पित्तपिषयक मार्ााच्या ककारोर्ासाठी फॉपिपिक ऍपसड, फ्लोरोरापसि आपि
ऑक्सपिप्लापिि (फॉिफॉक्स)
तुमच्या डॉक्टराां नी तुमच्या कॅन्सरवर उपचार करण्यासाठी फॉलिलनक ऍलसड, फ्लोरोरालसि आलि
ऑक्सलिप्लालिन (फॉिफॉक्स) याां च्या लमश्रिाची लिफारस केिी असल्यास, या औषधाां बद्दि काही महत्त्वाची
मालहती आलि त्ाां च्यािी सांबांलधत काही पैिू येथे आहे त.
लपत्तलवषयक मार्ाा चे ककारोर् म्हिजे लपत्ताियाचा ककारोर्, लपत्ताियाचा ककारोर् आलि एम्प्युिरी ककारोर्:
• कोिान्जिओकापसािोमा - ज्यािा लपत्त नलिकाचा ककारोर् असेही म्हितात. हा ककारोर् लपत्त नलिकाां मध्ये
कुठे लवकलसत होतो यावर अविांबून, तीन प्रकाराां मध्ये वर्ीकृत केिा जातो:
o इां िराहे पॅलिक कोिॅन्जजओकालसानोमा - जेव्हा यकृताच्या आतीि नलिकाां मध्ये ककारोर् लवकलसत होतो
o पेररलहिर कोिान्जजओकालसानोमा - जेव्हा ते यकृताच्या बाहे रीि नलिकाां मध्ये लवकलसत होते
o लडस्टि/एक्स्ट्र ाहे पॅलिक कोिान्जजओकालसानोमा - जेव्हा ते यकृतापासून दू र असिेल्या नलिकाां मध्ये
लवकलसत होते
• पित्ताशयाचा ककारोर् - लपत्ताियाच्या आवरिातून उद्भवतो
• एम्प्युिरी ककारोर् - लपत्त नलिका आलि िहान आतड्ाां मधीि जोडिीतून उद्भवतो
तुम्हािा हे पत्रक दे ण्यात आिे आहे कारि तुम्हािा लपत्तलवषयक मार्ाा चा ककारोर् असल्याचे लनदान झािे आहे .
तुमचा ऑन्कोिॉलजस्ट तुमच्यािी कोिता लपत्तलवषयक मार्ाा चा ककारोर् आहे आलि तो लकती वाढिा आहे
याबद्दि चचाा करू िकतो.

फॉिफॉक्स म्हििे काय?
फॉिफॉक्स हे फॉलिलनक ऍलसड, फ्लोरोरालसि आलि ऑक्सलिप्लालिनचे बनिेिे केमोथेरपी सांयोजन आहे .
फ्लोरोरालसि आलि ऑक्सलिप्लालिन ही दोन केमोथेरपी औषधे आहे त जी पेिीांच्या प्रलतकृतीच्या प्रलियेत
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हस्तक्षेप करून ट्यूमर पेिी नष्ट करतात. तथालप, केमोथेरपीमुळे सामान्य पेिीांना दे खीि नुकसान होऊ िकते,
त्ामुळे काही दु ष्पररिाम होऊ िकतात. फॉलिलनक ऍलसड, ज्यािा ल्युकोव्होररन लकांवा कॅन्शियम फॉलिनेि
दे खीि म्हितात, हे केमोथेरयूलिक औषध नाही, परां तु ते लदिे जाते कारि ते फ्लोरोरालसि लियाकिाप वाढवते.
फॉिफॉक्स चे प्रशापसत कसे केिे िाते?
फॉिफॉक्स हे PICC (पेररफेरिी इन्सिे ड सेंिरि कॅथेिर) िाइनद्वारे इां िराव्हे नस (लिरे मध्ये) इां जेक्शन लदिे जाते.
PICC िाइन ही एक बारीक नलिका आहे जी तुमच्या हाताच्या त्वचेखािीि लिरामध्ये जाते आलि तुमच्या
छातीच्या लिरापयंत पोहोचते आलि तुमच्या फॉिफॉक्स उपचारादरम्यान ती लतथेच राहीि. तुमच्या उपचाराच्या
िेविी PICC काढू न िाकिे जाईि.
ते चाां र्िे काया करते याची खात्री करण्यासाठी, तुमची PICC िाइन आठवड्ातून एकदा फ्लि करिे आवश्यक
आहे . हे साधारिपिे तुमच्या नसाद्वारे केिे जाईि. तुमच्या PICC िाइनची लनयलमत काळजी घेतल्यास ती
अडकून लकांवा ब्लॉक होण्यापासून वाचते. तुम्ही तुमचे PICC स्वच्छ ठे विे आलि तुम्ही घरी असताना सांसर्ाा ची
कोितीही लचन्हे (सूज, िािसरपिा लकांवा पू) तपासिे महत्त्वाचे आहे .
तुम्हािा हॉन्िििमध्ये, केमोथेरपी युलनिमध्ये फॉिफॉक्स लमळे ि आलि तुम्हािा ते एका िहान पांपाद्वारे घरीही
लमळिे सुरू राहीि. हा छोिा पांप PICC िाईनिी जोडिेिा आहे आलि तुम्ही घरी असताना फ्लूरोरालसि
इजयुजन साधारि एक लदवस (22 तास) रक्तप्रवाहात जाऊ दे तो. 22 तासाां नांतर तुम्ही पांप काढण्यासाठी
हॉन्िििमध्ये परत येऊ िकता. जर तुमच्या नसाने पांप सुरलक्षतपिे कसा काढायचा हे िष्ट केिे असेि आलि
तुम्हािा याबद्दि आत्मलवश्वास वाित असेि, तर तुम्ही ते स्वतः करू िकता. वैकन्िकररत्ा, ते काढण्यासाठी
लजल्हा पररचाररका तुमच्या घरी येऊ िकते.

तुमची उां ची, वजन, वय, सामान्य आरोग्य आलि अांतलनालहत पररन्थथती यासह अनेक घिकाां च्या आधारावर तुमचे
डॉक्टर तुम्हािा फॉिफॉक्स चा अचूक डोस ठरवतीि.
फॉिफॉक्स उिचाराांचे िेळाित्रक
तुम्हािा उपचाराां च्या चिात फॉिफॉक्स लमळे ि. फॉिफॉक्स उपचाराांचे मानक वेळापत्रक दोन आठवड्ाां च्या
सायकिचे अनुसरि करते, ज्यामध्ये दर दु सर्या आठवड्ात एक लदवस केमोथेरपीचा समावेि होतो.
केमोथेरपीच्या प्रत्ेक सत्रापूवी, तुमची रक्त तपासिी होईि आलि तुमची ऑन्कोिॉलजकि िीम तपासेि की
तुम्ही केमोथेरपी सत्रासाठी पुरेसे लफि आहात की नाही. तुमच्या िेविच्या सत्रापासून तुम्ही कोित्ाही
िक्षि(िक्षिे) आलि समस्या(ल्या) ची तिार करिे महत्वाचे आहे जेिेकरून डोस/िेड्ूि तुमच्यासाठी
समायोलजत आलि वैयन्क्तकृत केिे जाऊ िकते.
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तुमच्या केमोथेरपीच्या भेिीच्या आदल्या लदविी डॉक्टर तुम्हािा तुमच्या GP प्रॅन्क्टसमध्ये रक्त घेण्यास साां र्ू
िकतात.
केमोथेरपीच्या प्रत्ेक चिाच्या पलहल्या आठवड्ाच्या पलहल्या लदविी, तुम्ही ऑन्कोिॉजी िीमिा
तपासण्यासाठी आलि रक्त तपासिी करण्यासाठी रुग्णाियात याि. केमोथेरपी घेण्यासाठी तुम्ही 1 लकांवा 2
लदवसाां नी परत याि. या प्रसांर्ी आपि काही समस्या लवकलसत केल्यालिवाय डॉक्टराां ना भेििार नाही.
केमोथेरपी सत्र 2 ते 3 तास चािेि. सत्राच्या िेविी पररचाररका तुमच्या PICC िाईनिा िहान पांप जोडे ि, जे
औषध सतत 22 तास सोडे ि. हा पांप घेऊन तुम्ही घरी जाि. उपचार पूिा झाल्यावर, DAY 2 रोजी तुम्हािा पांप
बांद करण्यासाठी रुग्णाियात परत येण्यास साांलर्तिे जाऊ िकते. जर तुमच्या नसाने पांप सुरलक्षतपिे कसा
काढायचा हे िष्ट केिे असेि आलि तुम्हािा याबद्दि आत्मलवश्वास वाित असेि, तर तुम्ही ते स्वतः करू िकता.
तुम्हािा रात्रभर हॉन्िििमध्ये राहण्याची र्रज नाही.
फॉिफॉक्स सायकि: 1 आठिडा सुरू, 1 आठिडा बांद

फॉिफॉक्स उिचार कािािधी
डॉक्टर तुमच्या उपचाराां च्या कािावधीबद्दि तुमच्यािी चचाा करतीि. प्रत्ेक फॉिफॉक्स सायकि 2 आठवडे
चािेि. जर उपचार चाां र्िे सहन केिे र्ेिे तर ते 12 चिाां साठी पुनरावृत्ती केिे जाऊ िकते. केमोथेरपी काया
करत आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी तुमचे डॉक्टर पुन्हा स्कॅन करण्याचा सल्ला दे ण्यापूवी तुम्हािा लकमान
3 मलहने केमोथेरपी लमळे ि. पलहल्या 3 मलहन्याांच्या स्कॅनमध्ये तुमचा ककारोर् न्थथर लकांवा कमी होत असल्याचे
लदसून आिे, तर तुमचे डॉक्टर आिखी 3 मलहने केमोथेरपी सुरू ठे वण्याचा सल्ला दे ऊ िकतात. पलहल्या 6
मलहन्याां च्या उपचारानांतर तुमचे डॉक्टर तुमच्यािी चचाा करतीि की तुम्ही केमोथेरपीमधून ब्रेक घ्यावा की तुम्ही
पुढे चािू ठे वावे.
फॉिफॉक्स उिचाराांचे दु ष्पररिाम काय आहे त?
या उपचाराचे ज्ञात दु ष्पररिाम आहे त, परां तु तुम्हािा त्ापैकी कोितेही अनुभव येत नाहीत. याचा अथा असा नाही
की उपचार काम करत नाहीत; साइड इफेक्ट् सची उपन्थथती लकांवा तीव्रता आलि औषधाची प्रभावीता याां च्यात
कोिताही सांबांध नाही.
तुम्हािा काही साइड इफेक्ट् स लमळू िकतात, परां तु तुम्हािा ते सवा लमळण्याची िक्यता नाही. िक्षात ठे वा की
साइड इफेक्ट् स बहुतेकदा त्ाांची सुरुवात, कािावधी आलि तीव्रतेच्या दृष्टीने अांदाज िावता येतात; ते
जवळजवळ नेहमीच उिि करता येण्यासारखे असतात आलि ऑक्सॅलिप्लालिनिी सांबांलधत वर्ळता,
उपचारानांतर पूिापिे लनघून जावे. तथालप, त्ाां ची वारां वारता आलि तीव्रता प्रत्ेक व्यक्तीनुसार बदिते.
इतर अनेक केमोथेरपी औषधाां प्रमािेच, फ्लोरोरालसि आलि ऑक्सॅलिप्लालिन ककारोर्ाच्या पेिीांना मारतात
कारि पेिी लवभाजन आलि प्रसार थाां बवण्याच्या त्ाां च्या क्षमतेमुळे. दु दैवाने, केमोथेरपी औषधे ककारोर्ाच्या
पेिी आलि सामान्य पेिी याां च्यातीि फरक ओळखण्यास सक्षम नाहीत. त्ामुळे केमोथेरपीमुळे रक्तपेिी,
तोांडातीि पेिी, पोि, आतडी आलि इतरत्र सारख्या वेर्ाने लवभालजत होिार्या सामान्य पेिी दे खीि नष्ट होतात,
ज्यामुळे काही लभन्न दु ष्पररिाम होतात. उपचार सांपल्यानांतर, त्ा सामान्य पेिी पुन्हा वाढतीि आलि लनरोर्ी
होतीि.
अिी अनेक औषधे उपिब्ध आहेत जी केमोथेरपी दरम्यान घेतिी जाऊ िकतात ज्यामुळे तुम्हािा होिार्या
कोित्ाही साइड इफेक्ट् सचा प्रभाव लनयांलत्रत आलि कमी करता येतो.
