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ਫੋਲਿਲਿਕ ਐਲਿਡ, ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਅਤੇ ਆਕਿੀਿੀਪਿੇਲਿਿ (ਫੋਿਫੌਕਿ) ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਕੈਂਿਰ ਿਈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਿਰ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਫੋਲਿਲਿਕ ਐਲਿਡ, ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਅਤੇ ਆਕਿੀਿੀਪਿੇਲਿਿ 

(ਫੋਿਫੌਕਿ) ਦੇ ਿੁਮੇਿ ਦੀ ਲਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਿਾਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਿਾਾਂ 

ਿਾਿ ਿੰਿੰਲਿਤ ਕੁਝ ਪਲਹਿੂ ਹਿ। 

 

ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਕੈਂਿਰ 

ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਦੇ ਕੈਂਿਰ ਿੈੱਿਾਾਂ ਤੋਂ ਲਵਕਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਿ (ਲਜਿਿੰੂ ਕੋਿੈਂਜੀਓਿਾਈਿਿ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਿੀਰੀ 

ਪਰਣਾਿੀ ਦੀ ਪਰਤ ਿਣਾਉਾਂਦੇ ਹਿ (ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੀ ਗਈ ਤਿਵੀਰ ਲਵੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਲਵੱਚ ਦਰਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ)। ਲਿਿੀਰੀ 

ਿਿਕਾਵਾਾਂ ਛੋਿੀਆਾਂ ਲਿਊਿਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜੋ ਲਪਤ ਿੰੂ ਿੈ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਜੋ ਲਕ ਭੋਜਿ ਿੰੂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਿ ਿਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਹਿ, ਲਜਗਰ ਅਤੇ ਲਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਿੀ ਤੋਂ ਛੋਿੀ ਅੰਤੜੀ ਲਵੱਚ। 

 

ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਬ ਿੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐ ਂੁਲਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਨ: 

 

• ਕੋਿੈਂਜੀਓਕਾਰਿੀਿੋਮਾ - ਲਜਿ ਿੰੂ ਿਾਇਿ ਡੈਕਿ ਕੈਂਿਰ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਕੈਂਿਰ ਿੰੂ ਲਤੰਿ ਲਕਿਮਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਿੱਿ 

ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ, ਇਿ ਗੱਿ 'ਤੇ ਲਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਲਕੱਥੇ ਲਪਤ ਿਿਲਕਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 

o ਇੰਟਰਾ-ਹੈਪੇਟਟਕ ਕੋਿੈਂਜੀਓਕਾਰਿੀਿੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਕੈਂਿਰ ਲਜਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਿਿੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਲਵਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

o ਪੈਰੀਲਹਿਰ ਕੋਿੈਂਜੀਓਕਾਰਿੀਿੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਜਗਰ ਦੇ ਲਿਿਕੁਿ ਿਾਹਰ ਿਿੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਲਵਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

o ਲਡਿਿਿ/ਐਕਿਿਰਾਹੇਪੇਲਿਕ ਕੋਿੈਂਜੀਓਕਾਰਿੀਿੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਜਗਰ ਤੋਂ ਦਰੂ ਿਿਲਕਆਾਂ ਲਵੱਚ ਲਵਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

• ਲਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਿੀ ਦਾ ਕੈਂਿਰ - ਲਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਿੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

• ਐਾਂਪੁਿਰੀ ਕੈਂਿਰ - ਬਾਇਲ ਨਲਟਕਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ 

 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਿ ਿਈ ਲਦੱਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਲਕਉਾਂਲਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਕੈਂਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਓਿਕੋਿੋਲਜਿਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਕਹੜਾ ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਕੈਂਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਕੰਿਾ 

ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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ਫੋਿਫੌਕਿ ਕੀ ਹੈ? 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਇੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਮਸ਼ਰਿ ਹੈ ਜੋ ਫੋਲਿਲਿਕ ਐਲਿਡ, ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਅਤੇ ਆਕਿਿੀਪਿੇਲਿਿ ਦਾ ਿਲਣਆ ਹੋਇਆ 

ਹੈ। ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਅਤੇ ਆਕਿੀਲਿਪਿੇਲਿਿ ਦੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਿ ਜੋ ਿੈੱਿ ਪਰਤੀਲਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਲਵੱਚ ਦਖਿ ਦ ੇ

ਕੇ ਲਿਊਮਰ ਿੈੱਿਾਾਂ ਿੰੂ ਮਾਰਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਹਾਿਾਾਂਲਕ, ਲਕਉਾਂਲਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਿੈੱਿਾਾਂ ਿੰੂ ਵੀ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰਚਾ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਿ 

ਿਾਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਫੋਲਿਲਿਕ ਐਲਿਡ, ਲਜਿ ਿੰੂ ਲਿਊਕੋਵੋਲਰਿ ਜਾਾਂ ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ ਫੋਿੀਿੇਿ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੂਲਿਕ ਦਵਾਈ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਿ ਿਈ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਲਕਉਾਂਲਕ ਇਹ ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਗਤੀਲਵਿੀ ਿੰੂ ਵਿਾਉਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਦਾ ਪਰਿੰਿ ਲਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਿੰੂ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ (ਪੈਰੀਲਫਰਿ ਇਿਿਰਿਡ ਿੈਂਿਰਿ ਕੈਥੀਿਰ) ਿਾਈਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿਾੜੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੀਕਾ ਿਗਾਇਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ ਿਾਈਿ ਇੱਕ  ਲਿਊਿ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਇੱਕ ਿਾੜੀ ਲਵੱਚ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਿਾੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਿਫੌਕਿ ਇਿਾਜ ਦੌਰਾਿ ਉਥੇੱ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਇਿਾਜ ਦ ੇਅੰਤ ਲਵੱਚ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀਿੰੂ ਹਿਾ ਲਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ ਿਾਈਿ ਿੰੂ ਹਫਤੇ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਫਿੱਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ ਿਾਈਿ 

ਦੀ ਲਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਿ ਇਿ ਿੰੂ ਿੰਦ ਜਾਾਂ ਿਿੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ 

ਿੰੂ ਿਾਫ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਘਰ ਲਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿਾਗ ਦੇ ਲਕਿੇ ਵੀ ਿੱਛਣ (ਿੋਜ, ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਪਿ) ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
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ਤੁਿੀ ਾਂ ਹਿਪਤਾਿ ਲਵੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਯੂਲਿਿ ਲਵੱਚ ਫੋਿਫੌਕਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿਿੰੂ ਇੱਕ ਛੋਿੇ ਪੰਪ ਰਾਹੀ ਾਂ ਘਰ ਲਵੱਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਛੋਿਾ ਪੰਪ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ ਿਾਈਿ ਿਾਿ ਜੁਲੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਘਰ ਲਵੱਚ 

ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਿਗਭਗ ਇੱਕ ਲਦਿ (22 ਘੰਿੇ) ਿਈ ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਲਿਵੇਸ਼ ਿੰੂ ਖੂਿ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਲਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦੰਦਾ ਹੈ। 

22 ਘੰਲਿਆਾਂ ਿਾਅਦ ਤੁਿੀ ਾਂ ਪੰਪ ਿੰੂ ਹਿਾਉਣ ਿਈ ਹਿਪਤਾਿ ਵਾਪਿ ਆ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿ ਿੇ ਿਮਝਾਇਆ ਹੈ 

ਲਕ ਪੰਪ ਿੰੂ ਿੁਰੱਲਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਿ ਲਕਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿ ਿਾਰੇ ਭਰੋਿਾ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਲਵਕਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਲਜ਼ਿ੍ਾ ਿਰਿ ਇਿਿੰੂ ਹਿਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਆਮ ਲਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਿਤਾਾਂ ਿਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਦੀ ਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫੈਿਿਾ ਕਰੇਗਾ। 

 

ਫੋਲਫੌਕਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵੱਚ ਫੋਿਫੌਕਿ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਿਫੌਕਿ ਇਿਾਜ ਦਾ ਲਮਆਰੀ ਿਮਾਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਦੋ-ਹਫਲਤਆਾਂ ਦੇ 

ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਜਿ ਲਵੱਚ ਹਰ ਦਜੂੇ ਹਫਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਦਿ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਿ ਦਾ ਿੈਿਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਿਕੋਿੋਜੀਕਿ ਿੀਮ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 

ਲਕ ਕੀ ਤੁਿੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੱਕਰ ਿਈ ਲਫੱਿ ਹੋ ਜਾਾਂ ਿਹੀ ਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਪਛਿੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲਕਿੇ ਵੀ 

ਿੱਛਣ ਅਤੇ ਿਮੱਲਿਆ ਦੀ ਲਰਪੋਰਿ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਿੰੂ ਲਵਵਿਲਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਪਾਇੰਿਮੈਂਿ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਦਿ ਪਲਹਿਾਾਂ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਅਲਭਆਿ ਲਵੱਚ ਖੂਿ ਿੈਣ ਿਈ ਕਲਹ 

ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਲਦਿ  ਿੰੂ, ਤੁਿੀ ਾਂ ਔਿਕੋਿੋਜੀ ਿੀਮ ਿੰੂ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਖੂਿ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਿਈ ਹਿਪਤਾਿ ਆਵੋਗੇ। ਤੁਿੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿੈਣ ਿਈ 1 ਜਾਾਂ 2 ਲਦਿਾਾਂ ਿਾਅਦ ਵਾਪਿ ਆਵੋਗੇ। ਇਿ ਮੌਕੇ 

'ਤੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਿਹੀ ਾਂ ਲਮਿੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਲਦਆਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ. ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿੈਸ਼ਿ 2 ਤੋਂ 3 

ਘੰਿ ੇਤੱਕ ਚੱਿੇਗਾ। ਿੈਸ਼ਿ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਿਰਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀ.ਆਈ.ਿੀ.ਿੀ ਿਾਈਿ ਿਾਿ ਛੋਿੇ ਪੰਪ ਿੰੂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ 22 ਘੰਲਿਆਾਂ 

ਿਈ ਿਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਛੱਡੇਗੀ। ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿ ਪੰਪ ਿਾਿ ਘਰ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਿਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ,  2 ਲਦਿ ਿੰੂ 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਪੰਪ ਿੰਦ ਕਰਿ ਿਈ ਹਿਪਤਾਿ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਿ ਿੇ ਿਮਝਾਇਆ ਹੈ 

ਲਕ ਪੰਪ ਿੰੂ ਿੁਰੱਲਖਅਤ ਢੰਗ ਿਾਿ ਲਕਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿ ਿਾਰੇ ਭਰੋਿਾ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

  

ਤੁਹਾਿੰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਹਿਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਰਲਹਣ ਦੀ ਿੋੜ ਿਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਚੱਕਰ: 1 ਹਫਤਾ ਚਾਿੂ, 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੱੁਿੀ 
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ਫੋਲਫੌਕਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਮਆਦ 

ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਦੀ ਲਮਆਦ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਫੋਿਫੌਕਿ ਚੱਕਰ  2 ਹਫਲਤਆਾਂ ਿਈ ਰਲਹੰਦਾ 

ਹੈ। ਜੇ ਇਿਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਿਿੰੂ 12 ਚੱਕਰਾਾਂ ਿਈ ਦਹੁਰਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ । ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿਹੀ ਾਂ ਇਹ ਿਮਝਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਦਹੁਰਾਓ ਿਕੈਿ ਦੀ ਿਿਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਿ-ੋ

ਘੱਿ 3 ਮਹੀਲਿਆਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਪਲਹਿੇ 3 ਮਹੀਲਿਆਾਂ ਦਾ ਿਕੈਿ ਲਦਖਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਿਰ ਿਲਥਰ 

ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੁੰਗੜ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਲਿਆਾਂ ਿਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਿਾਹ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਿਾਜ ਦੇ ਪਲਹਿੇ 6 ਮਹੀਲਿਆਾਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਿ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਲਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ 

ਛੱੁਿੀ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਫੋਲਫੌਕਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ  ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਿ ਇਿਾਜ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਿ, ਪਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਲਕਿੇ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਿਾ ਕਰੋ। 

ਇਿਦਾ ਮਤਿਿ ਇਹ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਇਿਾਜ ਕੰਮ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ; ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ 

ਦੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਿਤਾ ਲਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਿਿੰਿ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਿਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਿਹਤੁ ਘੱਿ  ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਕ 

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਅਕਿਰ ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ, ਲਮਆਦ ਅਤੇ ਤੀਿਰਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਲਵੱਚ ਅਿੁਮਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਿ; ਉਹ ਿਗਭਗ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਿਿਾਉਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ, ਆਕਿੀਿੀਪਿੇਲਿਿ ਿਾਿ ਿੰਿੰਲਿਤ ਿੋਕਾਾਂ ਿੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਿਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ 

ਚਿੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਿਾਾਂਲਕ, ਉਹਿਾਾਂ ਦੀ ਿਾਰੰਿਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਿਰਤਾ ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦਜੂੇ ਲਵਅਕਤੀ ਲਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। 

 

ਕਈ ਹੋਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਵਾਾਂਗ, ਫਿੋਰੋਰਿੀਿ ਅਤੇ ਆਕਿਿੀਪਿੇਲਿਿ ਿੈੱਿ ਲਵਭਾਜਿ ਅਤੇ ਫੈਿਣ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ 

ਿਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਿ ਕੈਂਿਰ ਿੈੱਿਾਾਂ ਿੰੂ ਮਾਰ ਲਦੰਦੇ ਹਿ। ਿਦਲਕਿਮਤੀ ਿਾਿ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਕੈਂਿਰ ਦੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ 
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ਿੈੱਿਾਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿੰੂ ਪਛਾਣਿ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹਿ। ਇਿ ਿਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਿਾਰਣ ਿੈੱਿਾਾਂ ਿੰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ 

ਿਾਿ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਿ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਖੂਿ ਦੇ ਿੈੱਿ, ਮੂੰਹ ਲਵੱਚ ਿੈੱਿ, ਪੇਿ, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਜੋ ਲਕ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ 

ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਿਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਿੈੱਿ ਵਾਪਿ ਵਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਹਤਮੰਦ 

ਹੋਣਗੇ। 

 

ਇੱਥੇ ਿਹੁਤ ਿਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਉਪਿਿਿ ਹਿ ਜ ੋਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਲਕਿੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ 

ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਿੰੂ ਲਿਯੰਤਲਰਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਘੱਿ ਕਰਿ ਿਈ ਿਈਆਾਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

  

 

ਫੋਿਫੌਕਿ ਿਾਿ ਿੰਿੰਲਿਤ ਕੁਝ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ 

 

ਹੇਮਾਟ੍ੋਟ੍ੌਕਬਸਟ੍ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਿ ਦੇ ਿੈੱਿਾਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਿ ਹਿ 

 

• ਬ ਿੱਟ੍ੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਬਿਣਤੀ ਅਤ ੇਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਿਰ ਲਚੱਿੇ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿੰੂ ਘਿਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਿਾਿ ਿੜਿ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 

ਹਿ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਚੱਿੇ ਿਹੂ ਦੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਿ ਹੈ (ਇਿ ਿੰੂ ਲਿਊਿਰੋਪੇਿੀਆ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 

ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਮੇਂ, ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਿਲਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਿਈ ਿਾਵਿਾਿ ਰਲਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ 

ਜੋ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਇਿ ਜੋਖਮ ਿੰੂ ਵਿਾ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਭੀੜ ਵਾਿੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਜੁ਼ਕਾਮ ਵਾਿੇ ਿੋਕ। 

ਲਕਉਾਂਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 9 ਅਤੇ ਲਦਿ 14 ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਚੱਿੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਦੀ ਿੰਲਖਆ ਿਭ ਤੋਂ ਘੱਿ ਹੋਣ 

ਦੀ ਿੰਭਾਵਿਾ ਹੈ, ਇਹਿਾਾਂ ਲਦਿਾਾਂ ਦੌਰਾਿ ਇਿਫੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। 

 

ਲਚੱਿੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਲਵੱਚ ਕਮੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਖੂਿ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਗਿੀ ਖੁਰਾਕ ਿੈਣ ਤੋਂ 

ਪਲਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਲਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਵੇਿੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾਗ 

ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਿਈ ਲਚੱਿੇ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਿੇ ਇਿਾਜ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਲਚੱਿੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਿ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਾਂ ਅਲਜਹਾ ਹੋ 

ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਿੁਿੂਲਚਤ ਇਿਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਿਈ ਲਚੱਿੇ ਿੈੱਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਿ ਹਿ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਿੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਿਮੇਂ ਿਈ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿੈੱਿ ਲਗਣਤੀ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਿਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ। 

 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿਾਗ ਦ ੇਿੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੇ ਹਿਪਤਾਿ ਦੀ ਹੈਿਪਿਾਈਿ ਿਾਿ 

ਿੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹੇਠ ਲਿਲਖਆਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਕਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 

- - ਪੈਰਾਿੀਿਾਮੋਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਿ 38°C (100.4°F) ਤੋਂ ਵੱਿ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 



 
 

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian 
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

- ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਚਾਿਕ ਕੰਿਣੀ ਜਾਾਂ ਿੀਮਾਰ ਮਲਹਿੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

- ਤੁਹਾਿੰੂ ਗਿੇ ਲਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਦਿਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਪਸ਼ਾਿ ਆਉਣਾ ਮਲਹਿੂਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

• ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਸੰਬਖਆ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਾਿ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿੰੂ ਘਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਿ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਭੂਲਮਕਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਲਹੱਿੇ ਲਵੱਚ ਆਕਿੀਜਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਾਿ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਿ ਹੈ (ਇਿ 

ਿੰੂ ਅਿੀਮੀਆ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਥਕਾਵਿ ਅਤੇ ਿਾਹ ਿੈਣ ਲਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 

ਅਿੀਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਖੂਿ ਚੜ੍ਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

 

•  ਲੇਟ੍ਲੈਟ੍ਸ ਦੀ ਘਿੱਟ੍ ਸੰਬਖਆ ਅਤੇ ਜਖਮ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਿੇਿਿੈਿਿ ਦੀ ਿੰਲਖਆ ਿੰੂ ਘਿਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੇਿਿੈਿਿ ਖੂਿ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਈ 

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਿ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੇਿਿੇਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਿ ਹੈ (ਇਿ ਿੰੂ ਥਰਾਮੋਿੋਿੋਪੀਲਿਆ  ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਪਿੇਿਿੈਿਾਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਲਵੱਚ ਿੁਿਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ 

ਿੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਿਮੇਂ ਿਈ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੋਈ ਿੱਿ ਜਾਾਂ ਖੂਿ ਵਗ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿੱਕ ਵਗਣਾ, ਮਿੂਲੜਆਾਂ ਤੋਂ ਖੂਿ 

ਵਲਹਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਿੇ ਿਾਿ ਜਾਾਂ ਜਾਮਿੀ ਿੱਿੇ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ। 

 

ਉਿਂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਿਂਲਾਂ ਬਵਿੱ  ਸੰੁਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ੍ ( ੈਰੀਬਫਰਲ ਬਨਊਰੋ ੈਥੀ): ਆਕਿਿੀਪਿੇਲਿਿ-ਅਿਾਲਰਤ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਾਂ ਲਵੱਚ ਿੁੰਿ ਹੋਣਾ, ਝਰਿਾਹਿ ਜਾਾਂ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਿਿਾਾਂ ਿੰੂ ਪਰਭਾਲਵਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਾਂਗਿਾਾਂ ਅਤੇ 

ਪੈਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਾਂਗਿਾਾਂ ਲਵੱਚ ਿੁੰਿ ਹੋਣਾ ਜਾਾਂ ਝਰਿਾਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਿੰਿ੍ਣ ਜਾਾਂ ਿਿਿਾਾਂ ਿੰੂ ਉਪੱਰ ਕਰਿ ਵਰਗੀਆਾਂ 

ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿੰੂ ਕਰਿਾ ਮੁਸ਼ਕਿ ਿਣਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਦਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਫਲਤਆਾਂ ਲਵੱਚ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਲਿਆਾਂ ਤੱਕ 

ਚੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਿਹਤੁ ਘੱਿ, ਿੁੰਿ ਹੋਣਾ ਿਥਾਈ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਿੱਛਣਾਾਂ ਿੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਈ 

ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੇ ਖਾਿ ਿੁਝਾਅ ਿੱਭ ਿਕਦੇ ਹੋਣ। 

 

ਦਸਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ 24 ਘੰਲਿਆਾਂ ਲਵੱਚ 4 ਜਾਾਂ ਵੱਿ ਲਢੱਿੇ ਮਿ  ਹਿ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਿੀਮ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਦੀ 

ਿੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਿਤ ਲਵਰੋਿੀ ਗੋਿੀਆਾਂ  ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਿੰੂ ਿਦਿਣ ਿਈ ਿਹਤੁ 

ਿਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਿਤ ਿੱਗਦੇ ਹਿ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਘੱਿ ਫਾਈਿਰ ਵਾਿਾ ਭੋਜਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਿ, ਫਿਾਾਂ ਦਾ ਰਿ, ਅਿਾਜ ਅਤੇ ਿਿਜ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਿ, ਕੈਫੀਿ, ਦੁੱਿ ਵਾਿੇ ਪਦਾਰਥ 

ਅਤੇ ਉਚੱ ਚਰਿੀ ਵਾਿੇ ਭੋਜਿ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੀ ਕਿੱ ਾ ਹੋਨਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਉਿਿੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਿ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਿਯੰਤਲਰਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਲਿਆਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਦਿਾਾਂ ਤੱਕ ਇਿਦਾ ਅਿੁਭਵ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਉਿਿੀਆਾਂ ਲਵਰੋਿੀ 

ਦਵਾਈਆਾਂ ਿੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਲਿਮਾਰ ਮਲਹਿੂਿ ਿਾ ਕਰੋ ਲਕਉਾਂਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਮਾਰੀ ਸੁ਼ਰ ੂਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 

ਇਿਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰਿ ਦੀ ਿਜਾਏ ਇਿਿੰੂ ਰੋਕਣਾ ਆਿਾਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਲਦਿ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਰ ਲਿਮਾਰ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ਿਰਿ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 



 
 

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian 
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

ਮੰੂਹ ਦੇ ਫੋੜੇ : ਕੀਿਾਣਆੂਾਂ ਦੇ ਵਿਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਿਈ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਾਂ ਿੰੂ ਿੁਰਸ਼ ਕਰਿਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋਲੜਆਾਂ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਿਾਜ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਿਈ ਇੱਕ ਿਰਮ ਿੁੱਥਿਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 

ਲਵੱਚ 1/2 ਤੋਂ 1 ਚਮਚਾ ਿੇਲਕੰਗ ਿੋਡਾ (ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਊਥਵਾਸ਼) ਲਵੱਚ ਲਮਿਾਏ ਗਏ ਿਾਿ ਲਦਿ ਲਵੱਚ ਲਤੰਿ ਵਾਰ ਕੁਰਿੀ 

ਕਰੋ। ਿੰਤਰੇ, ਲਿੰਿੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ਾਿ ਵਾਿੇ ਭੋਜਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਲਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਫੋੜੇ ਹਿ ਤਾਾਂ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ਿਰਿ ਿੰੂ ਦੱਿੋ, ਲਕਉਾਂਲਕ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਿਾਜ ਕਰਿ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। 

 

ਥਕਾਵਟ੍: ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ, ਜੋ ਇਿਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਵਿ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਭੁਿੱਖ ਨਾ ਲਿਨਾ: ਲਚੰਤਾ ਿਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਲਦਿ ਲਜ਼ਆਦਾ ਿਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦੇ। 

ਖੂਨ ਦਾ ਿਤਲਾ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਿੱਤਾਾਂ ਿੁੱਜੀਆਾਂ, ਿਾਿ ਅਤੇ ਦਖੁਦੀਆਾਂ ਹਿ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾਹ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਹੈਿਪਿਾਈਿ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

 

ਫੋਲਫੌਕਸ ਨਾਲ ਸੰਿੰਬਿਤ ਕੁਝ ਘਿੱਟ੍ ਆਮ ਮਾੜੇ  ਰਭਾਵ 

 

ਫਲੂ ਵਰਿੇ ਲਿੱਛਣ: ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਹਿਾਾਂ ਿੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਿਾਜ ਦੌਰਾਿ ਜਾਾਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਿਾਅਦ ਅਿੁਭਵ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ: 

• ਗਰਮ, ਠੰਡਾ ਜਾਾਂ ਕੰਿਣੀ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰਿਾ 

•ਿੁਖ਼ਾਰ 

• ਲਿਰ ਦਰਦ 

• ਮਾਿਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਦਰਦ 

• ਥਕਾਵਿ 

 

ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ  ਰਤੀਬਕਰਆ: ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਆਕਿੀਪਿੈਿੀਿ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਿਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਜਾਾਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਿਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਕਿਰ ਇਹ ਹਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਾਂ ਿਰਿ ਿੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹਿਾਾਂ 

ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਚਾਿਕ ਿੱਛਣ ਹਿ: 

• ਿੱਫੜ 

• ਿਾਹ ਦੀ ਕਮੀ 

• ਲਚਹਰੇ ਦੀ ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਿੋਜ 

• ਗਰਮ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰਿਾ 

•ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ 



 
 

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian 
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

• ਲਪਸ਼ਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋੜ  

 

  

ਕੀਮੋਥੈਰੇ ੀ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਵੇਸੇਸ਼ਨ (ਲੀਕੇਜ): ਜਦੋਂ ਇਿ ਿੰੂ ਚਿਾਇਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਾੜੀ ਦੇ ਿਾਹਰ ਿੀਕ 

ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿੇ ਦਆੁਿੇ ਦੇ ਅੰਗ ਿੰੂ ਿੁਕਿਾਿ ਪਹੁੰਚਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਾੜੀ ਦੇ ਆਿੇ-ਦਆੁਿੇ ਕੋਈ ਡੰਗ, 

ਦਰਦ, ਿਾਿੀ, ਜਾਾਂ ਿੋਜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਿਰਿ ਿੰੂ ਦੱਿੋ। 

 

ਕਿਜ਼: ਉਚੱ ਫਾਈਿਰ ਵਾਿੇ ਭੋਜਿ (ਿਿਜ਼ੀਆਾਂ, ਫਿ, ਹੋਿਮੇਿ ਿਰੈੱਡ) ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਿ-ੋਘੱਿ 2 ਿੀਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਜ਼ ਦੋ/ਲਤੰਿ ਲਦਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਮੇਂ ਿਈ ਰਲਹੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਸੁਸਤੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿਹਤੁ ਿੀ ਾਂਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਿ ਮਲਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੀ ਾਂਦ ਆਉਾਂਦੀ ਮਲਹਿੂਿ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਿਾ ਚਿਾਓ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਿਰੀ ਿੰੂ ਿੰਚਾਲਿਤ ਿਾ ਕਰੋ। 

 

ਬਸਰ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਅਲਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਪੈਰਾਿੀਿਾਮੋਿ ਵਰਗੀਆਾਂ ਦਰਦ ਲਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿੈ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

 ਸੌਣ ਬਵਿੱ  ਮੁਸ਼ਕਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿੀ ਾਂਦ ਦੀਆਾਂ ਗੋਿੀਆਾਂ ਿੈ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

  ਮੜੀ ਬਵਿੱ  ਿਦਲਾਅ: ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੱਫੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਤਰਲ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ:  ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਿ ਿਕਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਚਹਰਾ ਜਾਾਂ ਲਗੱਿੇ ਜਾਾਂ ਿੱਤਾਾਂ ਿੁੱਜ ਿਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਿੱਤਾਾਂ ਿੰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੋਜ ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਿ ਪਤਿੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਹ ਿੰਭਾਵਿਾ ਿਹੀ ਾਂ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਿ ਗੁਆਓਗੇ। 

 

ਮਾੜੇ  ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਬਵਿੱ  ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਲਕਿੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਿਣਾ ਯਕੀਿੀ ਿਣਾਓ; ਿੱਛਣਾਾਂ ਿੰੂ ਕੰਿਰੋਿ ਕਰਿ ਿਈ ਿਾਭਦਾਇਕ 

ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਿ। 

 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆ ਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਾਂ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿੈਂਦੇ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਿਕੋਿੋਜੀ ਿੀਮ ਿੰੂ 

ਉਹਿਾਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਿਾਹ ਦੇ ਿਕਣ। 

 

ਕੀ ਮੈਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 



 
 

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian 
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

ਹਾਾਂ, ਇਹ ਿਿਾਹ ਲਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਫਿੂ ਦਾ ਿੀਕਾਕਰਿ ਕਰਵਾ ਿਓ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਲਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਪੱੁਛੋ ਜੋ ਿੀਕਾਕਰਿ 

ਿਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਿਮੇਂ ਿਾਰੇ ਿਿਾਹ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

  

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੁਝਾਅ 

• ਿਹਤੁ ਿਾਰਾ ਤਰਿ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ (ਘੱਿ-ੋਘੱਿ 2 ਿੀਿਰ ਪਰਤੀ ਲਦਿ) ਆਪਣੇ ਗੁਰਲਦਆਾਂ ਦੀ ਰੱਲਖਆ ਕਰੋ। 

• ਚੰਗੀ ਪੋਸ਼ਣ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਥੋੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿਾਿ ਮਤਿੀ ਿੰੂ ਘੱਿ ਕਰਿ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਲਮਿ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ 

ਚਰਿੀ ਵਾਿੇ ਜਾਾਂ ਤਿੇ ਹੋਏ ਭੋਜਿਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਰੋਗ ਲਵਰੋਿੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿੈ 

ਿਕਦੇ ਹੋ। 

• ਿੂਰਜ ਦੇ ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ। SPF 15 (ਜਾਾਂ ਵੱਿ) ਿਿਿਿਾਕ ਅਤੇ ਿੁਰੱਲਖਆ ਵਾਿੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। 

• ਿਹਤੁ ਿਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। 

• • ਿੁੰਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਿਾਹਿ ਿੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਘੱਿ ਕਰਿ ਿਈ: 

- ਤਾਪਮਾਿ ਲਵੱਚ ਅਚਾਿਕ ਤਿਦੀਿੀਆਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪੈਰਾਾਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਿ ਤੋਂ ਿਚੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿਰਦੀਆਾਂ ਲਵੱਚ 

ਿੈਰ ਕਰਿ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਦਿਤਾਲਿਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਭੋਜਿ/ਪੀਣ ਿੰੂ ਿਾ ਛੂਹ ਕੇ ਇਿਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ 

ਹੈ। 

- ਖਾਣਾ ਿਣਾਉਣ ਵੇਿੇ ਓਵਿ ਦੇ ਦਿਤਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਗਿਾਿੀ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿੁਰੱਲਖਆ ਦਿਤਾਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਾਂ ਿੰੂ ਗਰਮ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਲਫਲਿੰਗ, ਿੁਰੱਲਖਆ ਵਾਿੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ। 

- ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਲਿਆਿ ਰੱਖੋ ਲਕਉਾਂਲਕ ਤੁਿੀ ਾਂ ਮਲਹਿੂਿ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਲਕ ਇਹ ਲਕੰਿਾ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ 

ਤੁਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਿਾੜ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

- ਿਹੁੰ ਕੱਿਦੇ ਿਮੇਂ ਲਿਆਿ ਰੱਖੋ। 

- ਲਦਿ ਲਵਚ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਿੰੂ ਿਮੀ ਲਦਓ। 

• ਿੱਛਣਾਾਂ ਿੰੂ ਲਿਯੰਤਲਰਤ ਕਰਿ ਿਈ  ਿੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਘਰ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਿਤੀ ਜਾਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦਾ ਅਿੁਭਵ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਲਕਲਰਆ ਦਾ ਪਤਾ 

ਿਹੀ ਾਂ ਿੱਗ ਜਾਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਈਲਵੰਗ ਜਾਾਂ ਉਹਿਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚੋ ਲਜਹਿਾਾਂ ਿਈ ਚੌਕਿ ਰਲਹਣ ਦੀ ਿੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

• ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਇਿੈਕਲਿਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੂਿ ਵਗਣ ਿੰੂ ਘੱਿ ਕਰਿ ਿਈ ਇੱਕ ਿਰਮ ਿੁੱਥਿਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰੋ। 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਲਕਿੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਿਾਰੇ ਦੱਿੋ ਜੋ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ 

ਪਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਿਾਿ ਿਿੰਿਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਿ ਿਾ ਲਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਾਿ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਿ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਲਿਆਾਂ ਿਾਅਦ ਿੁਿਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਿਪਤਾਿ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ 

ਲਝਜਕੋ ਿਾ। 

• ਖੂਿ ਦ ੇਥੱਕੇ ਦੇ ਿੱਛਣਾਾਂ ਵੱਿ ਲਿਆਿ ਲਦਓ: ਦਰਦ, ਿਾਿੀ, ਿਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਿੱਤ ਦੀ ਿੋਜ, ਿਾਹ ਚੜ੍ਿਾ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ਲਵੱਚ ਦਰਦ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹਿਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱਛਣ ਹਿ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। 



 
 

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 Priyanshu Choudhary, Dr Saloni pahwa, Dr Tamizholi s, Dr Garima Durga. Indian 
Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿੈਂਦੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਦੀ ਮਿਜੂ਼ਰੀ ਤੋਂ ਲਿਿਾਾਂ ਲਕਿੇ ਲਕਿਮ ਦਾ ਿੀਕਾਕਰਿ ਿਾ ਕਰੋ। 

• • ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ: 

- ਇਹ ਇਿਾਜ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਿਕੇਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ ਿੰੂ ਿੂਲਚਤ ਕਰੋ 

- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚੋ 

- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਿ ਿਾ ਲਦਓ 

 

ਹਸ ਤਾਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰ ਰਕ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਿ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਲਿਆਾਂ ਿਾਅਦ ਿੁਿਾਰ ਿਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਿਪਤਾਿ ਿਾਿ ਿੰਪਰਕ ਕਰਿ ਤੋਂ ਲਝਜਕੋ 

ਿਾ। 

 

ਹਿਪਤਾਿ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿੰਪਰਕ: 

 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਿੱਥੋਂ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਾਂ ਇਿ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿੀ ਾਂ ਲਿਿੀਰੀ ਿਰੈਕਿ ਕੈਂਿਰ ਿਈ ESMO 

ਵੱੈਿਿਾਈਿ: ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਿਈ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਏ ਐਮੱ ਐਮੱ ਐਫੱ ਦ ਕੋਿੈਂਜੀਓਕਾਰਿੀਿੋਮਾ ਚੈਲਰਿੀ ਵੈਿਿਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਿੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਿੰਿੰਲਿਤ ਲਿੰਕ ਿੱਭ ਿਕਦੇ ਹੋ: 

 

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

https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma 

 


