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  પિત્ત સબંધંી માર્ગ કેન્સર માટે -(FOLFOX) 

જો તમારા ડૉક્ટરે ફોલિનિક એનિડ, ફ્િોરોરાનિિ અિે ઓક્િાલિપ્િાટટિ (FOLFOX) િા િયંોજિિી 
ભિામણ કરી હોય તો અહ ીં આ દવાઓ વવશે કેટલ ક મહત્વપૂર્ણ માવહત  અને તેમન  સાથે સીંબીંવિત કેટલાક 

પાસાઓ છે.  
પિત્તરસ સંબંધી માર્ગન ં કેન્સર 
વપત્તરસ સીંબીંિ  માર્ણના કેન્સર કોષોમાીંથ  વવકસે છે (જનેે કોલેન્ીયોસાઇટ્સ કહેવાય છે) જ ેસામાન્ય ર તે 

વપત્તતીંત્રન  અસ્તર બનાવે છે ( ન ચેના વચત્રમાીં લ લા રીંર્માીં દશાણવવામાીં આવયયીં છે ) . વપત્ત નળ  વપત્તનયીં 

પવરવહન કર ેછે, જનેો ઉપયોર્ યકૃત અને વપત્તાશયમાીંથ  નાના આીંતરડામાીં ખોરાકને પચાવવા માટે થાય છે. 
  

વપત્તરસ સીંબીંિ  માર્ણના કેન્સર એ કોલેવન્જયોકાવસણનોમા, વપત્તાશયનયીં કેન્સર અને એમ્પ્યયલર  કેન્સર છે: 
  

      Cholangiocarcinoma - જનેે વપત્ત નળ ના કેન્સર તર કે પર્ ઓળખવામાીં આવે છે. આ કેન્સર 

વપત્ત નળ ઓમાીં ક્ાીં વવકસે છે તેના આિાર ેતેને ત્રર્ પ્રકારમાીં વર્ીકૃત કરવામાીં આવે છે: 

o ઇન્ટર ાહેપેવટક કોલેંવર્યોકાવસણનોમા - જ્યાર ેકેન્સર યકૃતન  અીંદરન  નળ ઓમાીં વવકસે 

છે 

o પેર વહલર કોલેવન્જયોકાવસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતન  બહારન  નળ ઓમાીં વવકાસ પામે 

છે 

o વડસ્ટલ/એક્સ્સ્ટર ાહેપેવટક કોલેવન્જયોકાવસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતથ  વિય દૂર 

નળ ઓમાીં વવકસે છે 

  

      પિત્તાશયન ં કેન્સર - વપત્તાશયના અસ્તરમાીંથ  ઉદ્ભવે છે _ 
  

      એમ્પ્ય લરી કેન્સર - વપત્ત નળ ઓ અને નાના આીંતરડા વચ્ચેના જોડાર્થ  ઉદ્ભવે છે _ _ _ 

  

તમને આ પવત્રકા આપવામાીં આવ  છે કારર્ કે તમને વપત્તરસ સીંબીંિ  માર્ણના કેન્સરનયીં વનદાન થયયીં 

છે. તમારા ઓન્કોલોવજસ્ટ તમાર  સાથે ચચાણ કર  શકે છે કે તમને વપત્ત નળ નયીં કયયીં કેન્સર છે અને તે કેટલયીં 

વવસ્તરલેયીં છે. 
  
  
 

 

 

FOLFOX શ  ંછે? 
FOLFOX એ folinic acid, fluorouracil and oxaliplatin ન  ંબિેલ  ંકીમોથેરાપી િયંોજિ છે. Fluorouracil અિે 

oxaliplatin એ બે કીમોથેરાપી દવાઓ છે જે છે જ ેકેન્સરના કોષોને માર  નાખે છે. જો કે, કારર્ કે તે સામાન્ય 

કોષોને પર્ નયકસાન પહોીંચાડ  શકે છે, તે કેટલ ક આડ અસરોનયીં કારર્ બન  શકે છે. 
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FOLFOX કેવી રીત ેઆિવામાં આવે છે? 

 
 
 
FOLFOX ને PICC (પેવરફેરલ  ઇન્સટેડ સેન્ટરલ કેથેટર) લાઇન દ્વારા નસમાીં (નસમાીં) ઇન્જકે્સ્ટ કરવામાીં આવે 
છે. PICC લાઇન એ એક ઝ ર્  નળ  છે જ ેતમારા હાથન  ચામડ ન  ન ચેન  નસમાીં જાય છે અને તમાર  
છાત ન  નસ સયિ  પહોીંચે છે, અને તમાર  FOLFOX સારવાર દરવમયાન તે ત્યાીં જ રહેશે. તમાર  સારવારના 
અીંતે PICC દૂર કરવામાીં આવશે. 

 

તે સાર  ર તે કામ કર ેછે તને  ખાતર  કરવા માટે, તમાર  PICC લાઇનને અઠવાવડયામાીં એકવાર ફ્લશ કરવાન  જરૂર 

પડશે. આ સામાન્ય ર તે તમાર  નસણ દ્વારા કરવામાીં આવશે. તમાર  PICC લાઇનન  વનયવમત કાળી તેન ેઅવરોવિત 

થત  અટકાવશે. એ મહત્વનયીં છે કે તમે તમારા પ આઈસ સ ને સ્વચ્છ રાખો અને જ્યાર ેતમે ઘર ેહોવ ત્યાર ેચેપના 

કોઈપર્ વચહ્નો (સોજો, લાલાશ અથવા પરુ) માટે તપાસ કરો. 
 
તમન ેહોવસ્પટલમાીં, ક મોથેરાપ  યયવનટમાીં FOLFOX પ્રાપ્ત થશે, અન ેતમે તનેે નાના પીંપ દ્વારા ઘર ેપર્ પ્રાપ્ત કરવાનયીં 

ચાલય રાખશો. આ નાનો પીંપ PICC લાઇન સાથે જોડાયેલ છે. 22 કલાક પછ  તમે પીંપને દૂર કરવા માટે હોવસ્પટલમાીં 

પાછા આવ  શકો છો. જો તમાર  નસ ેપીંપને સયરવિત ર ત ેકેવ  ર તે દૂર કરવો તે સમજાવયયીં હોય, અને તમે આ અીંર્ે 

આત્મવવશ્વાસ અનયભવો છો, તો તમે તે જાત ેકર  શકો છો. વૈકવપપક ર તે, વડવસ્ટર ક્સ્ટ નસણ તનેે દૂર કરવા માટે તમારા ઘર ે

આવ  શકે છે. 
 
તમારા ડૉક્સ્ટર તમાર  ઊીં ચાઈ, વજન, ઉીંમર, સામાન્ય સ્વાસ્્ય અને અીંતર્ણત પવરવસ્થવતઓ 

સવહતના ઘર્ા પવરબળોના આિાર ેતમને FOLFOX ન  ચોક્કસ માત્રા નક્ક  કરશે. 
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FOLFOX સારવારની સૂપિ 

 
FOLFOX સારવારનયીં પ્રમાર્ભૂત શેડ્યૂલ બે અઠવાવડયાના ચક્રને અનયસર ેછે, જમેાીં દર બ જા અઠવાવડયે એક 

વદવસ ક મોથરેાપ નો સમાવેશ થાય છે. 

ક મોથેરાપ ના દરકે સત્ર પહેલાીં, તમાર  રક્ત પર િર્ કરવામાીં આવશે અને તમાર  ઓન્કોલોીકલ ટ મ 

તપાસ કરશે કે તમે ક મોથેરાપ  સત્ર માટે પૂરતા પ્રમાર્માીં વફટ છો કે નહ ીં. તે મહત્વનયીં છે કે તમે તમારા છેપલા 

સત્રથ  કોઈપર્ લિર્ો(ઓ) અને સમસ્યા(ઓ)ન  જાર્ કરો જથે  કર ને ડોઝ/શેડ્યૂલ તમારા માટે ખાસ 

કર ને એડજસ્ટ અને વયવક્તર્ત કર  શકાય. 
ક મોથેરાપ ના દરકે ચક્રના પ્રથમ સપ્તાહના વદવસે 1 ના રોજ, તમે હોવસ્પટલમાીં આવશો. તમે ક મોથેરાપ  
લેવા માટે 1 કે 2 વદવસ પછ  પાછા આવશો. આ પ્રસીંર્ે તમે ડૉક્સ્ટરને મળશો નહ ીં વસવાય કે તમને 
કેટલ ક સમસ્યાઓ હોય. ક મોથેરાપ  સત્ર 2 થ  3 કલાક સયિ  ચાલશે. સત્રના અીંતે નસણ નાના પીંપને 
તમાર  PICC લાઇન સાથે જોડશે, જ ેદવાને 22 કલાક સયિ  સતત છોડશે. તમે આ પીંપ સાથે ઘર ેજશો. 
એકવાર સારવાર સમાપ્ત થઈ જાય, પછ  DAY 2 ના રોજ તમને પીંપ બીંિ કરવા માટે હોવસ્પટલમાીં પાછા 
આવવા માટે કહેવામાીં આવશે. 
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તમારે હોસ્પપટિમા ંરાતોરાત રહવેાિી જરૂર િથી . 
 

FOLFOX ચક્ર: 1 અઠવાડિય  ંચાલ , 1 

અઠવાડિય  ંબધં 
 

 
 

FOLFOX સારવાર ની અવપધ  

 ડૉક્સ્ટર તમાર  સાથે તમાર  સારવારન  અવવિ વવશે ચચાણ કરશે. દરકે FOLFOX ચક્ર 2 અઠવાવડયા સયિ  ચાલશે. 

જો સારવાર સાર  ર તે સહન કરવામાીં આવે, તો તેને 12 ચક્ર માટે પયનરાવવતણત કર  શકાય છે. તમારા ડૉક્સ્ટર 

ક મોથેરાપ  કામ કર  રહ  છે કે કેમ તે સમજવા માટે પયનરાવવતણત સ્કેન કરવાન  સલાહ આપશે. જો પ્રથમ 3 

મવહનાનયીં સ્કેન બતાવે છે કે તમારુીં  કેન્સર વસ્થર છે અથવા સીંકોચાઈ રહ્યીં છે, તો તમારા ડૉક્સ્ટર અન્ય 3 મવહના 

માટે ક મોથેરાપ  ચાલય રાખવાન  સલાહ આપ  શકે છે. સારવારના પ્રથમ 6 મવહના પછ  તમારા ડૉક્સ્ટર તમાર  

સાથે ચચાણ કરશે કે તમાર ેક મોથેરાપ માીંથ  વવરામ લેવો જોઈએ કે તમાર ેચાલય રાખવયીં જોઈએ. 
 

FOLFOX સારવારની આિ અસરો શ  ંછે? 

 
 

તમને કેટલ ક આડઅસર થઈ શકે છે, પરીંતય તમને તે બિ  મળવાન  શક્તા નથ . યાદ રાખો કે આડઅસરો 

ઘર્ વાર તેમન  શરૂઆત, અવવિ અને ત વ્રતાના સીંદભણમાીં અનયમાવનત હોય છે; તેઓ લર્ભર્ હીંમેશા 

ઉલટાવ  શકાય તેવા હોય છે. 

 
 

 

અન્ય ઘર્  ક મોથેરાપ  દવાઓન  જમે, FOLFOX કેન્સરના કોષોને માર  નાખે છે કારર્ કે કોષ વવભાજન અને 

પ્રસારને રોકવાન  તેમન  િમતા છે. કમનસ બે, ક મોથેરાપ  દવાઓ કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અને સામાન્ય કોષો 

વચ્ચેના તફાવતને ઓળખવામાીં સિમ નથ . તેથ , ક મોથેરાપ  સામાન્ય કોષોને પર્ માર  નાખશે જ ેઝડપથ  

વવભાવજત થઈ રહ્ા છે, જમે કે રક્ત કોવશકાઓ, મોઢાના કોષો, પેટ, આીંતરડા અને અન્ય જગ્યાએ, જ ેકેટલ ક 

વવવવિ આડઅસરોનયીં કારર્ બને છે. એકવાર સારવાર સમાપ્ત થઈ જાય, તે સામાન્ય કોષો પાછા વિશે અને 

સ્વસ્થ થશે. 
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ઘર્  દવાઓ ઉપલબ્િ છે જ ે તમને થઈ શકે તેવ  કોઈપર્ આડઅસરોન  અસરને વનયીંવત્રત કરવા અને 

ઘટાડવા માટે ક મોથરેાપ  દરવમયાન લઈ શકાય છે. 
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FOLFOX થી સબંપંધત કેટલીક સૌથી સામાન્ય આિઅસરો 
 

હેમેટોટોપસસપસટી : તમારા રક્ત કોવશકાઓ પર આડ અસરો સવહત 
 

• સફેદ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા અને િેિન ં જોખમ. 

 ક મોથેરાપ  ઘર્ વાર સફેદ રક્ત કોવશકાઓન  સીંખ્યા ઘટાડે છે, જ ેતમને ચેપ સામે લડવામાીં મદદ કર ે

છે. જો 

તમારા શે્વત રક્તકર્ોન  સીંખ્યા ખૂબ ઓછ  છે (આને ન્યયટર ોપેવનયા કહેવાય છે) તો તમને ચેપનયીં જો

ખમ હોઈ શકે છે. ચેપના આ જોખમને વિાર  શકે તેવ  પવરવસ્થવતઓને ટાળો, જમે કે ભ ડવાળ  

જગ્યાએ જવાનયીં ટાળો અથવા શરદ વાળા લોકો સાથે રહેવાનયીં ટાળો.  

 તમાર  ક મોથેરાપ ના દરકે ચક્રના 10 અને વદવસ 14 ન  વચ્ચે તમારા શે્વત કોષોન  સીંખ્યા સૌથ  

ઓછ  હોવાન  સીંભાવના હોવાથ , આ વદવસો દરવમયાન ચેપનયીં જોખમ ટાળવયીં ખાસ કર ને મહત્વપૂર્ણ 

છે. 

 તમારા ડૉક્સ્ટર દરકે ક મોથેરાપ  ચક્ર પહેલાીં દર વખતે તમારા શે્વત રક્તકર્ોન  તપાસ કરશે. તમાર  

આર્ામ  સારવાર પહેલાીં સફેદ કોષોન  સીંખ્યા સામાન્ય ર તે સામાન્ય થઈ જશે. ક્ારકે તમારા 

સફેદ રક્તન  સીંખ્યા સામાન્ય થઈ જાય ત્યાીં સયિ  ડૉક્સ્ટર સારવારમાીં વવલીંબ કરશે. 
   

 તમે ચેપના વચહ્નો અને લિર્ોથ  વાકેફ હોવ તે મહત્વપૂર્ણ છે, અને જો 

તમને ન ચેનામાીંથ  કોઈ લિર્ થાય તો તમાર ેતમાર  હોવસ્પટલ (ફોન નીંબર ) પર હેપપલાઇનનો 

સીંપકણ  કરવો આવશ્યક છે :               
   

 -        પેરાસ ટામોલનો ઉપયોર્ કરવા છતાીં તમારા શર રનયીં તાપમાન 38°C (100.4°F) થ  વિય જાય છે 

 -        તમને અચાનક ધ્રયજાર  અથવા અસ્વસ્થતાનો અનયભવ થાય છે 

 -        તમને ર્ળામાીં દયખાવો , ઉિરસ, ઝાડા, પેશાબન  આવૃવત્તમાીં વિારો થાય છે 
 

લાલ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા _ 

 ક મોથેરાપ  લાલ રક્ત કોવશકાઓન  સીંખ્યા ઘટાડ  શકે છે . લાલ રક્ત કોવશકાઓન  સૌથ  મહત્વ

પૂર્ણ ભૂવમકા તમારા શર રના દરકે ભાર્માીં ઓવક્સ્સજનનયીં વહન કર ેછે . જો લાલ રક્તકર્ોન  સીંખ્યા 

ખૂબ ઓછ  હોય (આને એવનવમયા કહેવાય છે ) તો તમે થાકેલા અને શ્વાસ લેવામાીં તકલ ફ અનયભવ  

શકો છો. જો તમાર  એવનવમયા ર્ીંભ ર છે , તો તમાર ેલોહ  ચઢાવવાન  જરૂર પડશે . 