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फॉिफॉक्स शी सांबांपधत काही सिाा त सामान्य दु ष्पररिाम
हे मॅिोिोन्क्सपसिी: तुमच्या रक्तपेिीांवरीि दु ष्पररिाम
• िाांढऱ्या रक्त िेशी ांची कमी सांख्या आपि सांसर्ााचा धोका
केमोथेरपी अनेकदा पाां ढर्या रक्त पेिीांची सांख्या कमी करते, ज्यामुळे तुम्हािा सांिमिालवरुद्ध िढण्यात मदत
होते. तुमच्या पाां ढर्या रक्तपेिीांची सांख्या खूप कमी असल्यास (यािा न्यूिरोपेलनया म्हितात) तुम्हािा सांसर्ा
होण्याचा धोका असू िकतो. यावेळी, र्दीच्या लठकािी असिे लकांवा सदी झािेल्या िोकाां च्या सांपकाा त राहिे
यासारख्या सांिमिाचा धोका वाढविारी पररन्थथती िाळण्याची काळजी घेिे आवश्यक आहे .
तुमच्या केमोथेरपीच्या प्रत्ेक चिाच्या 9 आलि 14 व्या लदवसादरम्यान तुमच्या पाां ढर्या पेिीांची सांख्या सवाा त
कमी असण्याची िक्यता असल्याने, या लदवसाांमध्ये सांसर्ाा चा धोका िाळिे लविेषतः महत्वाचे आहे .
पाां ढर्या पेिीांची सांख्या कमी होिे ही एक महत्त्वाची रक्त तपासिी आहे जी तुम्हािा केमोथेरपीचा पुढचा डोस
लमळण्यापूवी तुमचे डॉक्टर करतीि जे तुम्हािा केमोथेरपी घेत असताना पाां ढर्या रक्त पेिीांची सांख्या तुम्हािा
सांसर्ाा पासून वाचवण्यासाठी पुरेिी आहे .
तुमच्या पुढीि उपचारापूवी पाां ढर्या पेिीांची सांख्या सामान्यतः सामान्य होईि. काहीवेळा असे होऊ िकते की ते
तुम्हािा लनयोलजत उपचार घेण्यास अनुमती दे ण्यास खूप कमी आहेत आलि तुमचे डॉक्टर पेिीांची सांख्या
सामान्य होईपयंत तुमच्या उपचाराां ना थोड्ा काळासाठी लविांब करतीि.
तुम्हािा सांसर्ाा ची लचन्हे आलि िक्षिे मालहत असिे महत्त्वाचे आहे आलि तुम्हािा खािीिपैकी काही लवकलसत
होत असल्यास तुम्ही तुमच्या हॉन्िििमधीि हेििाइनिी सांपका साधिा पालहजे:
- पॅरालसिामॉि वापरूनही तुमच्या िरीराचे तापमान 38°C (100.4°F) वर वाढते
- तुम्हािा अचानक थरकाप लकांवा अस्वथथ वािते
- तुम्हािा घसा खवखविे, खोकिा, अलतसार, िघवीची वारां वाररता वाढिे
• िाि रक्तिेशी ांची सांख्या कमी
केमोथेरपीमुळे िाि रक्तपेिीांची सांख्या कमी होऊ िकते. िाि रक्तपेिीांची सवाा त महत्वाची भूलमका ही
आपल्या िरीराच्या प्रत्ेक भार्ात ऑन्क्सजन वाहून नेिे आहे . जर िाि रक्तपेिीांची सांख्या खूप कमी असेि
(यािा अॅलनलमया म्हितात) तर तुम्हािा थकवा आलि श्वास घेण्यास त्रास होऊ िकतो. तुमचा अिक्तपिा र्ांभीर
असल्यास, तुम्हािा रक्त सांिमिाची आवश्यकता असेि.
• प्लेििेि्सची कमी सांख्या आपि िखम पकांिा रक्तस्त्राि होण्याचा धोका
केमोथेरपीमुळे प्लेििेि्सची सांख्या कमी होऊ िकते. रक्त र्ोठण्यास मदत करण्यासाठी प्लेििेि्स उपयु क्त
आहे त. जर तुमच्या प्लेििेि्सची सांख्या खूप कमी असेि (यािा थ्रोम्बोसाइिोपेलनया म्हितात) तुम्हािा
केमोथेरपी लमळू िकत नाही आलि तुमचे डॉक्टर प्लेििेिची सांख्या सुधारे पयंत तुमच्या उपचाराां ना थोड्ा
काळासाठी लविांब करतीि.
तुम्हािा नाकातून रक्त येिे, लहरड्ाां मधून रक्तस्त्राव होिे, त्वचेवर िहान िाि लकांवा जाां भळे लठपके याां सारखे
काही जखम लकांवा रक्तस्त्राव होत असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराां ना कळवा.
