾ,
പിത്തസഞ്ചി എന്നിവയിൽ നിന്ന് റചറിയ ക്റുരലിഫലക്ക് ഭക്ഷണം ആഗിരണം
റചയ്യാൻ ഉപഫയാഗിക്കുന്ന പിത്തരസം വഹിക്കുന്ന റചറിയ രയൂബുക്റളാണ്
ബിലിയറി നാളങ്ങൾ.
ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ,
പിത്തസഞ്ചി
ക്റാൻസർ,
ക്റാൻസർ എന്നിവയാണ് ബിലയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ :

ആമ്പുള്ളറി

ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ
ഇത് പിത്തരസം ക്റാൻസർ എന്നും അറിയറെരുന്നു. ഈ ക്റയാൻസറിറന മൂന്ന്
തരത്തിൽ
തരംതിരിക്കുന്നു,
ഇത്
പിത്തരസം
നാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
വിക്റസിക്കുന്നു എന്നതിറന ആട്ശയിച്ിരിക്കുന്നു :
ഇൻട്രാ റഹപാറിക്റ് ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ - ക്റരളിനുള്ളിറല
നാളങ്ങളിൽ ക്റാൻസർ വിക്റസിക്കുഫമ്പാൾ
റപരിഹിലാർ
ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ
ക്റരളിന്
പുറത്തുള്ള
നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുഫമ്പാൾ
എക്്ട്സ രാറഹപാറിക്റ് ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ - ക്റരളിൽ നിന്ന് ക്റൂരുതൽ
അക്ററലയുള്ള നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുഫമ്പാൾ
പിത്തസഞ്ചി ക്റാൻസർ
പിത്തസഞ്ചി സലനിംഗിൽ നിന്നാണ് ഉൊക്റുന്നത്
അംപുള്ളറി ക്റാൻസർ
പിത്തരസം നാളങ്ങളും റചറുക്റുരൽ തമ്മിലുള്ള ഫചരലിൽ നിന്നാണ്
ഉൊക്റുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ ഉള്ളതിനാൽ ഇ ലഘുഫലഖ
നൽക്റിയിരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുറര ഓഫങ്കാളജിസ്റ്റ് ഏത് ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻസറാറണന്നും അത്
എട്തഫത്താളം നീട്ടിയിട്ടുറെന്നും നിങ്ങളുമായി ചർച്റചയ്യാം.
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 1
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.

എന്താണ് ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ FOLFOX?

സ ലിപ്ലാറിൻ എന്നിവ ഫചർന്ന ഒരു
ഫ ാളിനിക്റ് ആസിഡ്, ഫ്ലൂററാറാസിൽ, ഓക്ാ
ക്റീഫമാറതറാെി സംഫയാജനമാണ് ഫ ാൾഫ ാക്്.സ റസൽ ററപ്ലിഫക്കഷൻ
ട്പട്ക്റിയയിൽ ഇരറപരുന്നതിലൂറര രയൂമർ ഫക്റാശങ്ങറള റക്റാല്ലുന്ന രെ്
സ ലിപ്ലാറിൻ.
ക്റീഫമാറതറാെി
മരുന്നുക്റളാണ്
ഫ്ലൂററാറാസിൽ,
ഓക്ാ
എന്നിരുന്നാലും,
ക്റീഫമാറതറാെി
സാധാരണ
ഫക്റാശങ്ങറളയും
തക്റരാറിലാക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ചില പാർശവ ലങ്ങൾക്ക് ക്റാരണമാക്റും.
ലയൂഫക്കാഫവാറിൻ
അറല്ലങ്കിൽ
ക്റാൽസയം
ഫ ാളിഫനറ്
എന്നും
വിളിക്കറെരുന്ന ഫ ാളിനിക്റ് ആസിഡ് ഒരു ക്റീഫമാറതറാെിക്റ് മരുന്നല്ല,
പഫക്ഷ
ഇത്
നൽക്റുന്നത്
ഫ്ലൂററാറാസിൽ
ട്പവർത്തനം
വർദ്ധിെിക്കുന്നതിനാലാണ്.

ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ (FOLFOX) എങ്ങറന ക്റാൻസർ നിയട്ന്തിക്കുന്നു?

ഒരു പി ഐ സി സി (റപരി റൽ തിരുക്റിയ റസൻട്രൽ ക്റത്തീറർ, PICC )
സലനിലൂറര ഫ ാൾഫ ാക്് സ ക്റുത്തിവയ്ക്കുന്നു (സിരയിഫലക്ക്). നിങ്ങളുറര
സക്റയുറര റതാലിനരിയിൽ ഒരു സിരയിഫലക്ക് ഫപായി നിങ്ങളുറര റനഞ്ചിൽ
ഒരു സിരയിറലത്തുന്ന ഒരു മിക്റച് രയൂബാണ് പി ഐ സി സി സലൻ,
നിങ്ങളുറര ഫ ാൾഫ ാക്് സ ചിക്റിത്സയ്ക്കിറര അത് അവിറര തറന്ന തുരരും.
നിങ്ങളുറര ചിക്റിത്സയുറര അവസാനം PICC നീക്കംറചയ്യും.
ഇത് നന്നായി ട്പവർത്തിക്കുന്നുറവന്ന് ഉറൊക്കാൻ, നിങ്ങളുറര PICC സലൻ
ച ിൽ ഒരിക്കൽ ഫ്ലഷ് റചഫയ്യെതുെ്. ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങളുറര
ആഴ്യ
നഴ്് സ റചയ്യും. നിങ്ങളുറര പി ഐ സി സി സലനിന്ററ പതിവ് പരിചരണം
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 2
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.

അതിറന തരസ്സറെരുത്തുന്നതിഫനാ തരയുന്നതിഫനാ തരയും. നിങ്ങളുറര പി
ഐ
സി
സി
വൃത്തിയായി
സൂക്ഷിഫക്കെതും
നിങ്ങൾ
വീട്ടിലായിരിക്കുഫമ്പാൾ അണുബാധയുറര ഏറതങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ
(വീക്കം, ചുവെ് അറല്ലങ്കിൽ പഴുെ്) പരിഫശാധിക്കുന്നതും ട്പധാനമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ആശുപട്തിയിൽ, ക്റീഫമാറതറാെി യൂണിറിൽ FOLFOX ലഭിക്കും,
ക്റൂരാറത ഒരു റചറിയ പമ്പിലൂറര നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ തറന്ന
സവീക്റരിക്കുന്നത് തുരരും. ഈ റചറിയ പമ്പ് പി ഐ സി സി സലനുമായി
ബന്ധിെിച്ിരിക്കുന്നു ക്റൂരാറത നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുഫമ്പാൾ ഏക്റഫേശം
ഒരു
േിവസം
(22
മണിക്കൂർ)
രക്തട്പവാഹത്തിഫലക്ക്
ഫപാക്റാൻ
ഫ്ലൂററാറാസിൽ ഇൻ യൂഷൻ അനുവേിക്കുന്നു. 22 മണിക്കൂറിന് ഫശഷം പമ്പ്
നീക്കംറചയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശുപട്തിയിൽ തിരിറച്ത്താം. പമ്പ് എങ്ങറന
സുരക്ഷിതമായി
നീക്കംറചയ്യാറമന്ന്
നിങ്ങളുറര
നഴ്് സ
വിശേീക്റരിച്ിട്ടുറെങ്കിൽ, ഇതിറനക്കുറിച്് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശവാസം
ഫതാന്നുന്നുറവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് സവന്തമായി റചയ്യാൻ ക്റഴിയും.
പക്റരമായി, ഒരു ജില്ലാ നഴ് സിന് നിങ്ങളുറര വീട്ടിൽ അത് നീക്കംറചയ്യാൻ
വരാം.
നിങ്ങളുറര ഉയരം, ഭാരം, ട്പായം, റപാതു ആഫരാഗയം, അരിസ്ഥാന
അവസ്ഥക്റൾ എന്നിവയുൾറെറര നിരവധി ഘരക്റങ്ങറള അരിസ്ഥാനമാക്കി
ട
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫ ാൾഫ ാക്ിസ ന്ററ ക്റൃതയമായ അളവ് ഫഡാക്ർ
തീരുമാനിക്കും.

ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ (FOLFOX) ചിക്റിത്സയുറര റഷഡയൂൾ

ചിക്റിത്സാ ചട്ക്റങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ ാൾഫ ാക്് സ (FOLFOX) ലഭിക്കും.
ച ത്ത
ഫ ാൾഫ ാക്് സ ചിക്റിത്സയുറര സ്റ്റാൻഫഡർഡ് റഷഡയൂൾ
രൊഴ്റ
ച ിലും ഒരു േിവസറത്ത
സസക്കിളിറന പിന്തുരരുന്നു, മററല്ലാ ആഴ്യ
ക്റീഫമാറതറാെി ഉൾറെരുന്നു.
ക്റീഫമാറതറാെിയുറര
ഓഫരാ
റസഷനും
മുമ്പ്,
നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു
രക്തപരിഫശാധന
നരത്തുക്റയും
ക്റീഫമാറതറാെി
റസഷന്
നിങ്ങൾ
ഫയാഗയരാഫണാ എന്ന് നിങ്ങളുറര
ഓഫങ്കാളജി രീം പരിഫശാധിക്കുക്റയും
റചയ്യും. നിങ്ങളുറര അവസാന റസഷനുഫശഷം ഏറതങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളും
ന
ട്പശ്ങ്ങ
ളും റിഫൊർട്ട് റചഫയ്യെത് ട്പധാനമാണ്, അതുവഴി ഫഡാസ് /
റഷഡയൂൾ
ട്ക്റമീക്റരിക്കാനും
നിങ്ങൾക്കായി
ട്പഫതയക്റമായി
വയക്തിഗതമാക്കാനും ക്റഴിയും.
നിങ്ങളുറര ക്റീഫമാറതറാെി നിയമനത്തിന് തഫലേിവസം നിങ്ങളുറര ജിപി
ട
ട നിങ്ങഫളാര് ആവശയറെഫട്ടക്കാം.
ട്പാക്ീസിൽ
രക്തം എരുക്കാൻ ഫഡാക്ർ
ച ിറല േിവസം 1
ക്റീഫമാറതറാെിയുറര ഓഫരാ ചട്ക്റത്തിന്ററയും ആേയ ആഴ്യ
ന്,
ഓഫങ്കാളജി
രീം
വിലയിരുത്തുന്നതിനും
രക്തപരിഫശാധന
നരത്തുന്നതിനും
നിങ്ങൾ
ആശുപട്തിയിൽ
വരും.
ക്റീഫമാറതറാെി
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 3
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.

സവീക്റരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒഫന്നാ രഫൊ േിവസത്തിന് ഫശഷം
ന
മരങ്ങിവരും. ചില ട്പശ്ങ്ങ
ൾ വിക്റസിെിച്ിട്ടിറല്ലങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ
ട റ ക്റാണില്ല. ക്റീഫമാറതറാെി റസഷൻ 2 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ
നിങ്ങൾ ഫഡാക്റ
വറര നീെുനിൽക്കും. റസഷന്ററ അവസാനം നഴ്് സ നിങ്ങളുറര പി ഐ സി
സി സലനിഫലക്ക് റചറിയ പമ്പ് അറാച്ുറചയ്യും, ഇത് 22 മണിക്കൂർ
തുരർച്യായി മരുന്ന് പുറത്തിറക്കും. ഈ പമ്പുമായി നിങ്ങൾ വീട്ടിഫലക്ക്
ഫപാക്റും. ചിക്റിത്സ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, DAY 2 ന് പമ്പ്രുക്കാൻ
ആശുപട്തിയിൽ മരങ്ങാൻ നിങ്ങഫളാര് ആവശയറെരാം. പമ്പ് എങ്ങറന
സുരക്ഷിതമായി
നീക്കംറചയ്യാറമന്ന്
നിങ്ങളുറര
നഴ്് സ
വിശേീക്റരിച്ിട്ടുറെങ്കിൽ, ഇതിറനക്കുറിച്് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശവാസം
ഫതാന്നുന്നുറവങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് സവന്തമായി റചയ്യാൻ ക്റഴിയും.
ഒരു രാട്തി ഫപാലും നിങ്ങൾ ആശുപട്തിയിൽ ക്റഴിഫയെതില്ല.
ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ സസക്കിൾ: 1 ആഴ്,ച 1 ആഴ് ച അവധി

ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ (FOLFOX) ചിക്റിത്സയുറര ക്റാലാവധി

ട നിങ്ങളുമായി ചർച് റചയ്യും.
നിങ്ങളുറര ചിക്റിത്സയുറര സേർഘയം ഫഡാക്ർ
ഓഫരാ FOLFOX സസക്കിളും 2 ആഴ് ച നീെുനിൽക്കും. ചിക്റിത്സ നന്നായി
സഹിച്ാൽ, ഇത് 12 സസക്കിളുക്റളിൽ ആവർത്തിക്കാം. ക്റീഫമാറതറാെി
ട
ട്പവർത്തിക്കുന്നുഫൊ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഫഡാക്ർ
ആവർത്തിച്ുള്ള
ക ൻ ഉപഫേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്റുറഞ്ഞത് 3 മാസറത്ത
സ്ാ
ക ൻ നിങ്ങളുറര ക്റാൻസർ
ക്റീഫമാറതറാെി ലഭിക്കും. ആേയറത്ത 3 മാസറത്ത സ്ാ
സ്ഥിരതയുള്ളഫതാ ചുരുങ്ങുന്നഫതാ ആറണന്ന് ക്റാണിക്കുന്നുറവങ്കിൽ,
ട
മററാരു 3 മാസം ക്റീഫമാറതറാെി തുരരാൻ ഫഡാക്ർ
ഉപഫേശിഫച്ക്കാം.
ചിക്റിത്സയുറര ആേയ 6 മാസത്തിനുഫശഷം നിങ്ങൾ ക്റീഫമാറതറാെിയിൽ
ട
നിന്ന് ഇരഫവള എരുക്കഫണാ അഫതാ തുരരണഫമാ എന്ന് ഫഡാക്ർ
നിങ്ങളുമായി ചർച് റചയ്യും.
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 4
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.

ഫ

ാൾഫ

ാക്് സ (FOLFOX) ചിക്റിത്സയുറര പാർശവ

ലങ്ങൾ എറന്താറക്കയാണ് ?

ഈ ചിക്റിത്സയിലൂറര അറിയറെരുന്ന പാർശവ ലങ്ങൾ ഉെ്, എന്നാൽ
അവറയാന്നും
നിങ്ങൾക്ക്
അനുഭവറെരില്ല.
ചിക്റിത്സ
ട്പവർത്തിക്കുന്നിറല്ലന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല; പാർശവ ലങ്ങളുറര സാന്നിധയഫമാ
ക്റാഠിനയഫമാ മരുന്നുക്റളുറര
ലട്പാപ്ിത യും തമ്മിൽ യാറതാരു ബന്ധവുമില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് ചില പാർശവ ലങ്ങൾ ലഭിഫച്ക്കാം, പഫക്ഷ അവറയല്ലാം
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധയതയില്ല. പാർശവ ലങ്ങൾ അവയുറര ആരംഭം,
സേർഘയം,
തീട്വത
എന്നിവ
ക്റണക്കിറലരുത്ത്
പലഫൊഴും
ട്പവചിക്കാനാക്റുറമന്ന്
ഓർമ്മിക്കുക്റ;
അവ
എല്ലായ്ഫൊഴും
സ ലിപ്ലാറിനുമായി ബന്ധറെട്ടവ ഒഴിറക്റ,
പഴയപരിയാക്കാവുന്നവയാണ്, ഓക്ാ
ചിക്റിത്സയ്ക്ക് ഫശഷം പൂർണ്ണമായും ഫപാക്റണം. എന്നിരുന്നാലും, അവയുറര
ആവൃത്തിയും ക്റാഠിനയവും ഓഫരാ വയക്തിക്കും വയതയാസറെട്ടിരിക്കുന്നു.
മറ് പല ക്റീഫമാറതറാെി മരുന്നുക്ററളയും ഫപാറല, ഫ്ലൂററാറാസിലും
സ ലിപ്ലാറിനും റസൽ ഡിവിഷനും വയാപനവും തരയാനുള്ള ക്റഴിവ്
ഓക്ാ
ക്റാരണം ക്റാൻസർ ഫക്റാശങ്ങറള റക്റാല്ലുന്നു. നിർഭാഗയവശാൽ, ക്റാൻസർ
ഫക്റാശങ്ങളും
സാധാരണ
ഫക്റാശങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള
വയതയാസം
തിരിച്റിയാൻ ക്റീഫമാറതറാെി മരുന്നുക്റൾക്ക് ക്റഴിയില്ല. അതിനാൽ
രക്തഫക്റാശങ്ങൾ, വായയിറല ഫക്റാശങ്ങൾ, ആമാശയം, മലവിസർജ്ജനം,
മററവിറരറയങ്കിലും അതിഫവഗം വിഭജിക്കുന്ന സാധാരണ ഫക്റാശങ്ങറളയും
ക്റീഫമാറതറാെി നശിെിക്കും, അതാണ് ചില വയതയസ് ത പാർശവ ലങ്ങൾക്ക്
ക്റാരണമാക്റുന്നത്. ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ, ആ സാധാരണ
ഫക്റാശങ്ങൾ വീെും വളരുക്റയും ആഫരാഗയക്റരമായിരിക്കുക്റയും റചയ്യും.
നിങ്ങൾക്ക് ഉൊഫയക്കാവുന്ന ഏറതങ്കിലും പാർശവ ലങ്ങളുറര ആഘാതം
നിയട്ന്തിക്കുന്നതിനും
ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനും
ക്റീഫമാറതറാെി
സമയത്ത്
എരുക്കാവുന്ന നിരവധി മരുന്നുക്റൾ ലഭയമാണ്.

ഫ ാൾഫ ാക്് സ (FOLFOX) മായി ബന്ധറെട്ട ഏറവും സാധാരണമായ ചില
പാർശവ ലങ്ങൾ
റഹമഫറാഫരാക്ിസ സിറി:
ഉൾറെറര

ക്റുറഞ്ഞ
എണ്ണം
സാധയതയും

നിങ്ങളുറര

റവളുത്ത

രക്താണുക്കളിൽ

രക്താണുക്കളും

പാർശവ

ലങ്ങൾ

അണുബാധയ്ക്കുള്ള

ക്റീഫമാറതറാെി
പലഫൊഴും
റവളുത്ത
രക്താണുക്കളുറര
(ഇത്
അണുബാധക്ററള റചറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു)
എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കുന്നു,
നിങ്ങളുറര റവളുത്ത രക്താണുക്കളുറര എണ്ണം വളറര ക്റുറവാറണങ്കിൽ
(ഇതിറന
നയൂഫട്രാപീനിയ
എന്ന്
വിളിക്കുന്നു)
നിങ്ങൾക്ക്
Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 5
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അണുബാധയുൊക്റാം.
ഈ
സമയത്ത്,
തിരഫക്കറിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ
അറല്ലങ്കിൽ
ജലഫോഷമുള്ള
ആളുക്റളുമായി
അണുബാധയുറര
അപക്റരസാധയത
വർദ്ധിെിക്കുന്ന
സാഹചരയങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കാൻ
ട്ശദ്ധിഫക്കെതുെ്.
നിങ്ങളുറര
ക്റീഫമാറതറാെിയുറര
ഓഫരാ
ചട്ക്റങ്ങളുറരയും
10-ാാാം
േിവസത്തിനും 14-ാാാം േിവസത്തിനും ഇരയിൽ നിങ്ങളുറര റവളുത്ത
റസല്ലുക്റളുറര എണ്ണം ഏറവും താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കാറമന്നതിനാൽ, ഈ
േിവസങ്ങളിൽ അണുബാധയുറര സാധയത ഒഴിവാഫക്കെത് ട്പധാനമാണ്
ട
ഓഫരാ ക്റീഫമാറതറാെി സസക്കിളിനും മുമ്പായി ഫഡാക്ർ
നിങ്ങളുറര
റവളുത്ത
രക്താണുക്കറള
പരിഫശാധിക്കും.
നിങ്ങളുറര
അരുത്ത
ചിക്റിത്സയ്ക്ക് മുമ്പ് റവളുത്ത റസല്ലുക്റളുറര എണ്ണം സാധാരണ നിലയിഫലക്ക്
മരങ്ങും.
റഷഡയൂൾ
റചയ്ത
ചിക്റിത്സ
സവീക്റരിക്കാൻ
നിങ്ങറള
അനുവേിക്കാത്തവിധം അവ വളറര ക്റുറവായിരിക്കാം, ക്റൂരാറത റസൽ
ട
എണ്ണം സാധാരണ നിലയിഫലക്ക് മരങ്ങുന്നതുവറര ഫഡാക്ർ
നിങ്ങളുറര
ചിക്റിത്സ അൽെം സവക്റും.
അണുബാധയുറര
ലക്ഷണങ്ങറളയും
ലക്ഷണങ്ങറളയും
ക്റുറിച്്
നിങ്ങൾക്കറിഫയെത് ട്പധാനമാണ്, ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏറതങ്കിലും
വിക്റസിെിച്ാൽ നിങ്ങളുറര ആശുപട്തിയിറല റഹൽെ് സലനുമായി
(ഫ ാൺ നമ്പർ) ബന്ധറെരണം:
- പാരറസറഫമാൾ ഉപഫയാഗിച്ിട്ടും നിങ്ങളുറര ശരീര താപനില 38 ° C (100.4 ° F)
ക്റവിയുന്നു
- നിങ്ങൾക്ക് റപറട്ടന്ന് സുഖം അറല്ലങ്കിൽ അസുഖം ഫതാന്നുന്നു
- നിങ്ങൾ റതാെഫവേന, ചുമ, വയറിളക്കം, മൂട്തറമാഴിക്കുന്നതിന്ററ
ആവൃത്തി എന്നിവ വിക്റസിെിക്കുന്നു

ക്റുറഞ്ഞ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
ക്റീഫമാറതറാെിക്ക് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുറര എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റഴിയും.
ചുവന്ന
രക്താണുക്കളുറര
ഏറവും
ട്പധാനറെട്ട
പങ്ക്
നിങ്ങളുറര
ശരീരത്തിന്ററ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിഫലക്കും ഓക്ിസ ജൻ എത്തിക്കുക്റ എന്നതാണ്.
ചുവന്ന രക്താണുക്കളുറര എണ്ണം വളറര ക്റുറവാറണങ്കിൽ (ഇതിറന വിളർച്
എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണവും ആശവാസവും അനുഭവറെരും.
നിങ്ങളുറര
വിളർച്
ക്റഠിനമാറണങ്കിൽ,
നിങ്ങൾക്ക്
രക്തെക്റർച്
ആവശയമാണ്.

ക്റുറഞ്ഞ എണ്ണം ഫപ്ലറ്റലറുക്റളും ചതവ് അറല്ലങ്കിൽ രക്തട്സാവത്തിനുള്ള
സാധയതയും
ക്റീഫമാറതറാെിക്ക് ഫപ്ലറ്റലറുക്റളുറര എണ്ണം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റഴിയും. രക്തം
ക്റട്ടപിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫപ്ലറ്റലറുക്റൾ ഉപഫയാഗട്പേമാണ്.
നിങ്ങളുറര ഫപ്ലറ്റലറുക്റളുറര എണ്ണം വളറര ക്റുറവാറണങ്കിൽ (ഇതിറന
ഫട്താംഫബാസസഫറാപീനിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്ക് ക്റീഫമാറതറാെി
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സവീക്റരിക്കാൻ ക്റഴിയില്ല, ഫപ്ലറ് റലറിന്ററ എണ്ണം റമച്റെരുന്നതുവറര
ട
ഫഡാക്ർ
നിങ്ങളുറര ചിക്റിത്സ അൽെം സവക്റും. മൂക്ക് റപാട്ടൽ,
രക്തട്സാവം ഫമാണക്റൾ, ചർമ്മത്തിൽ റചറിയ ചുവെ് അറല്ലങ്കിൽ പർെിൾ
പാരുക്റൾ എന്നിവ ഫപാലുള്ള മുറിവുക്റഫളാ രക്തട്സാവഫമാ ഉറെങ്കിൽ,
ട റ അറിയിക്കുക്റ.
േയവായി ഫഡാക്റ

വിരലുക്റളിലും
ക്റാൽവിരലുക്റളിലും
മരവിെ്
അറല്ലങ്കിൽ
ഇക്കിളി
(റപരി റൽ നയൂഫറാെതി): ഓക്ാസ ലിപ്ലാറിൻ അധിഷ്ഠിത ക്റീഫമാറതറാെി
സക്റക്റളിഫലാ ക്റാലുക്റളിഫലാ മരവിെ്, ഇക്കിളി അറല്ലങ്കിൽ ഫവേന എന്നിവ
ഉൊക്കുന്നതിലൂറര ഞരമ്പുക്ററള ബാധിക്കും. വിരലിലും ക്റാൽവിരലിലും
മന്ദബുദ്ധി അറല്ലങ്കിൽ ഇക്കിളി നിങ്ങളുറര ഷൂഫലസുക്റൾ റക്റട്ടുക്റഫയാ
അറല്ലങ്കിൽ
റചയ്യുന്നത്
ഫപാലുള്ള
വിേഗ്ധ
ക്റാരയങ്ങൾ
റചയ്യുന്നത്
ട്പയാസക്റരമാക്കുന്നു
ച ളിഫലാ ആരംഭിച്് ക്റുറച്്
ബട്ടണുക്റൾ. ഇത് ക്റുറച്് േിവസങ്ങളിഫലാ ആഴ്ക്റ
മാസഫത്തക്ക് നീെുനിൽക്കും. അപൂർവ്വമായി, മരവിെ് ശാശവതമായിരിക്കാം.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൊയാൽ അവ ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്
നിങ്ങൾക്ക് ചുവറര നിർദ്ദിഷ്ട നുറുങ്ങുക്റൾ ക്ററെത്താൻ ക്റഴിയും.

വയറിളക്കം: നിങ്ങൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാഫലാ അതിലധിക്റഫമാ
അയഞ്ഞ മലം ഉറെങ്കിൽ നിങ്ങളുറര രീമുമായി ബന്ധറെഫരെതുെ്.
ട
നിങ്ങളുറര
ഫഡാക്ർ
നിങ്ങൾക്ക്
വയറിളക്ക
വിരുദ്ധ
ഗുളിക്റക്റൾ
(ഫലാറപറാസമഡ്) നൽക്റും. അയഞ്ഞ ചലനമുൊക്റുഫമ്പാറഴല്ലാം നിങ്ങൾ
ഒരു ഫലാറപറാസമഡ് രാബ് റലറ് എരുഫക്കെതുെ്. നഷ്ടറെട്ട ട്ോവക്റങ്ങൾ
മാറിസ്ഥാപിക്കാൻ ധാരാളം റവള്ളം ക്റുരിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക്റ. നിങ്ങൾക്ക്
വയറിളക്കം അനുഭവറെരുക്റയാറണങ്കിൽ ക്റുറഞ്ഞ സ ബർ ഭക്ഷണം
ക ത പഴങ്ങൾ, ട് ൂട്ട് ജയൂസ്, ധാനയങ്ങൾ, പച്ക്കറിക്റൾ
ക്റഴിക്കുക്റയും അസംസ്ൃ
എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക്റയും ഫവണം. മേയം, ക്റ ീൻ, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ,
റക്റാഴുെ് ക്റൂരിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ഓക്കാനം: ചിലഫൊൾ ഛർദ്ദിഫയാറരാെം, പഫക്ഷ ഇത് സാധാരണയായി
ഛർദ്ദി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്റളാൽ നിയട്ന്തിക്കറെരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം
ഫതാന്നുന്നിറല്ലങ്കിലും ഛർദ്ദി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്റൾ ക്റഴിഫക്കെത് ട്പധാനമാണ് ,
ക്റാരണം ഛർദ്ദി ആരംഭിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ ചിക്റിത്സിക്കുന്നതിഫനക്കാൾ ഛർദ്ദി
തരയുന്നത് എളുെമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു േിവസത്തിൽ ഒന്നിലധിക്റം തവണ
ട ുമാഫയാ നഴ്ുസ മാഫയാ
അസുഖം ഫതാന്നുന്നുറെങ്കിൽ ഉരൻ തറന്ന ഫഡാക്റ
ബന്ധറെരുക്റ.
വായ ട്വണങ്ങളും അൾസറും: അണുക്കൾ വളരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ
എല്ലായ്ഫൊഴും
പല്ല്
ഫതയ്ക്കണം.
വായ
ട്വണം
തരയുന്നതിഫനാ
സഹായിക്കുന്നതിഫനാ മൃേുവായ രൂത്ത് ട്ബഷ് ഉപഫയാഗിച്് 1/2 മുതൽ 1
രീസ്ൂപ ൺ ഫബക്കിംഗ് ഫസാഡ റവള്ളത്തിൽ ക്റലർത്തി (അറല്ലങ്കിൽ ഒരു
റപാതു മൗത്ത് വാഷ്) േിവസത്തിൽ മൂന്ന് തവണ ക്റഴുക്റുക്റ. ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ,
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മുന്തിരിെഴം തുരങ്ങിയ അസിഡിറി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
ട റാ നഴ്ിസ ഫനാഫരാ പറയുക്റ, ക്റാരണം
നിങ്ങൾക്ക് അൾസർ ഉറെങ്കിൽ ഫഡാക്ഫ
വായ ട്വണം തരയാഫനാ ചിക്റിത്സിക്കാഫനാ അവ സഹായിക്കും.
ക്ഷീണം: വളറര സാധാരണമായ പാർശവ ലങ്ങൾ, ഇത് ചിക്റിത്സാ ഫവളയിൽ
വർദ്ധിഫച്ക്കാം.

വിശെില്ലായ്മ: ഒഫന്നാ രഫൊ േിവസം നിങ്ങൾ ക്റൂരുതൽ ക്റഴിച്ിറല്ലങ്കിൽ
വിഷമിഫക്കെ.

രക്തം ക്റട്ടപിരിക്കൽ: നിങ്ങളുറര ക്റാലുക്റൾ വീർത്തഫതാ ചുവെും ട്വണവും
അറല്ലങ്കിൽ
ശവാഫസാച്ഛവാസം
ബന്ധറെരുക്റ.

ഫ
ഫ്ലൂ

ാൾഫ

ഉൊയാൽ

റഹൽെ്സലനുമായി

ാക്് സ (FOLFOX) മായി ബന്ധറെട്ട ചില സാധാരണ പാർശവ

ഫപാലുള്ള

ലക്ഷണങ്ങൾ:

ക്റീഫമാറതറാെി

ലങ്ങൾ

ചിക്റിത്സയ്ക്കിറരഫയാ

അറല്ലങ്കിൽ താമസിയാറത:
ചൂര്, തണുെ് അറല്ലങ്കിൽ വിറയൽ അനുഭവറെരുന്നു
• പനി
• തലഫവേന
• ഫപശി ഫവേന
• ക്ഷീണം
അലർജി ട്പതിട്പവർത്തനം: ചിലഫൊൾ ഇത് ഓക്ാസ ലിപ്ലാറിന്ററ ഇൻ യൂഷൻ
സമയത്ത്, അതിനുഫശഷഫമാ സംഭവിക്കുന്നു. ക്റൂരുതൽ തവണ ഇത്
സൗമയമാറണങ്കിലും
ചിലഫൊൾ
ക്റഠിനമായിരിക്കും.
റപറട്ടന്നുള്ള
ട റാ നഴ്ിസ ഫനാഫരാ പറയുക്റ:
എറന്തങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുറെങ്കിൽ ഉരൻ ഫഡാക്ഫ
• ചുണങ്ങു
• ശവാസം മുട്ടൽ
• മുഖത്തിന്ററ ചുവെ് അറല്ലങ്കിൽ വീക്കം
• ചൂര് അനുഭവറെരുന്നു
• തലക്ററക്കം
• മൂട്തറമാഴിക്കൽ

ക്റീഫമാറതറാെിയുറര എക്്ട്സ രാവാഫസഷൻ (ഫചാർച്): ഇത് നൽക്റുഫമ്പാൾ,
ക്റീഫമാറതറാെി സിരയ്ക്ക് പുറത്ത് ഫചാർന്ന് ചുറുമുള്ള രിഷയുവിറന
നശിെിക്കും. സിരയ്ക്ക് ചുറും എറന്തങ്കിലും ക്റുറത്താഴുക്ക്, ഫവേന, ചുവെ്
അറല്ലങ്കിൽ വീക്കം ഉറെങ്കിൽ ഉരൻ തറന്ന നിങ്ങളുറര നഴ്ിസ ഫനാര് പറയുക്റ.
വയറുഫവേന: നിങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ ഫവേനഫയാ വായുവിൻററ തരസ്സഫമാ
ഉൊക്റാം.
ഇത്
സാധാരണയായി
ക്റീഫമാറതറാെിയുമായി
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ബന്ധറെട്ടിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക്
സ്ഥിരമായ
ട ുമായി ബന്ധറെരുക്റ.
ഫവേനയുറെങ്കിൽ ഫഡാക്റ

മൂർച്യുള്ള

മലബന്ധം: ഉയർന്ന സ

ബർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (പച്ക്കറിക്റൾ, പഴം, മുഴുനീള
ററാട്ടി) ക്റഴിക്കുന്നതും ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ റവള്ളം ക്റുരിക്കുന്നതും നിങ്ങറള
സഹായിക്കും. രെ് / മൂന്ന് േിവസത്തിൽ ക്റൂരുതൽ നീെുനിൽക്കുറന്നങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഫപാഷക്റങ്ങൾ ആവശയമായി വഫന്നക്കാം.

മയക്കം:

ക്റീഫമാറതറാെി നിങ്ങൾക്ക് വളറര ഉറക്കവും മയക്കവും
ക്ഷീണവും അനുഭവറെരാം. നിങ്ങൾക്ക് വളറര ഉറക്കം ഫതാന്നുന്നുറവങ്കിൽ,
യട്ന്തങ്ങൾ ഓരിക്കുക്റഫയാ ട്പവർത്തിെിക്കുക്റഫയാ റചയ്യരുത്.

തലഫവേന: ഇത് സംഭവിക്കുക്റയാറണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പാരറസറഫമാൾ
ഫപാലുള്ള ഫവേനസംഹാരിക്റൾ എരുക്കാം.

ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്: നിങ്ങൾക്ക് ആവശയറമങ്കിൽ സ്ലീെിംഗ് രാബ് റലറുക്റൾ
എരുക്കാം.

ട്ോവക്റം റക്റട്ടിെരുക്കുക്റ: നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം വയ്ക്കാം, നിങ്ങളുറര മുഖം
അറല്ലങ്കിൽ ക്റണങ്കാലുക്റൾ അറല്ലങ്കിൽ ക്റാലുക്റൾ വീർക്കാം.
നിങ്ങളുറര ക്റാലുക്റൾ ഒരു തലയണയിൽ വയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
നിങ്ങളുറര ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ വീക്കം റമച്റെരും.

മുരി റക്റാഴിച്ിൽ: നിങ്ങളുറര മുരി ക്റനംക്റുറഫഞ്ഞക്കാം, പഫക്ഷ നിങ്ങളുറര
മുരി നഷ്ടറെരാൻ സാധയതയില്ല.

പാർശവ

ലങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്ന്

ട റ
ഏറതങ്കിലും
പാർശവ ലങ്ങറളക്കുറിച്്
ഫഡാക്റ
ഉറൊക്കുക്റ;
ഫരാഗലക്ഷണങ്ങറള
നിയട്ന്തിക്കാൻ
മരുന്നുക്റളുെ്.

അറിയിക്കുന്നത്
ഉപഫയാഗട്പേമായ

എന്ററ പതിവ് മരുന്നുക്ററളല്ലാം ഞാൻ തുരർന്നും ക്റഴിക്കഫണാ??
അറത, നിങ്ങളുറര പതിവ് മരുന്നുക്ററളല്ലാം ക്റഴിക്കുന്നത് തുരരണം. നിങ്ങൾ
എരുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുക്റളും േയവായി നിങ്ങളുറര ഓഫങ്കാളജി രീമിന്
റിഫൊർട്ട് റചയ്യുക്റ, അതുവഴി അവർക്ക് ഉപഫേശിക്കാൻ ക്റഴിയും.

എനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ിസ ഫനഷൻ നൽക്റാഫമാ??
അറത, നിങ്ങളുറര ക്റീഫമാറതറാെി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക്
ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ിസ ഫനഷൻ നൽക്റണറമന്ന് നിർഫദ്ദശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
ഇതിനക്റം തറന്ന ക്റീഫമാറതറാെി ആരംഭിച്ിട്ടുറെങ്കിൽ, വാക്ിസ ഫനഷൻ
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എരുക്കുന്നതിനുള്ള മിക്റച് സമയറത്തക്കുറിച്് ഉപഫേശിക്കാൻ ക്റഴിയുന്ന
ട റാര് േയവായി ഫചാേിക്കുക്റ.
ഫഡാക്ഫ

ചിക്റിത്സയ്ക്കിറര ട്ശദ്ധിഫക്കെ ക്റാരയങ്ങൾ
•
•

•
•
•

•
•

ധാരാളം ട്ോവക്റങ്ങൾ ക്റുരിക്കുക്റ (ട്പതിേിനം ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ)
നിങ്ങളുറര വൃക്കക്ററള സംരക്ഷിക്കുന്നു.
നല്ല ഫപാഷക്റാഹാരം നിലനിർത്തുക്റ. റചറിയ പതിവ് ഭക്ഷണം
ക്റഴിക്കുന്നത്
ഓക്കാനം
ക്റുറയ്ക്കാൻ
സഹായിക്കും.
റക്റാഴുെ്
അറല്ലങ്കിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക്
ന ് മരുന്നുക്റൾ ക്റഴിക്കാം.
ആവശയറമങ്കിൽ ആന്റി-സിറനസ
ഫഷവിംഗ് റചയ്യുഫമ്പാൾ ഒരു ഇലക്റ്ട്രിക്റ് ഫറസറും രക്തട്സാവം
ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃേുവായ രൂത്ത് ട്ബഷും ഉപഫയാഗിക്കുക്റ.
സൂരയട്പക്റാശം ഒഴിവാക്കുക്റ. എസ് പി എ ് 15 (അറല്ലങ്കിൽ ഉയർന്നത്)
സൺ ഫലാക്കും സംരക്ഷണ വസ്ട്തങ്ങളും ധരിക്കുക്റ.
നിങ്ങൾക്ക് മയക്കം അറല്ലങ്കിൽ തലക്ററക്കം അനുഭവറെരാം;
ക്ററപസിറബിൻ ട്പതിക്റരണം അറിയുന്നതുവറര ജാട്ഗത ആവശയമുള്ള
ഫജാലിക്റളിൽ വാഹനഫമാരിക്കുക്റഫയാ അതിൽ ഏർറെരുക്റഫയാ
റചയ്യുക്റ.
ധാരാളം വിട്ശമം ഫനരുക്റ.
ഹാൻഡ്- ൂട്ട് സിൻഫട്ഡാം തരയുന്നതിന് :

- നിങ്ങളുറര സക്റക്റളിഫലക്കും ക്റാലുക്റളിഫലക്കും ഘർഷണം, മർദ്ദം, ചൂര്
എക്റ്സ്ഫപാഷർ എന്നിവ ക്റുറയ്ക്കുക്റ.
- പാട്തങ്ങൾ ക്റഴുക്റൽ, നീെ ഷവർ അറല്ലങ്കിൽ രയൂബ് ബത്ത് എന്നിവ
ഫപാലുള്ള ചൂരുറവള്ളവുമായി േീർഘക്റാല സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക്റ.
- പാട്തം ക്റഴുക്റുന്ന ക്റയ്യുറക്റൾ ഉപഫയാഗിക്കരുത്, ക്റാരണം റബ്ബറിന്
മ മായി നിലനിർത്താൻ ക്റഴിയും.
നിങ്ങളുറര സക്റെത്തിയുറര ചർമ്മം ഉഷ്ള
- നിങ്ങളുറര ക്റാലിൽ റതാലി ക്റളയുന്നത് ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് നീെ നരത്തഫമാ
ജമ്പുക്റഫളാ ഒഴിവാക്കുക്റ.
- ക്റഠിനമായ ട്പതലത്തിൽ നിങ്ങളുറര സക്റ ചൂഷണം റചയ്യുന്ന പൂഫന്താട്ടം /
ഗാർഹിക്റ ഉപക്റരണങ്ങൾ ഉപഫയാഗിക്കരുത്.
- സക്റയിലും ക്റാലിലും ഫലാഷൻ തരവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ, പഫക്ഷ
ചർമ്മറത്ത നനവുള്ളതാക്കുക്റ.
ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫവേന ഒഴിവാക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
എഫമാലിയന്റ്
ട്ക്റീമുക്റളും
ഫവേനസംഹാരിക്റളും
ട ുമായി മിക്റച് മരുന്ന് ചർച് റചയ്യുക്റ.
ഉപഫയാഗിക്കാം. നിങ്ങളുറര ഫഡാക്റ
മരവിെ് തരയുന്നതിനും ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനും:
- താപനിലയിറല റപറട്ടന്നുള്ള മാറങ്ങളിഫലക്ക് നിങ്ങളുറര സക്റക്റഫളാ
ക്റാലുക്റഫളാ തുറന്നുക്റാട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ. നിങ്ങൾ ഒരു സശതയക്റാലത്ത്
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നരക്കുഫമ്പാൾ ക്റയ്യുറക്റൾ ഉപഫയാഗിഫച്ാ ശീതീക്റരിച് ഭക്ഷണം / പാനീയം
റതാരാതിരിക്കുന്നതിലൂറരഫയാ ഇത് സഹായിക്കും.
- പാചക്റം റചയ്യുഫമ്പാൾ ഓവൻ ക്റയ്യുറക്റളും പൂഫന്താട്ടപരിപാലന സമയത്ത്
സംരക്ഷണ ക്റയ്യുറക്റളും ഉപഫയാഗിക്കുക്റ.
മ മായി
നിങ്ങളുറര
സക്റക്റാലുക്റൾ
ഉഷ്ള
സൂക്ഷിക്കുക്റ,
നന്നായി
ഫയാജിക്കുന്നതും സംരക്ഷിതവുമായ ഷൂക്റൾ ധരിക്കുക്റ.
- ചൂരുറവള്ളം ഉപഫയാഗിക്കുഫമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ, ക്റാരണം ഇത് എട്തമാട്തം
ചൂരുള്ളതാറണന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവറെരില്ല, സവയം ക്റത്തിക്കാം.
- നഖം മുറിക്കുഫമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ.
- േിവസത്തിൽ രെ് തവണറയങ്കിലും ചർമ്മറത്ത ഫമായ്സ്ചസറസ് റചയ്യുക്റ.
ഫരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിഫക്കെ മരുന്നുക്റൾ വീട്ടിൽ
സൂക്ഷിക്കുക്റ.
നിങ്ങൾക്ക്
മയക്കം
അറല്ലങ്കിൽ
തലക്ററക്കം
അനുഭവറെരാം;
ക്റീഫമാറതറാെിഫയാരുള്ള നിങ്ങളുറര ട്പതിക്റരണം അറിയുന്നതുവറര
ജാട്ഗത ആവശയമുള്ള ഫജാലിക്റളിൽ ഏർറെരുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ.
ഫഷവിംഗ്
റചയ്യുഫമ്പാൾ
ഒരു
ഇലക്റ്ട്രിക്റ്
ഫറസറും
രക്തട്സാവം
ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃേുവായ രൂത്ത് ട്ബഷും ഉപഫയാഗിക്കുക്റ.
Cക്റീഫമാറതറാെി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ക്റഴിക്കുന്ന ഏറതങ്കിലും
ട റാര് പറയുക്റ. ചിലഫൊൾ പാർശവ ലങ്ങൾ
മരുന്നിറനക്കുറിച്് ഫഡാക്ഫ
നിങ്ങളുറര മരുന്നുക്റളുമായി ബന്ധറെട്ടതാക്റാം, ക്റീഫമാറതറാെിയുമായിട്ടല്ല.
നിങ്ങളുറര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാറണങ്കിഫലാ 24 മണിക്കൂറിനുഫശഷം
റമച്റെരുന്നിറല്ലങ്കിഫലാ, ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധറെരാൻ മരിക്കരുത്.
രക്തം ക്റട്ടപിരിക്കുന്നതിന്ററ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ട്ശദ്ധ റചലുത്തുക്റ: ഫവേന,
ചുവെ്, ഒരു സക്റയുറരഫയാ ക്റാലിന്ററഫയാ വീക്കം, ശവാഫസാച്ഛവാസം
അറല്ലങ്കിൽ റനഞ്ചുഫവേന. നിങ്ങൾക്ക്
ഈ
ലക്ഷണങ്ങളുറെങ്കിൽ
ട ുമായി ബന്ധറെരുക്റ.
ഫഡാക്റ
ട ുറര അനുമതിയില്ലാറത ഒരു
ക്റീഫമാറതറാെി എരുക്കുഫമ്പാൾ ഫഡാക്റ
തരത്തിലുള്ള വാക്ിസ ഫനഷനും സവീക്റരിക്കരുത്.
•

നിങ്ങൾ ട്പസവിക്കുന്ന ട്പായത്തിലുള്ള സ്ട്തീയാറണങ്കിൽ :

- ഈ ചിക്റിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാറണങ്കിൽ
ട റ അറിയിക്കുക്റ.
അറല്ലങ്കിൽ ഗർഭിണിയായങ്കിൽ ഫഡാക്റ
- ക്റീഫമാറതറാെി സമയത്ത് ഗർഭിണിയാക്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ
- ക്റീഫമാറതറാെി സമയത്ത് മുലയൂട്ടരുത്

എഫൊഴാണ് ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധറെഫരെത്?
നിങ്ങളുറര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാറണങ്കിഫലാ 24 മണിക്കൂറിനുഫശഷം
റമച്റെരുന്നിറല്ലങ്കിഫലാ, ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധറെരാൻ മരിക്കരുത്.
ആശുപട്തി അരിയന്തര ഫക്റാൺരാക്റ്റ്: ..........................................................................................
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എനിക്ക് ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ എവിറര നിന്ന് ലഭിക്കും??
ഈ
ീൽ ഡിൽ ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ ഫനരാൻ നിങ്ങൾ താൽ
െരയറെരുറന്നങ്കിൽ, ബിലയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻ സറിനായുള്ള ഇ എസ് എം ഒ
(ESMO) റവബ് സസറ് സന്ദർശിക്കാം:
ഫരാഗിക്റൾ ക്കുള്ള സഗഡ്, എ എം എം എ ് ഫക്റാലാഞ്ചിഫയാക്റാർസിഫനാമ
ചാരിറി റവബ് സസറ്. (AMMF The Cholangiocarcinoma Charity)
അനുബന്ധ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുവറര ക്ററെത്താൻ ക്റഴിയും :
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/patient-guide/
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