 ્લેટલેટ્સની ઓછી સંખ્યા અને ઉઝરડા અથવા રક્તસ્રાવન ં જોખમ _ _ 

 ક મોથેરાપ  ્લેટલેટ્સન  સીંખ્યા ઘટાડ  શકે છે. ્લેટલેટ્સ લોહ ના ર્ીંઠાઈ જવા માટે ઉપયોર્  

છે. જો તમાર  ્લેટલેટ્સન  સીંખ્યા ઘર્  ઓછ  હોય (આને થ્રોમ્પબોસાયટોપેવનયા કહેવાય છે ) તો 

તમે ક મોથેરાપ  મેળવ  શકતા નથ  અને જ્યાીં સયિ  ્લેટલેટન  સીંખ્યામાીં સયિારો ન થાય ત્યાીં સયિ  

તમારા ડૉક્સ્ટર તમાર  સારવારમાીં  વવલીંબ કરશે. જો તમને કોઈ ઉઝરડો અથવા રક્તસ્રાવ 

હોય, જમે કે નાકમાીંથ  રક્તસ્ત્રાવ, પેઢામાીંથ  રક્તસ્ત્રાવ, ત્વચા પર નાના લાલ અથવા જાીંબલ  

ફોપલ ઓ, તો કૃપા કર ને તમારા ડૉક્સ્ટરને જાર્ કરો . 
   

 

પનપરિયતા આવે છે અથવા કળતર માં આંર્ળીઓ અને અંરૂ્ઠા (િેપરફેરલ ન્ય રોિથી): OXALIPLATIN 
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આિાવરત ક મોથરેાપ  હાથ અથવા પર્માીં વનવરક્રયતા, ઝર્ઝર્ાટ અથવા દયખાવો તરફ દોર  શકે છે જ ે

તમારા પર્રખાીં બાીંિવા અથવા બટનો બીંિ કરવા જવેા કાયો કરવા મયશ્કેલ બનાવ  શકે છે. આ થોડા વદવસો 

અથવા અઠવાવડયામાીં શરૂ થઈ શકે છે અને થોડા મવહનાઓ સયિ  ચાલ ેછે. ભાગ્ય ેજ, વનવરક્રયતા કાયમ  હોઈ 

શકે છે. આ લિર્ો ઘટાડવામાીં મદદ કરવા માટે તમે ન ચેન  વવવશષ્ટ ટ ્સ શોિ  શકો છો. 

 

ઝાડા : જો તમને છેપલા 24 કલાકમાીં, 4 કે તેથ  વિય ઝાડા થયા હોય તો તમાર  ટ મનો સીંપકણ  કરો. તમારા 

ડૉક્સ્ટર તમને ઝાડા વવરોિ  ર્ોળ ઓ (લોપેરામાઇડ) આપશે.  ખોવાયેલા 

પ્રવાહ ને બદલવા માટે પયરકળ પાર્  પ વાનયીં યાદ રાખો . જો તમને ઝાડાનો અનયભવ થાય તો તમાર ેઓછા 

ફાઈબરવાળો ખોરાક લેવો જોઈએ અને કાચા ફળો, ફળોના રસ, અનાજ અને શાકભાી ટાળવા જોઈએ .  
 
મોઢામાં િાંદા અને અલ્સર : ખાિા પછ  હીંમેશા તમારા દાીંત સાફ કરવા જોઈએ . મોીંના ચાીંદાને રોકવા 

અથવા સારવારમાીં મદદ કરવા માટે નરમ ટૂથબ્રશનો ઉપયોર્ કરો અને વદવસમાીં ત્રર્ વખત 1/2 થ  1 ચમચ  

ખાવાનો સોડા પાર્ માીં ભેળવ  (અથવા સામાન્ય માઉથવોશ) સાથે કોર્ળા કરો. નારીંર્ , લ ીંબય અને ગ્રેપફૂ્રટ 

જવેા એવસવડક ખોરાકને ટાળવયીં વિય સારુીં  છે. જો તમને અપસર હોય તો તમારા ડૉક્સ્ટર અથવા નસણને જર્ાવો, 

કારર્ કે તેઓ મોીંના ચાીંદાને રોકવા અથવા સારવાર કરવામાીં મદદ કર  શકે છે . 