बोिे आपि बोिे मध्ये बधीरििा पकांिा मुांग्या येिे (िेररफेरि न्यूरोिॅथी): ऑक्सॅिीप्लॅलिन-आधाररत
केमोथेरपीमुळे हात लकांवा पाय सुन्न होिे, मुांग्या येिे लकांवा वेदना होऊन मज्जातांतूांवर पररिाम होऊ िकतो. बोिे
आलि पायाची बोिे सुन्न होिे लकांवा मुांग्या येिे यामुळे चपिा बाां धिे लकांवा वर करिे यासारख्या र्ोष्टी करिे
कठीि होऊ िकते.
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 Chaturbhuj Agarwal, Dr Dulal Mondal, Dr Amrith BP, Dr Srujana Joga. Indian Coordinator: DR Venkata Pradeep
Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.

बििे. हे काही लदवस लकांवा आठवड्ात सुरू होऊ िकते आलि काही मलहने लिकू िकते. क्वलचतच, सुन्नपिा
कायमचा असू िकतो. ही िक्षिे आढळल्यास ती कमी करण्यात मदत करण्यासाठी तुम्ही खािीि लवलिष्ट लिप्स
िोधू िकता.
अपतसार: 24 तासाां त तुमच्याकडे 4 लकांवा अलधक सैि मि (मि) असल्यास तुम्हािा तुमच्या िीमिी सांपका
साधण्याची र्रज आहे . तुमचे डॉक्टर तुम्हािा अलतसार लवरोधी औषध दे तीि. र्माविेिे द्रव बदिण्यासाठी
भरपूर पािी लपण्याचे िक्षात ठे वा. तुम्ही कमी फायबर असिेिे अन्न खावे आलि कच्ची फळे , फळाां चा रस,
तृिधान्ये आलि भाज्या िाळा. हे अल्कोहोि, कॅलफन, दु ग्धजन्य पदाथा आलि उच्च चरबीयुक्त पदाथा िाळण्यास
दे खीि मदत करू िकते.
मळमळ: काहीवेळा उिट्या होतात परां तु सामान्यतः रोर्लवरोधी औषधाां द्वारे चाां र्िे लनयांलत्रत केिे जाते.
उपचारानांतर काही तासाां पासून ते काही लदवसाांपयंत तुम्ही याचा अनुभव घेऊ िकता. तुम्हािा आजारी वाित
नसिे तरीही आजारलवरोधी औषधे घेिे महत्त्वाचे आहे , कारि आजार सुरू झाल्यानांतर त्ावर उपचार
करण्यापेक्षा प्रलतबांध करिे सोपे आहे . जर तुम्हािा लदवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा आजारी वाित असेि तर
िर्ेच तुमच्या डॉक्टराां िी लकांवा नसािी सांपका साधा.
तोांडाचे फोड आपि व्रि: जांतू वाढू नयेत म्हिून तुम्ही खाल्ल्यानांतर नेहमी दात घासावेत. तोांडाच्या फोडाां ना
प्रलतबांध करण्यासाठी लकांवा त्ावर उपचार करण्यासाठी मऊ िू थब्रि वापरा आलि 1/2 ते 1 चमचे बेलकांर् सोडा
पाण्यात लमसळू न लदवसातून तीन वेळा स्वच्छ धुवा. सांत्री, लिांबू आलि द्राक्षे याां सारखे आम्लयुक्त पदाथा िाळिे
चाां र्िे. तुम्हािा अल्सर असल्यास तुमच्या डॉक्टराां ना लकांवा नसािा साां र्ा, कारि ते तोांडातीि फोड िाळण्यास
लकांवा त्ावर उपचार करण्यास मदत करू िकतात.
थकिा: एक अलतिय सामान्य दु ष्पररिाम, जो उपचारादरम्यान वाढू िकतो.
कमी भूक: जर तुम्ही एक लकांवा दोन लदवस जास्त खात नसाि तर काळजी करू नका.
रक्त र्ोठिे: तुमचे पाय सुजिेिे, िाि आलि दु खत असल्यास लकांवा तुम्हािा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास
हे ििाइनिी सांपका साधा.
फॉिफॉक्स शी सांबांपधत काही कमी सामान्य दु ष्पररिाम
फ्लू सारखी िक्षिे: केमोथेरपी उपचारादरम्यान लकांवा थोड्ा वेळाने तुम्हािा हे अनुभव येऊ िकतात:
• र्रम, थांड लकांवा थरथर वाििे
•ताप
• डोकेदु खी
• स्नायू दु खिे
• थकवा
ऍििीक प्रपतपिया: काहीवेळा हे ऑक्सॅलिप्लालिनच्या प्रिासनादरम्यान लकांवा काही वेळानांतर होते. अलधक
वेळा ते सौम्य असते परां तु र्ांभीर असू िकते. तुम्हािा यापैकी कोितीही अचानक िक्षिे आढळल्यास
ताबडतोब तुमच्या डॉक्टराां ना लकांवा नसािा साां र्ा:
• पुरळ
•धाप िार्िे
• चेहर्यावर िािसरपिा लकांवा सूज येिे
• र्रम वाििे
• चक्कर येिे
• िघवी करिे आवश्यक आहे
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केमोथेरिीचे एक्सिर ाव्हॅ सेशि (र्ळती) : ती लदिी जात असताना, केमोथेरपी लिरे च्या बाहे र र्ळती होऊ
िकते आलि आजूबाजूच्या ऊतीांचे नुकसान करू िकते. तुम्हािा रक्तवालहनीभोवती कोिताही त्रास, वेदना,
िािसरपिा लकांवा सूज असल्यास ताबडतोब तुमच्या नसािा साां र्ा.
बद्धकोष्ठता: जास्त फायबर असिेिे पदाथा खािे (भाज्या, फळे , होिमीि ब्रेड) आलि लकमान 2 लििर पािी
लपिे तुम्हािा मदत करू िकते. दोन/तीन लदवसाां पेक्षा जास्त काळ लिकल्यास तुम्हािा रे चकाांची र्रज भासू
िकते.
तांद्री: केमोथेरपीमुळे तुम्हािा खूप झोप येते (तांद्री) आलि थकवा जािवू िकतो. तुम्हािा खूप झोप येत असेि,
तर वाहन चािवू नका लकांवा मलिनरी चािवू नका.
डोकेदु खी: असे झाल्यास, तुम्ही पॅरालसिामॉि सारखी वेदनािामक औषधे घेऊ िकता. झोपेची अडचि:
तुम्हािा झोपेच्या र्ोळ्या िार्ल्यास त्ा घेऊ िकता. त्वचेत बदि: तुमची त्वचा कोरडी होऊ िकते लकांवा पुरळ
उठू िकते.
द्रि तयार होिे: तुमचे वजन वाढू िकते आलि तुमचा चेहरा लकांवा तुमचे घोिे लकांवा पाय फुर्ू िकतात.
हे तुमचे पाय उिीवर ठे वण्यास मदत करू िकते. तुमचा उपचार सांपल्यानांतर सूज बरी होईि.
केस र्ळिे: तुमचे केस पातळ होऊ िकतात, परां तु तुमचे केस र्ळण्याची िक्यता नाही.
साइड इफेक्ट् स पियांपत्रत करण्यात मदत करण्यासाठी औषधे
तुमच्या डॉक्टराां ना कोितेही दु ष्पररिाम कळवण्याची खात्री करा; िक्षिे लनयांलत्रत करण्यासाठी उपयुक्त औषधे
आहे त.
मी माझी सिा सामान्य औषधे घेिे सुरू ठे िािे का?
होय, तुम्हािा तुमची नेहमीची सवा औषधे घेत राहावे िार्तीि. कृपया तुम्ही घेत असिेिी सवा औषधे तुमच्या
ऑन्कोिॉजी िीमिा कळवा, जेिेकरून ते सल्ला दे ऊ िकतीि.
मी फ्लू िसीकरि करू शकतो का?
होय, तुमची केमोथेरपी सुरू करण्यापूवी तुम्हािा फ्लूचे िसीकरि करण्याचा सल्ला लदिा जातो. तुम्ही तुमची
केमोथेरपी आधीच सुरू केिी असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराां ना लवचारा जे िसीकरिासाठी सवोत्तम वेळेचा
सल्ला दे ऊ िकतात.
उिचार दरम्याि पििा
• भरपूर द्रव या (दररोज लकमान 2 लििर) आलि तुमच्या मूत्रलपांडाचे रक्षि करा.
• चाां र्िे पोषि ठे वा. थोडे से वारां वार जेवि केल्याने मळमळ कमी होण्यास मदत होऊ िकते. आपि
चरबीयुक्त लकांवा तळिेिे पदाथा िाळावे. तुम्हािा र्रज पडल्यास तुम्ही अँिी-लसकनेस औषधे घेऊ िकता.
• सूयाप्रकाि िाळा. SPF 15 (लकांवा उच्च) सनब्लॉक आलि सांरक्षिात्मक कपडे घािा.
•
भरपूर अराम करा.
• सुन्नपिा आलि मुांग्या येिे िाळण्यासाठी लकांवा कमी करण्यासाठी:
- तापमानात अचानक होिार्या बदिाां मुळे तुमचे हात लकांवा पाय उघडिे िाळा. तुम्ही लहवाळ्यात लफरायिा
जाता तेव्हा हातमोजे वापरून लकांवा र्ोठविेल्या अन्न/पेयािा ििा करिे िाळू न तुम्हािा मदत केिी जाऊ
िकते.
- स्वयांपाक करताना ओव्हनचे हातमोजे आलि बार्काम करताना सांरक्षिात्मक हातमोजे वापरा.
- आपिे हात आलि पाय उबदार ठे वा आलि चाांर्िे लफलिां र्, सांरक्षक िूज घािा.
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- र्रम पािी वापरताना काळजी घ्या कारि ते लकती र्रम आहे हे तुम्हािा जािवू िकत नाही आलि स्वतः िा
जळू िकते.
- नखे कापताना काळजी घ्या.
- लदवसातून लकमान दोन वेळा त्वचेिा मॉइश्चरायझ करा.
• िक्षिे लनयांलत्रत करण्यासाठी तुम्हािा आवश्यक असिेिी औषधे घरी ठे वा.
• तुम्हािा तांद्री लकांवा चक्कर येऊ िकते; केमोथेरपीिा तुमचा प्रलतसाद कळे पयंत डर ायन्व्हां र् िाळा लकांवा
सतकाता आवश्यक असिेल्या कामाां मध्ये र्ुांतिे िाळा.
• मुांडि करताना इिेन्क्टर क रे झर आलि रक्तस्त्राव कमी करण्यासाठी मऊ िू थब्रि वापरा.
• केमोथेरपी सुरू करण्यापूवी, तुम्ही घेत असिेल्या कोित्ाही औषधाबद्दि तुमच्या डॉक्टराांना साां र्ा. कधीकधी
साइड इफेक्ट् स तुमच्या औषधाां िी सांबांलधत असू िकतात आलि केमोथेरपीिी नाही.
• तुमची िक्षिे र्ांभीर असल्यास लकांवा 24 तासाांनांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्ििििी सांपका साधण्यास
अलजबात सांकोच करू नका.
• रक्ताच्या र्ुठळ्या होण्याच्या िक्षिाां कडे िक्ष द्या: वेदना, िािसरपिा, हात लकांवा पाय सुजिे, श्वास िार्िे
लकांवा छातीत दु खिे. तुम्हािा यापैकी कोितीही िक्षिे आढळल्यास तुमच्या डॉक्टराां िी सांपका साधा.
• केमोथेरपी घेत असताना तुमच्या डॉक्टराां च्या परवानर्ीलिवाय कोित्ाही प्रकारचे िसीकरि घेऊ नका.
• तुम्ही बाळां तपिाच्या वयाची स्त्री असल्यास:
- हे उपचार सुरू करण्यापूवी तुम्ही र्भावती असाि लकांवा र्भावती असाि तर तुमच्या डॉक्टराांना कळवा.
- केमोथेरपी दरम्यान र्भाधारिा िाळा
- केमोथेरपी दरम्यान स्तनपान करू नका
हॉन्िििशी कधी सांिका साधािा?
तुमची िक्षिे र्ांभीर असल्यास लकांवा 24 तासाां नांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्ििििी सांपका साधण्यास अलजबात
सांकोच करू नका.
रुग्णाियातीि आित्कािीि सांिका:
मिा अपधक मापहती कुठे पमळे ि?
तुम्हािा या क्षेत्रात अलधक मालहती लमळवायची असल्यास तुम्ही लपत्तलवषयक मार्ाा च्या ककारोर्ासाठी ESMO
वेबसाइि: रुग्णाां साठी मार्ादिाक आलि AMMF The Cholangiocarcinoma Charity वेबसाइििा भेि दे ऊ
िकता.
आिि खािीि पिांक शोधू शकता:
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/
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