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ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ  ପାଇ ଁ ଜେମସାଇଟାବାଇନ୍ 
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଜାମସାଇଟାବାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କକକଟ ରରାଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନି୍ତ, ରତରବ ଦରୁଗସ ଷଧ ଏବଂ 

ଏହାର କିଛି ଦିଗ ବିଷୟରର କିଛି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛି | 

 

ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍କ୍କଟ | 

ରକାଷରୁ ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ (ରଚାଲାଙି୍ଗଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ), ଯାହା ସାଧାରଣତ ବିଲିୟାରି ସିଷ୍ଟମର ରରଖା ସଷିୃ୍ଟ 
କରିଥ୍ାଏ (ତରେ ଚିତ୍ରରର ସବୁଜ ରଙ୍ଗରର ରଦଖାଯାଏ) | ବିଲିାରୟ ଡକ୍ଟ ରହଉଛି ଏକ ରଛାଟ ଟୁୟବ୍ ଯାହା  ବହନ  କରିଥ୍ାଏ ବିରଲ, 

ଯାହା ଯକୃତ ଏବଂ ଗାଲ୍ ବ୍ ଲାଡରରୁ ରଛାଟ ଅନ୍ତନେୀ ପଯକୟନ୍ତ ଖାଦୟ ହଜମ କରିବାରର ବୟବହୃତ ହୁଏ | 
 
ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ରହଉଛି ରଚାଲାଙି୍ଗଓକାସିରନାମା, ଗାଲ୍ ବ୍ ଲାଡର କକକଟ ଏବଂ ଆମ୍ପଲୁାରୀ କକକଟ: 
 

• ଚ ାଲାଙି୍ଗଓକ୍ାରି୍ସଚ ାମା | ଯାହାକୁ ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ୍ କୟାନସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କକକଟ ରରାଗର ପ୍ରକାର ଉପରର 
ନିର୍କର କରି ଏହି କକକଟକୁ ତିନି ପ୍ରକାରରର ବିର୍କ୍ତ କରାଯାଇଛି |ରଯଉଠଁାରର ଏହା ବାଇଲ ଟୁୟବରର ବିକଶତି ହୁଏ: 

o ଇଣ୍ଟ୍ରାହେପାଟକି୍ ହକାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସହ ାମା - ହେହେହେହେ େକୃେ ଭିେହେ ଥିୋ  େୀହେ କକକଟ 

େକିଶିେ େୁଏ | 
o ପେରିହିଲାର ପ ାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସପ ାମା - ପେପେପେପେ ଏହା େକୃେର ୋହାପର ଥେିା ଟ୍ୟ ୁେପର 

େିକଶେି ହୟଏ | 
o ଡିଷ୍ଟାଲ୍ / ଅେିରିକ୍ତ ପହୋଟି୍କ୍ ପକାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସପ ାମା - ପେପେପେପେ ଏହା େକୃେଠାରୟ  େହୟ ଦୂରପର ଥେିା 

ଟ୍ୟ ୁେପର େିକଶେି ହୟଏ | 
 

• ଗାଲ୍ ବ୍ଲା ଡର କକକଟକକ - ଗାଲ୍ ବ୍ଲା ଡର ଲାଇନ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | 

  

•  ଆମ୍ବଲୁଲଲଟାରୀ କକକଟ − ଗାଲ୍ ବ୍ ଲାଡର ଏେଂ କ୍ଷୟଦ୍ର ଅନ୍ତ େୀ ମଧ୍ୟପର ର୍ସଂପୋଗରୟ   

 

ତୁମକୁ ଏହି ଲିଫରଲଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ତୁମର ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ କକକଟ ଅଛି ତୁମର ଅରଙ୍କାରଲାଜଷି୍ଟ ତୁମ ସହିତ 
କି ପ୍ରକାର ବିଲିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ଏବଂ ଏହା ରକରତ ବୟାପକ ତାହା ବିଷୟରର ଆରଲାଚନା କରିପାରିବ | 
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ଜେମସାଇଟାବାଇନ୍ କ’ଣ? 

ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ରହଉଛି ଏକ ରକରମାରଥ୍ରାପୟୁଟିକ୍ ଷଧ ଯାହା ଟୁୟମର ରକାଷର ନକଲ ରରପଲିଚାରତିାନ 
ପ୍ରକ୍ରିୟାରର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କରର ଏବଂ ଟୁୟମର  ରକାଷଗଡୁିକୁ ମାରିଦିଏ | ଅବଶୟ, ଏହା ସାଧାରଣ ରକାଷଗଡୁିକୁ 
ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରର, ଯାହା କିଛି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଷିୃ୍ଟ କରିପାରର | 

ଜେମସାଇଟାବାଇନ୍ କିପରି ବୟବହୃତ ହୁଏ? 
ଆପଣ ରକରମାରଥ୍ରାପି ୟୁନିଟରର ହସ୍ପିଟାଲରର ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିରବ | ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ଏକ 

କାନନୁଲା ମାଧ୍ୟମରର ଶରିାରର ର୍ରି୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥ୍ାଏ, ଏକ ରଛାଟ ପତୋ ଟୁୟବ୍, ଯାହା ରରାଗୀର ବାହୁରର ର୍ରି୍ତ୍ତ ରହବ | 

ଆପଣ ରଜମସାଇଟାବାଇନ୍  ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରର କାନନୁଲା ଅପସାରିତ ରହବ | 
େୟମର ଉଚ୍ଚୋ, ଓଜ , େୟର୍ସ, ର୍ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୁ ଏେଂ ଅନ୍ତ ିହିେ ଅେସ୍ଥ୍ା ର୍ସହିେ ଅପ କ କାରଣ ଉେପର ଆଧାର କରି 

େୟ ପମ ଗ୍ରହଣ କରୟ ଥେିା ପଜମର୍ସାଇଟ୍ାୋଇ ୍ ର୍ସଠିକ ୍ମାତ୍ରା େୟମର ଡାକ୍ତର ସି୍ଥ୍ର କରିପେ | 
ପାଟିରର ନିଆଯିବା ପାଇ ଁରଜମସାଇଟାବାଇନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନୁରହ ଁ| 

 

ଲେମସାଇଟାବାଇନ୍ ଚକିିତ୍ସାର କାର୍ଯକୟସଚୂୀ |  
ଆେଣ  ିକିତ୍ସା  କ୍ର ଭାେପର ଜାମର୍ସାଇଟ୍ାୋଇ ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପେ | ପଜମର୍ସାଇଟ୍ାୋଇ ୍  ିକିତ୍ସାର ମା କ କାେ୍ୁ ର୍ସ ୂୀ 

ଏକ  ାରି ର୍ସପ୍ତାହ  କ୍ର ଅ ୟର୍ସରଣ କପର, ର୍ସପ୍ତାହପର ପଗାଟି୍ଏ ