ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ପାଇ ଁ ଫ ାଲି କ୍ ଏସି ଡ୍, ଫ୍ଲ ାରାସି ଲ୍ ଏବଂ
ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ (ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ) |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଫ ାଲି କ୍ ଏସି ଡ୍, ଫ୍ଲ ାରାସି ଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ (ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ) ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କକକଟ
ଫରାଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଫତଫବ ଦରୁଗସ ଷଧ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଦିଗ ବିଷୟଫର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛି |

ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ କକକଟ |
କ ୋଷରୁ ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର

ଟ
କ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ (କ ୋଲୋଙ୍ଗିଓସୋଇଟ୍

ୁହୋଯୋଏ), ଯୋହୋ ସୋଧୋରଣତ ବିଲିୟୋରି ସି ଷ୍ଟମର କରଖୋ

ସୃଷ୍ଟି ରି ଥୋଏ (ତକେ ିତ୍ରକର ସବୁ ଜ ରଙ୍ଗକର କେଖୋଯୋଏ) | ବିଲିୋରୟ ଡକ୍ଟ କହଉଛି ଏ କଛୋଟ ଟୁ ୁବ୍ ଯୋହୋ ବହନ

ରି ଥୋଏ ବିକଲ, ଯୋହୋ ଯ ୃତ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ବ୍ୋଲ ଡରରୁ କଛୋଟ ଅନ୍ତନେୀ ପଯକୁନ୍ତ ଖୋେୁ ହଜମ ରି ବୋକର ବୁବହୃ ତ ହୁ ଏ |

ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର
•

ଟ
କ କହଉଛି କ ୋଲୋଙ୍ଗିଓ ୋସିକନୋମୋ, ଗୋଲ୍ ବ୍ୋଲ ଡର

ଟ
କ ଏବଂ ଆମ୍ପୁଲୋରୀ

ଟ
କ :

ଫ ାଲାଙ୍ଗିଓକାସି ଫନାମା | ଯୋହୋ ୁ ବୋଇଲ୍ ଡ ଟ
୍ ୍ ୁୋନସର ମଧ୍ୟ ହ
ୁ ୋଯୋଏ,
ଟ
କ କରୋଗର ପ୍ର ୋର
ଉପକର ନିର୍ର
କ
ରି ଏହି
ଟ
କ ୁ ତିନି ପ୍ର ୋରକର ବିର୍କ୍ତ ରୋଯୋଇଛି |କଯଉଠୋକର
ଁ
ଏହୋ ବୋଇଲ
ଟୁ ୁବକର ବି ଶିତ ହୁ ଏ:

o ଇଣ୍ଟ୍ରାଫହପାଟିକ୍ ଫକାଲାଙ୍ଗିଓକାସିଫନାମା - ଫଯଫତଫବଫେ ଯକୃତ ଭି ତଫର ଥ୍ବ
ି ା ନେୀଫର
କକକଟ ବିକଶିତ ହୁ ଏ |
o ଫପରି ହିଲାର ଫଚାଲାଙ୍ଗିଓକାସି ଫନାମା - ଫଯଫତଫବଫେ ଏହା ଯକୃତର ବାହାଫର ଥ୍ବ
ି ା
ଟୁ ୟବଫର ବିକଶିତ ହୁ ଏ |
o ଡିଷ୍ଟାଲ୍ / ଅତିରିକ୍ତ ଫହପାଟିକ୍ ଫକାଲାଙ୍ଗିଓକାସିଫନାମା - ଫଯଫତଫବଫେ ଏହା ଯକୃତଠାରୁ ବହୁ ଦୂ ରଫର
ଥ୍ିବା ଟୁ ୟବଫର ବିକଶିତ ହୁ ଏ |

•

ଗାଲ୍ ବ୍ଲା ଡର କକକଟକକ - ଗୋଲ୍ ବ୍ଲୋ ଡର ଲୋଇନ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ |

•

ଆମ୍ବ ୁଫଲଫଟାରୀ କକକଟ − ଗାଲ୍ ବ୍ାଲ ଡର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ତନେୀ ମଧ୍ୟଫର ସଂଫଯାଗରୁ 

ତୁ ମ ୁ ଏହି ଲି ଫକଲଟ୍ େିଆଯୋଇଛି ୋରଣ ତୁ ମର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟ
ଟ
କ ଅଛି ତୁ ମର ଅକକୋକଲୋଜିଷ୍ଟ ତୁ ମ ସହିତ
ପ୍ର ୋର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର
ଟ
କ ଏବଂ ଏହୋ କ କତ ବୁୋପ ତୋହୋ ବିଷୟକର ଆକଲୋ ନୋ ରି ପୋରି ବ |

•

ି

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ କ’ଣ?
ଫ ୋଲଫ ୋକ୍ସ ଫେଉଛି ଏକ ଫକଫ ୋଫେରୋପି

ିଶ୍ରଣ ଯୋେୋ ଫ ୋଲିନକ୍
ି ଏସିଡ୍, ଫ ଲୋରୋସିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସୋଲୋଇପଲୋଟିନ୍

ଦ୍ୱାୋରୋ ଗଠିତ | ଫ ଲୋରୋସିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସୋଲୋଇପଲୋଟିନ୍ ଦୁ ଇଟି ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଷଧ | ଯୋେୋ ଟୁ ୁ ର ଫକୋଷର ନକଲ
ଫରପଲିଚୋଫତିୋନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋଫର ବୋଧୋ ସୃଷ୍ଟି କଫର ଏବଂ ଟୁ ୁ ର

ଫକୋଷଗୁଡକ
ି ୁ

ୋରିଦଏ
ି | ଅବଶ୍ୁ, ଏେୋ ସୋଧୋରଣ

ଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପୋଫର, ଯୋେୋ କିଛ ି ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିପୋଫର | ଫ ୋଲିନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯୋେୋକୁ

ଫକୋଷଗୁଡକ
ି ୁ

ଲୁ ୁଫକୋଫ ୋରିନ୍ କି ବୋ କୁୋଲସିୟମ୍ ଫ ୋଲିନୋଟ୍

ଧ୍ୟ କୁ େୋଯୋଏ, ଏେୋ ଫକଫ ୋଫେରୋପୁୁଟିକ୍ ଷଧ ନୁ ଫେେଁ, କିନ୍ତୁ ଏେୋ

ଦିଆଯୋଏ କୋରଣ ଏେୋ ଫ ଲୋରୋସିଲ୍ କୋଯ୍ୁକଳୋପକୁ ବ ାୋଇେୋଏ |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ କିପରି ବୟବହୃ ତ ହୁ ଏ?
ଫ ୋଲଫ ୋକ୍ସ ଏକ PICC (ପୋରିପୋର୍ଶ୍ୱାିକ

ୋବଫର ସନ୍ନିଫବଶ୍ିତ ଫକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୁୋଫେର୍) ଫରଖୋ

ୋଧ୍ୟ ଫର ଶ୍ିରୋ ୁନ୍ତଫର

(ଏକ ଶ୍ିରୋଫର) ଇଫେକ୍ସନ ଦିଆଯୋଏ | PICC ଫରଖୋ ଫେଉଛି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟୁ ୁବ୍ ଯୋେୋ ଆପଣଙ୍କ ବୋେୁ ର ଚ ୍ ତଫଳ
ଏକ ଶ୍ିରୋ

ିତରକୁ ଯୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଛୋତିଫର ଏକ ଶ୍ିରୋଫର ପେଫେ, ଏବଂ ଏେୋ ଆପଣଙ୍କ ଫ ୋଲଫ ୋକ୍ସ ଚିକତ୍ସ
ି ୋ

ସ ୟଫର ଫସଠୋଫର ରେିବ | ତୁ ର ଚିକତ୍ସ
ି ୋ ଫଶ୍ଷଫର PICC ଅପସୋରିତ ଫେବ |
ଏେୋ

ଲ କୋ

କରୁଛି କି ନୋେିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତୋେଫର େଫର ଆପଣଙ୍କର PICC ଲୋଇନ ସ ୋ

କରିବୋକୁ ପଡିବ | ଏେୋ ସୋଧୋରଣତ your ତୁ ର ନସ୍ ଦ୍ done ାୋରୋ କରୋଯିବ ତୁ ର PICC ଲୋଇନର ନିୟ ିତ
ରକ୍ଷଣୋଫବକ୍ଷଣ ଏେୋକୁ ବନ୍ଦ କି ବୋ ଅବଫରୋଧରୁ ରକ୍ଷୋ କରିବ ଏେୋ ଜରୁରୀ ଫଯ ତୁ ଫ

ତୁ ର PICC କୁ ସ ୋ ରଖିବ

ଏବଂ ତୁ ଫ ଘଫର ଥିବୋଫବଫଳ ସଂକ୍ର ଣର ଚିହ୍ନ ( ୁ ଲୋ, ଲୋଲ କି ବୋ ପୁସ୍) ଯୋେ କରିବୋ ଜରୁରୀ |
ଆପଣ େସ୍ପିଟୋଲଫର, ଫକଫ ୋଫେରୋପି ୟୁ ନଟ
ି ଫର ଫ ୋଲଫ ୋକ୍ସ ଗ୍ରେଣ କରିଫବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏେୋକୁ ଏକ ଫଛୋଟ
ପମ୍ପ

ୋଧ୍ୟ ଫର ଘଫର

ଧ୍ୟ ଗ୍ରେଣ କରିଫବ | ଏେି ଫଛୋଟ ପମ୍ପଟି PICC ଲୋଇନ ସେିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ଘଫର

ଥିବୋଫବଫଳ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ ୁ ୁଜନ୍ ପ୍ରୋୟ ଏକ ଦିନ (୨୨ ଘଣ୍ଟୋ) ରକ୍ତ ପ୍ରବୋେକୁ ଯିବୋକୁ ଅନୁ ତି ଫଦଇେୋଏ | ୨୨ ଘଣ୍ଟୋ
ପଫର ଆପଣ ପମ୍ପ େଟୋଇବୋ ପୋଇେଁ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋକୁ ଫ ରିପୋରନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନସ୍ ପମ୍ପକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ
ୋବଫର ଅପସୋରଣ କରିଫବ ତୋେୋ ବୁୋଖୁୋ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଏେୋ ଉପଫର ଆତ୍ମବିର୍ଶ
ଆପଣ ଏେୋ ନିଫଜ କରିପୋରିଫବ | ବିକଳ୍ପ

ାୋସୀ ଅନୁ ବ କରୁଛନ୍ତି,

ୋଫବ, ଏକ ଜିଲ୍ଲୋ ନସ୍ ଏେୋକୁ ବୋେୋର କରିବୋ ପୋଇେଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ

ଆସିପୋରନ୍ତି |
ତୁ ର ଉଚ୍ଚତୋ, ଓଜନ, ବୟସ, ସୋଧୋରଣ ସ୍

ାୋସ୍ଥ୍ୁ ଏବଂ ଅନ୍ତନିେତ
ି ଅବସ୍ଥ୍ୋ ସେିତ ଅଫନକ କୋରଣ ଉପଫର ଆଧୋର

କରି ତୁ ର ଡୋକ୍ତର ଫ ୋଲଫ ୋକ୍ସ ର ସଠିକ୍ ୋତ୍ରୋ ସ୍ଥ୍ିର କରିଫବ |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ ିକିତ୍ସାର କାର୍ଯକୟସୂ ୀ |
•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ଆପଣ ଚିକତ୍ସ
ି ୋର ଚକ୍ରଫର ଫ ୋଲ କ୍ସ

ଗ୍ରେଣ କରିଫବ | ଫ ୋଲ କ୍ସ

ଚିକତ୍ସ
ି ୋର

ୋନକ ସୂଚୀ ଦୁ ଇ ସପ୍ତୋେ ଚକ୍ର

ଅନୁ ସରଣ କଫର, ପ୍ରଫତୁକ ଚକ୍ରଫର ଫଗୋଟିଏ ଦିନର ଫକଫ ୋଫେରୋପି ସେିତ ଜଡିତ | ପ୍ରଫତୁକ ଫକଫ ୋଫେରୋପି
ଅଧିଫବଶ୍ନ ପୂବ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷୋ ଫେବ ଏବଂ ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଅଧିଫବଶ୍ନ ଫେୋଇପୋରିବ କି ନୋେିଁ ତୋେୋ
ଉପଫର ଆପଣଙ୍କର ଅଫଙ୍କୋଫଲୋଜି ଦଳ ଯୋେ କରିଫବ | ଏେୋ ଜରୁରୀ ଫଯ ତୁ ଫ

ତୁ ର ଫଶ୍ଷ ଅଧିଫବଶ୍ନ ଠୋରୁ

ଫଯକ ାୋନୟ ଣସି ଲକ୍ଷଣ (ଗୁଡକ
ି ) ଏବଂ ସ ସୁୋ (ଗୁଡକ
ି ) ରିଫପୋଟ୍ କର, ଯୋେୋ ଦ୍ ତଫେ ାୋରୋ ଫଡୋଜ୍ / ସିଡୁୁଲ୍
ତୁ

ପୋଇେଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୋବଫର ବୁକ୍ତିଗତ ଫେୋଇପୋରିବ |

ତୁ ର ଫକଫ ୋଫେରୋପି ନିଯୁକ୍ତିର ଫଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂବ୍ରୁ, ତୁ ର ଡୋକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିପି ଅ ୁୋସଫର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷୋ
କରିବୋକୁ କେିପୋରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋତିସୋରୋ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋଫର ରେିବୋକୁ ପଡିବ ନୋେିଁ |
ଫକଫ ୋଫେରୋପିର ପ୍ରଫତୁକ ଚକ୍ରର ପ୍ରେ

ସପ୍ତୋେଫର, ଆପଣ ଅଫଙ୍କୋଫଲୋଜି ଦଳ ଫଦଖିବୋ ପୋଇେଁ ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷୋ

କରିବୋକୁ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋକୁ ଆସିଫବ | ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଗ୍ରେଣ କରିବୋକୁ ଆପଣ ଫଗୋଟିଏ କି ବୋ ଦୁ ଇ ଦିନ ପଫର ଫ ରି
ଆସିଫବ ଯଦି ଏେି ସ ୟ

ଧ୍ୟଫର ଆପଣଙ୍କର କ ଣସି ଅସୁବଧ
ି ୋ ନୋେିଁ, ଫତଫବ ଆପଣ ଡୋକ୍ତରଙ୍କୁ ଫଦଖିଫବ ନୋେିଁ |

ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଅଧିଫବଶ୍ନ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟୋ ପଯ୍ୁନ୍ତ ଚୋଲିେୋଏ |
ଅଧିଫବଶ୍ନ ଫଶ୍ଷଫର ନସ୍ ତୁ ର PICC ଲୋଇନଫର ଫଛୋଟ ପମ୍ପ ସଂଲଗ୍ନ କରିଫବ, ଯୋେୋକି 22 ଘଣ୍ଟୋ ପୋଇେଁ
ଲଗୋତୋର ଷଧ

ି ୋ ସ ୋପ୍ତ ଫେବୋ ପଫର, ଫର
ୁକ୍ତ କରିବ | ଆପଣ ଏେି ପମ୍ପ ସେିତ ଘରକୁ ଯିଫବ | େଫର ଚିକତ୍ସ

ଆପଣଙ୍କୁ ପମ୍ପ େଟୋଇବୋ ପୋଇେଁ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋକୁ ଆସିବୋକୁ କୁ େୋଯୋଇପୋଫର | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନସ୍ ପମ୍ପକୁ କିପରି
ସୁରକ୍ଷିତ

ୋବଫର ଅପସୋରଣ କରିଫବ ତୋେୋ ବୁୋଖୁୋ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଏେୋ ଉପଫର ଆତ୍ମବିର୍ଶ ାୋସୀ ଅନୁ ବ

କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏେୋ ନିଫଜ କରିପୋରିଫବ | ଆପଣଙ୍କୁ ରୋତିସୋରୋ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋଫର ରେିବୋକୁ ପଡିବ ନୋେିଁ |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ

କ୍ର: 1 ସପ୍ତାହ, 1 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ ିକିତ୍ସାର ଅବଧି |
•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ଚିକିତ୍ସାର ଅବଧ ି ଡାକ୍ତର ତୁ ମ ସହିତ ଆଫଲାଚନା କରି ଫବ ସାଧାରଣତ ,, ପ୍ରଫତୟକ ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ ଚକ୍ର ୨ ସପ୍ତାହ
ପଯକୟନ୍ତ ରହିଥ୍ାଏ | ଯଦି ତୁ ମକୁ ଭଲଭାଫବ ସହୟ କରାଯାଏ, ଏହା ୧୨ ଚକ୍ର ପାଇ ଁ ପୁନରାବୃ ତ୍ତି ଫହାଇପାଫର |
ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି କାମ କରୁଛି କି ନାହି ଁ ଫଦଖବ
ି ା ପାଇ ଁ ତୁ ମର ଡାକ୍ତର ପୁନରାବୃ ତ୍ତି ସ୍କାନକୁ ସୁପାରି ଶ କରି ବା ପୂବର
କ ୁ ଅତି
କମଫର ୩ ମାସ ପାଇ ଁ ତୁ ଫମ ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କରି ବ | ଯଦି ସ୍କାନର ପ୍ରଥ୍ମ ୩ ମାସ ଦଶକାଏ ଫଯ ଆପଣଙ୍କର
କକକଟ ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ସଂକୁଚିତ ଫହଉଛି, ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ୩ ମାସ ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଜାରି
ରଖ ିବାକୁ ପରାମଶକ ଫଦଇପାରନ୍ତି | ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଥ୍ମ ଛଅ ମାସ ପଫର, ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଜାରି ରଖ ିବା ଉଚିତ କି ନୁ ଫହ ଁ
ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଫଲାଚନା କରି ଫବ |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ ିକିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ’ଣ?
ଏେି ଚିକତ୍ସ
ି ୋ ପୋଇେଁ ଜଣୋଶ୍ୁଣୋ ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫସଗୁଡକ
ି
ଅନୁ ବ କରିପୋରନ୍ତି ନୋେିଁ | ଏେୋର ଅେ୍ ନୁ ଫେେଁ ଫଯ ଚିକତ୍ସ
ି ୋ କୋ
କି ବୋ ଗମ୍ଭୀରତୋ ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି ୋର

ଧ୍ୟରୁ କ ଫାାଫପରିଫାନଫଚ ଣସି

କଫର ନୋେିଁ; ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋର ଉପସ୍ଥ୍ିତ ି

ଳପ୍ରଦତୋ ଧ୍ୟଫର କ ଣସି ସମ୍ପକ୍ ନୋେିଁ |

ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥ୍ାଇପାଫର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଫହାଇନପାରନ୍ତି |
ମଫନରଖନ୍ତୁ ଫଯ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡିକ ଫସମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଅବଧ ି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାୟତ
ପୂବାକ ନୁ ମାନ କରାଯାଏଫସଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫବଫେ ଓଲଟା ଫହାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ, ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ସହିତ ଜଡିତ
ଥ୍ ିବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ବୟତୀତ, ଚିକିତ୍ସା ପଫର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସୁସ୍ଥ ଫହବା ଉଚିତ |
ଅନୁ ଫକଫ ୋଫେରୋପୁୁଟିକ୍ ଷଧ ପରି, ଫ ଲୋରୋସିଲ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସୋଲୋଇପଲୋଟିନ୍ ଫକୋଷ ବି ୋଜନ / ବିସ୍ତୋରକୁ
ଅବଫରୋଧ କରି କକ୍ଟ ଫକୋଷକୁ
ସୋଧୋରଣ ଫକୋଷ
ଫକୋଷଗୁଡକ
ି ୁ

ଧ୍ୟ

ୋରିଦଏ
ି | ଦୁ ୍ୋଗୁବଶ୍ତ।, ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଷଧ କକ୍ଟ ଫକୋଷ ଏବଂ

ଧ୍ୟଫର ପୋେ୍କୁକୁ ଚିହ୍ନବ
ି ୋଫର ସକ୍ଷ

ନୁ ଫେେଁ | ଫତଣୁ, ଫକଫ ୋଫେରୋପି ସୋଧୋରଣ

ୋରିଫଦବ, ଯୋେୋ ଶ୍ୀଘ୍ର ବି ୋଜିତ ଫେଉଛି, ରକ୍ତ କଣିକୋ, ପୋଟିଫର ଥିବୋ ଫକୋଷ, ଫପଟ,

ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ଅନୁୋନୁ ସ୍ଥ୍ୋନ, ଯୋେୋ କିଛ ି

ିନ୍ନ ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ ସୃଷ୍ଟି କରିେୋଏ | ଚିକତ୍ସ
ି ୋ ସ ୋପ୍ତ ଫେବୋ

ପଫର, ଫସେି ସୋଧୋରଣ ଫକୋଷଗୁଡକ
ି ପୁନବ୍ୋର ବ ାିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ୍ ରେିବ |
ଫସଠାଫର ଅଫନକ ଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖଫର ଥ୍ବ
ି ା କ ଣସି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଏବଂ କମ୍ କରି ବା ପାଇ ଁଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ସମୟଫର ନିଆଯାଇପାଫର |
ଫକଫତକ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
ଫହମାଫଟାଟକ୍ସାଇସି ଟି : ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ କଣିକା ଉପଫର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଭକୁକ୍ତ:
•
ଶ୍ ଫ ତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ୍ ସଂଖୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଫହବାର ଆଶଙ୍କା |
ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ପ୍ରାୟତ ଧୋ ରକ୍ତ କଣିକା ସଂଖୟାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଥ୍ାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧଫର ଲ ବ
ି ାଫର
ସାହାଯୟ କରି ଥ୍ାଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧୋ ରକ୍ତ କଣିକା ସଂଖୟା ବହୁ ତ କମ୍ (ଏହାକୁ ନିଉଫରାଫପନିଆ କୁହାଯାଏ) ଆପଣ
ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରନ୍ତି | ଏହି ସମୟଫର, ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ଁସଫଚତନ ଫହବା ଜରୁରୀ ଅଫଟ ଯାହା
ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ବିପଦକୁ ବ ାଇପାଫର, ଫଯପରି କି ଜନଗହେିପର୍ଣ୍
ୂ କ ସ୍ଥାନଫର ରହିବା କିମ୍ବା ଥ୍ଣ୍ଡା ଜନିତ ଫଲାକଙ୍କ ସହିତ
ଫଯାଗାଫଯାଗ କରି ବା |
ଫଯଫହତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୋ ଫକାଷଗୁଡିକର ସଂଖୟା ଆପଣଙ୍କ ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ର ପ୍ରଫତୟକ ଚକ୍ରର ଦି 9 ରୁ 14 ଦିନ
ମଧ୍ୟଫର ସବକନିମ୍ ନ ସ୍ତରଫର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କଫର ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ଏଡାଇବା ବିଫଶଷ
•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ |
ଧୋ ଫକାଷଗୁଡିକଫର ହ୍ରାସ ଫହଉଛି ତୁ ମର ପରବତ୍ତକୀ ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ର ଫଡାଜ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପୂବର
କ ୁ ତୁ ମର
ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କରି ବା ସମୟଫର ଫର୍ଶ୍ତ ରକ୍ତ କଣିକାର ସଂଖୟା ଯଫଥ୍ଷ୍ଟ ଫବାଲି ନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ତୁ
ଁ ମର
ଡାକ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ରକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ଫଗାଟିଏ |
ତୁ ମର ପରବତ୍ତକୀ ଚିକିତ୍ସା ପୂବର
କ ୁ , ଧୋ ଫକାଷଗୁଡକ
ି ର ସଂଖୟା ସାଧାରଣତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫ ରି ବ, ଏବଂ
ଫବଫେଫବଫେ ଏହା ଫହାଇପାଫର ଫଯ ନିଦ୍ଧାକ ରି ତ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନୁ ମତି ଫଦବା ପାଇ ଁଫସମାଫନ ବହୁ ତ କମ୍ ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ
ଫସଲ୍ ଗଣନା ସ୍ is ାଭାବିକ ନଫହବା ପଯକୟନ୍ତ ତୁ ମର ଡାକ୍ତର ତୁ ମର ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ ଁବିେମ୍ବ କରି ଫବ |
ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟଫର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଚତନ ଫହବା ଆବଶୟକ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ମଧ୍ୟରୁ କ ଣସି ଟିର
ବିକାଶ କରନ୍ତି, ଫତଫବ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫହଲ୍ପଲାଇନକୁ ଫଯାଗାଫଯାଗ କରି ବା ଉଚିତ୍:
ପାରାସି ଟାଫମାଲ ବୟବହାର ସଫେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ° ଛ (୧୦୦.୪ ° ) ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍କଫର ବ ଥ୍
ି ାଏ
|
ଆପଣ ହଠାତ୍ କମ୍ପିତ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି |
ତୁ ଫମ ଗୋଫର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ, ାଡା, ପରି ସ୍ରାର ବାରମ୍ବାରତା ବୃ ଦ୍ଧି କର |
•

ଫଲାହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ୍ ସଂଖ୍ୟା |

ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଲୋଲ ରକ୍ତ କଣିକୋ ସଂଖୁୋକୁ ହ୍ରୋସ କରିପୋଫର ଲୋଲ ରକ୍ତ କଣିକୋର ସବୁ ଠୋରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍
ୂ ିକୋ ଫେଉଛି ଅ ଳଜୋନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀରର ପ୍ରଫତୁକ ଅଂଶ୍କୁ ଫନବୋ | ଯଦି ଲୋଲ ରକ୍ତ କଣିକୋର
ସଂଖୁୋ ବେୁ ତ କମ୍ (ଏେୋକୁ ରକ୍ତେୀନତୋ କୁ େୋଯୋଏ) ଆପଣ କ୍ଳୋନ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଶୱାୋସ ପ୍ରର୍ଶୱାୋସ ଅନୁ ବ କରିପୋରନ୍ତି
| ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତେୀନତୋ ଗୁରୁତର, ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତଦୋନ ଆବଶ୍ୁକ ଫେବ |
• କମ୍ ପ୍ଲାଫଲଟ୍ ଗଣନା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଫହବାର ଆଶଙ୍କା |
ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଫପଲଟଫଲଟ୍ ସଂଖୁୋ ହ୍ରୋସ କରିପୋଫର | ରକ୍ତ ଜ ୋଟ ବୋନ୍ଧିବୋଫର ସୋେୋଯୁ କରିବୋ ପୋଇେଁ
ଫପଲଟଗୁଡକ
ି ଉପଫଯୋଗୀ | ଯଦି ତୁ ର ଫପଲଟଫଲଟ୍ ଗଣନୋ ବେୁ ତ କମ୍ (ଏେୋକୁ ଫରୋଫ ବୋସୋଇଫଟୋଫପନିଆ
କୁ େୋଯୋଏ) ଆପଣ ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଗ୍ରେଣ କରିବୋକୁ ସକ୍ଷ ଫେଫବ ନୋେିଁ ଏବଂ ଫପଲଟଫଲଟ୍ କୋଉଣ୍ଟର
ଉନ୍ନତି ନଫେବୋ ପଯ୍ୁନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡୋକ୍ତର କିଛ ି ସ ୟ ବିଳ ବ କରିଫବ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କି ବୋ ରକ୍ତସ୍ରୋବର କ ଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଫଯପରିକି ନୋକ ରକ୍ତସ୍ରୋବ, ଗୁଣ୍ଡରୁ ,
ଚ ୍ଫର ଫଛୋଟ ନୋଲି କି ବୋ ବୋଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦୋଗ, ଦୟୋକରି ଡୋକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣୋନ୍ତୁ |

ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁ ଠିଫର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଫମ୍ବଦନଶୀଳତା (ଫପରି ଫ ରାଲ୍ ନୁ ୟଫରାପାଥି): ଅକ୍ସୋଲୋଇପଲୋଟିନ୍ ଆଧୋରିତ ଫକଫ ୋଫେରୋପି େୋତ କି ବୋ ପୋଦଫର ଅସ୍ଥ୍ିରତୋ, ଟୋଙ୍ଗି ଆ କି ବୋ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଫଦଇ ସ୍ନୋୟୁ କୁ ପ୍ର ୋବିତ କରିେୋଏ |
ଫଯଉେଁଥିପୋଇେଁ, ସରଳ ଦ daily ନନ୍ଦିନ କୋଯ୍ୁ କରିବୋ ଫଯପରିକି ବଟନ୍ କି ବୋ ଫଜୋତୋ ବୋନ୍ଧିବୋ ସେଜ ନୁ ଫେେଁ | ଏେୋ
େୁ ଏତ କିଛ ି ଦିନ କି ବୋ ସପ୍ତୋେ

ଧ୍ୟଫର ଆରମ୍ଭ ଫେୋଇପୋଫର ଏବଂ କିଛ ି

ୋସ ପଯ୍ୁନ୍ତ ରେିପୋଫର | କ୍ୱଚିତ୍, ସ୍ନୋୟୁ

ସ ସୁୋଗୁଡକ
ି ସ୍ଥ୍ୋୟୀ ଫେୋଇପୋଫର | ଏେି ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ହ୍ରୋସ କରିବୋଫର ସୋେୋଯୁ କରିବୋକୁ ଆପଣ ନି ନଫର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ଟିପ୍ସ ପୋଇପୋରିଫବ, ଯଦି ଫସଗୁଡକ
ି ଘଫଟ |

ଡାଇରି ଆ : ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୨୪ ଘଣ୍ଟୋଫର ୪ କି ବୋ ଅଧିକ ପୋଣି ଷ୍ଟୁ ଲ ଅଛି, ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳ
ସେିତ ଫଯୋଗୋଫଯୋଗ କରିବୋକୁ ପଡିବ | ତୁ ର ଡୋକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋଇରିଆ ଆଣ୍ଟି
େଜିଯୋଇଥିବୋ ତରଳ ପଦୋେ୍କୁ ବଦଳୋଇବୋ ପୋଇେଁ ପ୍ରଚୁର ପୋଣି ପିଇବୋକୁ
ଅଛି ଫତଫବ ଆପଣ କମ୍

ଫନରଖ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର

ୋଇବର ଖୋଦୁ ଖୋଇବୋ ଉଚିତ ଏବଂ କେୋ

ପନିପରିବୋ ଠୋରୁ ଦୂ ଫରଇ ରେିବୋ ଉଚିତ୍ | ଏେୋ

ଷଧ ଫଦଫବ

ଳ,

ାୋଡୋ

ଳ ରସ, ଶ୍ସୁ ଏବଂ

ଦୁପୋନ, କ ି ନ୍, ଦୁ ଗ୍ଧଜୋତ ଦ୍ରବୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚବିଯୁକ୍ତ

ଖୋଦୁରୁ ଧ୍ୟ ଦୂ ଫରଇ ରେିବୋଫର ସୋେୋଯୁ କଫର |

ବାନ୍ତି : ସାଧାରଣତ ସାମାନୟ, ଫବଫେଫବଫେ ବାନ୍ତି ସହିତ ଆସି ଥ୍ାଏ | ଆଣ୍ଟ୍ି -ବାନ୍ତି ଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭଲ
ଭାବଫର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁ ଭବ ନକଫଲ ବି ଆଣ୍ଟ୍ି -ବାନ୍ତି ଷଧ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅଫଟ କାରଣ ଏହା
ଆରମ୍ଭ ଫହବା ପଫର ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରି ବା ଅଫପକ୍ଷା ଫରାଗକୁ ଫରାକିବା ସହଜ ଅଫଟ | ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ
ଥ୍ଫର ଅଧ ିକ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁ ଭବ କରନ୍ତି ଫତଫବ ତୁ ରନ୍ତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ନସକଙ୍କ ସହିତ ଫଯାଗାଫଯାଗ କରନ୍ତୁ |

ପାଟି ଫସାଫରସ ଏବଂ ୁୁ ଲଫ ରସ: ଜୀବୋଣୁ ବୃ ଦ୍ଧି ନଫେବୋ ପୋଇେଁ ଖୋଇବୋ ପଫର ଆପଣ ସବୁ ଫବଫଳ ଦୋନ୍ତ ଘଷିବୋ ଉଚିତ୍ |
ପୋଟି ଘୋ’କୁ ଫରୋକବ
ି ୋ କି ବୋ ସୋେୋଯୁ କରିବୋ ପୋଇେଁ ଏକ ନର ଟୁଥ୍ ବ୍ରର୍ଶ ବୁବେୋର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୧/୨ ଚୋ ଚ ଫବକିଂ ଫସୋଡୋକୁ ପୋଣିଫର
ିଶ୍ୋନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ତିନେ
ି ର ଫଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ (କି ବୋ ନିୟ ିତ ପୋଟି ଫଧୋଇବୋ ଠୋରୁ) |

କ ଳୋ, ଫଲ ବୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ଳ ପରି ଅ ଳୀୟ

ଖୋଦୁରୁ ଦୂ ଫରଇ ରେିବୋ ଲ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲସର ଅଛି ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କର ଡୋକ୍ତର କି ବୋ ନସ୍ଙ୍କୁ କୁ େନ୍ତୁ, କୋରଣ ଫସ ୋଫନ
ପୋଟି ଘୋ’କୁ ଫରୋକବ
ି ୋଫର କି ବୋ ଚିକତ୍ସ
ି ୋ କରିବୋଫର ସୋେୋଯୁ କରିପୋରିଫବ |

ଥକ୍କା: ଏକ ଅତି ସୋଧୋରଣ ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ ଯୋେୋ ଚିକତ୍ସ
ି ୋ ସ ୟଫର ବୃ ଦ୍ଧି ପୋଇପୋଫର |
ଖ୍ରାପ ଫଭାକ: ଯଦି ଆପଣ ଫଗାଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁ ଇ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି ନାହି ଫତଫବ
ଁ
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହି |ଁ
ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫଗୋଡ

ୁ ଲିଯୋଏ, ଲୋଲ ଫେୋଇଯୋଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଶୱାୋସ

ଫନବୋଫର ଅସୁବଧ
ି ୋ େୁ ଏ ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କର ଫେଲପଲୋଇନକୁ ଫଯୋଗୋଫଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଫ ାଲଫ ାକ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି କମ୍ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା |
୍ ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ: ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଚିକିତ୍ସା ସମୟଫର କିମ୍ବା ପଫର ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁ ଭବ
କରି ପାରନ୍ତି:
• ଗରମ, ଥ୍ଣ୍ଡା ଅନୁ ଭବ କରି ବା କିମ୍ବା କମ୍ପନ |
• ଜ୍ୱର
• ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା |
• ମାଂସଫପଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା |
•

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

•

କ୍ଳାନ୍ତ

ଆଲଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା : ଫକଫ ୋଫେରୋପି ାିନ ୁ ଫସିୋନ

ସ ୟଫର ଫବଫଳଫବଫଳ ଏେୋ େୁ ଏ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏେି

ଆକସ୍ମିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡକ
ି ଅଛି ଫତଫବ ତୁ ରନ୍ତ ଡୋକ୍ତର କି ୋବ ନସ୍ଙ୍କୁ କୁ େନ୍ତୁ:
• ଦୋଗ
ର୍ଶୱାୋସ ଫନବୋଫର ଅସୁବଧ
ି ୋ|
ଫଚଫେରୋର ଲୋଲତୋ କି ବୋ ୁ ଲୋ |
• ଗର ଅନୁ ବ କରିବୋ |
• ୁଣ୍ଡ ବୁ ଲୋଇବୋ |
• ପରିସ୍ରୋ ପୋସ୍ କରିବୋ ଆବଶ୍ୁକ |

ଫକଫମାଫଥରାପିର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଫସସନ୍ (ଲି ଫକଜ୍) : ଏେୋକୁ ପରିଚୋଳନୋ କରୋଯୋଉଥିବୋଫବଫଳ ଫକଫ ୋଫେରୋପି
ଫବଫଳଫବଫଳ ଶ୍ିରୋ ବୋେୋଫର ଲିକ୍ ଫେୋଇ ଚୋରିପୋଖଫର ଥିବୋ ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିପୋଫର | ଯଦି ତୁ ର ଶ୍ିରୋ
ଚୋରିପୋଖଫର କ pain ଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣୋ, ଲୋଲତୋ କି ବୋ ୁ ଲୋ ଅଛି ଫତଫବ ତୁ ରନ୍ତ ତୁ ର ନସ୍ଙ୍କୁ କୁ େ |

ଫକାଷ୍ଠକାଠିନୟ: ଉଚ୍ଚ- ାଇବର ଖାଦୟ (ପନିପରି ବା,

େ, ପୁରା ରୁଟି) ଖାଇବା ଏବଂ ଅତି କମଫର ୨ ଲି ଟର
ପାଣି ପି ଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯୟ କରି ଥ୍ାଏ | ଯଦି ଏହା ଦୁ ଇ / ତିନି ଦିନରୁ ଅଧକ
ି ସମୟ ଧରି ରଫହ ଫତଫବ
ଆପଣ ଲକ୍ସାଟିଭ୍ ଆବଶୟକ କରି ପାରନ୍ତି |

ଫଶାଇବା: ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରୋ ଏବଂ େକ୍କୋ ଅନୁ ବ କରିପୋଫର | ଯଦି ତୁ ଫ

ବେୁ ତ ନିଦ୍ରୋ

ଅନୁ ବ କରୁଛ, ଗୋଡି ଚଲୋନ୍ତୁ ନୋେିଁ |

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା : ଯଦି ଏେୋ ଘଫଟ, ଆପଣ ପୋରୋସିଟୋଫ ୋଲ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣୋଦୋୟକ ଷଧ ଫନଇପୋରିଫବ |
ଫଶାଇବା ସମସୟା: ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୁକ କରନ୍ତି ଫତଫବ ଆପଣ ଫଶ୍ୋଇବୋ ବଟିକୋ ଗ୍ରେଣ କରିପୋରିଫବ |
ମକର ପରି ବର୍ତ୍କନ: ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚୋ ଶ୍ୁଷ୍କ ଫେୋଇପୋଫର କି ବୋ ରଶ୍ିି ଫେୋଇପୋଫର |
ତରଳ ବିଲ୍-ଡ ଅପ୍: ଆପଣ ଓଜନ ବ ାୋଇ ପୋରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫଚଫେରୋ କି ବୋ ଫଗୋଡ କି ବୋ ପୋଦ
•

ୁ ଲିପୋଫର |

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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

ପୋଦକୁ କୁ ଶ୍ିଆ ଉପଫର ରଖିବୋ ସୋେୋଯୁ କରିବ | ତୁ ର ଚିକତ୍ସ
ି ୋ ପଫର ୁ ଲୋ ଲ ଫେବ |

ଫକଶ ଡିବା: ଆପଣଙ୍କ ଫକଶ୍ ପତଳୋ ଫେୋଇପୋଫର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏେୋକୁ େରୋଇବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ କମ୍ |

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଫର ଷଧ |
କ ଣସି ପୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ ବିଷୟଫର ଡୋକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣୋଇବୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ; ଲକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୋ ପୋଇେଁ
ଫସଠୋଫର ଉପଫଯୋଗୀ ଷଧ ଅଛି |

ମ ଁୁ ଫମାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଷଧ ଖ୍ାଇବା ଜାରି ରଖ୍ିବା ଉ ତ
ି କି?
ହ ଁ| ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥ୍ବ
ି ା ସମସ୍ତ ଷଧ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅଫଙ୍କାଫଲାଜି ଦେକୁ ରି ଫପାଟକ କରନ୍ତୁ,
ଯାହା ଦ୍ ାରା ଫସମାଫନ ପରାମଶକ ଫଦଇ ପାରି ଫବ।

ମ ଁୁ ୍ ଲୁ ଟୀକାକରଣ କରି ପାରି ବି କି?
େେଁ, ତୁ ର ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଆରମ୍ଭ କରିବୋ ପୂବ୍ରୁ ତୁ କୁ

ଲ ୁ ଟୀକୋକରଣ କରିବୋକୁ ପରୋ ଶ୍୍

ଦିଆଯୋଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫକଫ ୋଫେରୋପି ଆରମ୍ଭ କରିସୋରିଛନ୍ତି, ଦୟୋକରି ଆପଣଙ୍କର
ଡୋକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚୋରନ୍ତୁ ଯିଏ ଟୀକୋକରଣ ପୋଇେଁ ସଫବ୍ୋତ୍ତ ସ ୟ ବିଷୟଫର ପରୋ ଶ୍୍ ଫଦଇ ପୋରିଫବ |

କ
ି ିତ୍ସା ସମୟଫର ଟିପ୍ସ |
•
•

•
•
•

•
•
•

ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ରଖବ
ି ା ପାଇ ଁପ୍ରଚୁ ର ପରି ମାଣର ତରେ ପଦାଥ୍କ ପି ଅନ୍ତୁ (ପ୍ରତିଦିନ ଅତି
କମଫର ୨ ଲି ଟର) |
ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | ଫଛାଟ ଖାଦୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବାନ୍ତି କମିଯାଏ | ଆପଣ
ୟାଟି କିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦୟରୁ ଦୂ ଫରଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ | ଯଦି ଆପଣ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି ଫତଫବ ଆପଣ
ଆଣ୍ଟ୍ି -ବାନ୍ତି drugs ଷଧ ଫସବନ କରି ପାରି ଫବ |
ସୂଯୟକ କିରଣର ଏକ୍ସଫପାଜରରୁ ଦୂ ଫରଇ ରୁହନ୍ତୁ, SPF ୧୫ (କିମ୍ବାଅଧକ
ି ) ସୂଯୟକ କିରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫପାଷାକ ପି ନ୍ଧନ୍ତୁ
|
ପ୍ରଚୁ ର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ |
ନୁ ୟଫରାପାଥ୍ ି କାରଣରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସଫମ୍ବଦନଶୀେତାକୁ ଫରାକିବା କିମ୍ବା କମ୍ କରି ବା ପାଇ:ଁ
- ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରାର ପରି ବତ୍ତକନ ପାଇ ଁହାତ କିମ୍ବା ପାଦକୁ ଏକ୍ସଫପାଜର୍ କରନ୍ତୁ ନାହି |ଁ ଶୀତଦିଫନ
ବୁ ଲିବା ପାଇ ଁକିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ ଖାଦୟ / ପାନୀୟକୁ ସ୍ପଶକ ନକରି ଫ୍ଲାଭସ୍ ବୟବହାର କରି ଏହା କରାଯାଇପାରି ବ
| ରାନ୍ଧିବା ସମୟଫର ଚୁ ଲି ଫ୍ଲାଭସ୍ ଏବଂ ବଗି ଚା ସମୟଫର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫ୍ଲାଭସ୍ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ହାତ ଏବଂ ପାଦକୁ ଗରମ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ି ଟ୍ , ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଫଜାତା ପି ନ୍ଧନ୍ତୁ |
- ଗରମ ପାଣି ବୟବହାର କରି ବା ସମୟଫର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଫକଫତ ଗରମ ଅନୁ ଭବ
କରି ପାରି ବ ନାହି ଏବଂ
ଁ
ନିଜକୁ ଜାେି ଫଦଇପାଫର |
- ନଖ କାଟିବା ସମୟଫର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
- ଦିନକୁ ଅତି କମଫର ଦୁ ଇଥ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚମକକୁ ଆଦ୍ରକ କରନ୍ତୁ |
ଲକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବାଫର ସାହାଯୟ କରି ବାକୁ ଆପଣ ଆବଶୟକ କରୁଥ୍ବ
ି ା ଷଧଗୁଡିକୁ ଘଫର ରଖନ୍ତୁ |
ଆପଣ ନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁ ଲାଇ ପାରନ୍ତି; ଗାଡି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କାଯକୟକୋପଫର ଲି ପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ,
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. Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta, Indian
Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

•
•
•
•

•
•

ଫଯପଯକୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପଫର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣା ନଫହବା ପଯକୟନ୍ତ ସତକକତା ଆବଶୟକ
କଫର |
ରକ୍ତସ୍ରାବ କମାଇବା ପାଇ ଁଏକ ଇଫଲକ୍ଟିର ରକ୍ ଫରଜର୍ ଏବଂ ଏକ ନରମ ଟୁ ଥ୍୍ ବ୍ରଶ୍ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପୂବର
କ ୁ , ଆପଣ ଫନଉଥ୍ବ
ି ା ଷଧ ବିଷୟଫର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ | ଫବଫେଫବଫେ ପାର୍ଶ୍କ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଷଧ ସହିତ ଜଡିତ ଫହାଇପାଫର ଏବଂ ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ସହିତ ନୁ ଫହ |ଁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ପଫର ଉନ୍ନତି ନହୁ ଏ, ଫତଫବ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଫଯାଗାଫଯାଗ
କରି ବାକୁ କୁଣ୍ଠାଫବାଧ କରନ୍ତୁ ନାହି |ଁ
ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ବାହୁ କିମ୍ବା ଫଗାଡର ୁ ଲା, ନିର୍ଶ୍ାସ ପ୍ରର୍ଶ୍ାସ କିମ୍ବା
ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କ have ଣସି ଟି ଅଛି ଫତଫବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ
ସହିତ ଫଯାଗାଫଯାଗ କରନ୍ତୁ |
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରହଣ କରି ବା ସମୟଫର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁ ଫମାଦନ ବିନା କ of ଣସି ପ୍ରକାରର ଟୀକାକରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
ନାହି |ଁ
ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସବ ବୟସର ମହିୋ ଅଟନ୍ତି:
- ଯଦି ଆପଣ ଗଭକବତୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରି ବା ପୂବର
କ ୁ ଗଭକବତୀ ଫହାଇପାରନ୍ତି ଫତଫବ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ
ଜଣାନ୍ତୁ |
- ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ସମୟଫର ଗଭକବତୀ ଫହବା ଠାରୁ ଦୂ ଫରଇ ରୁହନ୍ତୁ |
- ଫକଫମାଫଥ୍ରାପି ସମୟଫର ସ୍ତନୟପାନ କର ନାହି |ଁ

ଫକଫତଫବଫଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସହିତ ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ କରି ଫବ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟଫର ଉନ୍ନତି ନହୁ ଏ, ଫତଫବ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଫଯାଗାଫଯାଗ କରି ବାକୁ
କୁଣ୍ଠାଫବାଧ କରନ୍ତୁ ନାହି |ଁ
ହସ୍ପିଟାଲର ଜରୁରୀ ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ: ……………………………………

ମ ଁୁ ଅଧିକ ସୂ ନା ଫକଉଠୁଁ ପାଇବି?

ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପଫର ଅଧକ
ି ସୂଚନା ଚାହାନ୍ତି
ଁ , ଫତଫବ ଆପଣ ବିଲିୟାରି ରାକ୍ଟରର କକକଟ ପାଇ ଁESMO
ଫୱବସାଇଟ୍ ପରି ଦଶକନ କରି ପାରି ଫବ: ଫରାଗୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନିଫଦକଶାବେୀ ଏବଂ AMMF
ଫଚାଲାଙ୍ଗିଓକାସି ଫନାମା ଚୟାରି ଟି ଫୱବସାଇଟ୍ |
ଆପଣ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଲି ଙ୍କ ପାଇପାରି ଫବ:
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/
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