 
 

 

 

ઉબકા : ક્ારકે ઉલટ  સાથે આવે છે, પરીંતય આ સામાન્ય ર તે દવાઓ દ્વારા સાર  ર તે વનયીંવત્રત થાય છે. જો 

તમને ઉબકા ન હોય તો પર્ તેને રોકવા માટે દવાઓ લો. જો તમે વદવસમાીં એક કરતા વિય વાર બ માર 

અનયભવતા હોવ તો તરત જ તમારા ડૉક્સ્ટર અથવા નસણનો સીંપકણ  કરો. 
 

FOLFOX થી સંબંપધત કેટલીક ઓછી સામાન્ય આડઅસરો 
 

ફ્લૂ જવેા લક્ષણો : તમે ક મોથેરાપ  સારવાર દરવમયાન અથવા તેના થોડા સમય 

પછ  આનો અનયભવ કર  શકો છો: 

      ર્રમ , ઠીંડ  કે ધ્રયજાર  અનયભવવ  

      તાવ 

      માથાનો દયખાવો 

      સ્નાયયમાીં દયખાવો 

      થાક 

 
એલજીક પ્રપતપિયા : કેટલ કવાર તે ઓક્સ્સાવલ્લેવટનના વહ વટ દરવમયાન અથવા તેના થોડા સમય પછ  

થાય છે. મોટેભાર્ે તે હળવા હોય છે પરીંતય ર્ીંભ ર હોઈ શકે છે. જો તમન ેઆમાીંના કોઈપર્ લિર્ો હોય તો 

તરત જ તમારા ડૉક્સ્ટર અથવા નસણને જર્ાવો: 

ફોપલ ઓ 

• શ્વાસન  તકલ ફ 

• ચહેરાન  લાલાશ અથવા સોજો 

• ર્રમ  અનયભવવ  
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• ચક્કર 

 
  

િેટમાં દ ખાવો : તમને પેટનયીં ફૂલવયીં સાથે મીંદ દયખાવો અથવા ખેંચાર્ 

થઈ શકે છે . આ સામાન્ય ર તે ક મોથેરાપ  સાથે સીંકળાયેલયીં છે. જો તમને સતત ત વ્ર દયખાવો થતો હોય તો 

તમારા ડૉક્સ્ટરનો સીંપકણ  કરો 

 

ભૂખ ઓછી લાર્વી : જો તમે એક કે બે વદવસ વિય ન ખાતા હોવ, તો વચીંતા કરશો નહ ીં. 
  

લોહી રં્ઠાઈ જવ ં : જો તમારા પર્માીં સોજો, લાલાશ અને દયખાવા હોય અથવા તમને શ્વાસ લેવામાીં તકલ ફ 

થત  હોય તો હેપપલાઈનનો સીંપકણ  કરો. 
 

 

એસટટર ાવેઝેશન (પલકેજ) :નસન  બહાર લ ક થઈ શકે છે અને આસપાસના પેશ ઓને નયકસાન પહોીંચાડ  

શકે છે. જો તમને નસન  આસપાસ કોઈ દયખાવો, લાલાશ અથવા સોજો હોય તો તરત 

જ તમાર  નસણને જર્ાવો . 
 

કબપજયાત ઉચ્ચ ફાઇબરવાળા ખોરાક (શાકભાી, ફળ, આખા રોટલ ) ખાવાથ  અને ઓછામાીં ઓછયીં  2 

વલટર પાર્  પ વાથ  તમને મદદ મળ  શકે છે. જો તે બે/ત્રર્ વદવસથ  વિય સમય સયિ  ચાલે તો તમાર ેદવાઓ 

જરૂર પડ  શકે છે . 

 
 
 

સ ટતી : ક મોથરેાપ  તમને ખૂબ ઊીં ઘ (સયસ્ત ) અને થાક અનયભવવાનયીં કારર્ બન  શકે છે. જો તમે ખૂબ જ 

ઘેનમાીં હોવાનયીં અનયભવો છો, તો વાહન ચલાવવયીં કે મશ નર  ચલાવવ  નહ ીં. 
 

 

માથાનો દ ખાવો : જો આવયીં થાય, તો તમે પેરાવસટામોલ જવે  પેઇનવકલસણ લઈ શકો છો. 
  

ઊીં ઘમાીં તકલીફઃ જો તમને જરૂર હોય તો તમે ઊંઘની ર્ોળ ઓ લઈ શકો છો . 
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વાળ ખરવાાઃ તમારા વાળ પાતળા થઈ શકે છે, પરંત   તમારા વાળ ખરવાિી શક્યતા િથી. 
 
 
આડઅસરો વનયીંવત્રત કરવામાીં મદદ કરવા માટે દવા 

કોઈપર્ આડઅસર વવશે તમારા ડૉક્સ્ટરને કહો. આડઅસરોને વનયીંવત્રત કરવા માટે ઉપયોર્  દવાઓ છે. 
1GeneratedbyDrMGPreteandDrCBraconi(oncologist).RevisedbyMsJMilne(nurse),MsHMorement(patientrepresenta
tive)  

 

 

  

  

શ ં માર ેમારી બધી સામાન્ય દવાઓ લેવાન ં િાલ  રાખવ ં જોઈએ? 
હા, તમાર ેતમાર  બિ  સામાન્ય દવાઓ લવેાનયીં ચાલય રાખવયીં પડશે . કૃપા કર ને તમાર  ઓન્કોલોી ટ મને 

તમે જ ેદવાઓ લઈ રહ્ા છો તેન  જાર્ કરો , જથે  તેઓ સલાહ આપ  શકે. 

  

શ ં હ ં  ફ્લૂ રસીકરણ કરાવી શક ં? 

હા, એ સલાહ આપવામાીં આવે છે કે તમે તમાર  ક મોથરેાપ  શરૂ કરો તે પહેલાીં તમાર ે ફ્લૂનયીં રસ કરર્ 

કરાવો. જો તમે પહેલેથ  જ તમાર  ક મોથેરાપ  શરૂ કર  દ િ  હોય, તો કૃપા કર ને તમારા ડૉક્સ્ટરને પૂછો કે 

જઓે રસ કરર્ માટે શે્રષ્ઠ સમય વવશે સલાહ આપ  શકે. 
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સારવાર દરપમયાન ટી્સ 
      પયરકળ પ્રવાહ  પ વો (ઓછામાીં ઓછયીં  2 વલટર પ્રવત વદવસ) તમાર  વકડન નયીં રિર્ કરો. 

      સારુીં  પોષર્ જાળવો . ઉબકા રોકવા માટે ઓછ  માત્રામાીં પરીંતય વારીંવાર ભોજન 

લો. તમાર ેચરબ યયક્ત અથવા તળેલા ખોરાકને ટાળવો જોઈએ.  

      શેવવીંર્ કરત  વખતે ઇલેવક્સ્ટરક રઝેરનો ઉપયોર્ કરો અને રક્તસ્રાવ ઘટાડવા માટે નરમ ટૂથબ્રશનો 

ઉપયોર્ કરો . 

      સૂયણના સીંપકણને ટાળો. SPF 15 (અથવા તેનાથ  વિય) સનબ્લોક અને રિર્ાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.  

      તમે સયસ્ત  અથવા ચક્કર અનયભવ  શકો છો; જ્યાીં સયિ  કેપેવસટાબાઇન પ્રત્યેનો તમારો 

પ્રવતસાદ જાર્  ન લેવાય ત્યાીં સયિ  ડર ાઇવવીંર્ અથવા એવા કાયોમાીં વયસ્ત રહેવાનયીં ટાળો જમેાીં 

સતકણતાન  જરૂર હોય. 

      પયરકળ આરામ કરો. 

      ઝણઝણાટ અટકાવવા માટે 

- તાપમાનમાીં અચાનક ફેરફાર ટાળો. જ્યાર ેતમે વશયાળામાીં ચાલવા જાઓ ત્યાર ેમોજાનો ઉપયોર્ કર ને આમાીં 

મદદ કર  શકાય છે 

- રસોઈ કરત  વખત ેઓવનના મોજા અને બાર્કામ કરત  વખતે રિર્ાત્મક મોજાનો ઉપયોર્ કરો. 

- તમારા હાથ અને પર્ને ર્રમ રાખો અને સાર  ર ત ેવફવટીંર્વાળા, રિર્ાત્મક શૂઝ પહેરો. 

- ર્રમ પાર્ નો ઉપયોર્ કરત  વખત ેકાળી લો કારર્ કે તમે કદાચ અનયભવ  શકતા નથ  કે તે કેટલયીં ર્રમ છે અને 

તમાર  જાતને બળ  શકે છે. 

- નખ કાપત  વખત ેધ્યાન રાખો. 

- વદવસમાીં ઓછામાીં ઓછ  બે વખત તમાર  ત્વચાને મોઇશ્ચરાઇઝ કરો. 

 

 

 

 

      • દદણમાીં રાહત આપવા માટે ઈમોવલઅન્ટ વક્રમ અને પેઈનવકલસણનો ઉપયોર્ કરો. 

      લિર્ોને વનયીંવત્રત કરવામાીં મદદ કરવા માટે તમને જરૂર  હોય તેવ  દવાઓ ઘર ેરાખો . 

      ક મોથેરાપ  શરૂ કરતા પહેલા, તમે જ ેપર્ દવા લઈ રહ્ા છો તેના વવશે તમારા ડૉક્સ્ટરને 

જર્ાવો. કેટલ કવાર આડઅસરો તમાર  દવાઓથ  સીંબીંવિત હોઈ શકે છે અને ક મોથેરાપ  સાથે 

નહ ીં. 

      જો તમારા લિર્ો ર્ીંભ ર હોય અથવા 24 કલાક પછ  સયિરતા નથ , તો હોવસ્પટલનો સીંપકણ  કરવામાીં 

અચકાશો નહ ીં. 

      લોહ ના ર્ીંઠાવાના લિર્ો પર ધ્યાન આપો: દયખાવો, લાલાશ, હાથ અથવા પર્માીં સોજો, શ્વાસ 

લેવામાીં તકલ ફ અથવા છાત માીં દયખાવો. જો તમને આમાીંના કોઈપર્ લિર્ો હોય તો 

તમારા ડૉક્સ્ટરનો સીંપકણ  કરો. 

      ક મોથેરાપ  લેત  વખતે તમારા ડૉક્સ્ટરન  મીંજૂર  વવના કોઈપર્ પ્રકારનયીં રસ કરર્ ન કરો. 

      જો તમે પ્રસૂવત વયન  સ્ત્ર  છો: 

-        જો તમે ર્ભણવત  હો અથવા આ સારવાર શરૂ કરતા પહેલા ર્ભણવત  હો તો તમારા ડૉક્સ્ટરને 

જાર્ કરો. 

-        ક મોથેરાપ  દરવમયાન ર્ભણવત  થવાનયીં ટાળો 

-        ક મોથેરાપ  દરવમયાન સ્તનપાન ન કરાવો 
  

હોપટિટલનો સંિકગ  ક્યાર ેકરવો? 
જો તમારા લિર્ો ર્ીંભ ર હોય અથવા 24 કલાક પછ  સયિરતા નથ , તો હોવસ્પટલનો સીંપકણ  કરવામાીં અચકાશો 
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નહ ીં. 

હોપટિટલ ઈમરજન્સી સંિકગ : ……………………………………………………………………………………………… 

  

હ ં  વધ  માપહતી ક્યાંથી મેળવી શક ં? 
જો તમે આ િેત્રમાીં વિય માવહત  મેળવવા માીંર્તા હો , તો 

તમે વબલ યર  ટર ેક્સ્ટ કેન્સર માટે ESMO વેબસાઇટન  મયલાકાત લઈ શકો છો : Guide for Patients and 
AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 
 

તમે ન ચેન  સીંબીંવિત વલીંક શોિ  શકો છો: 

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

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer

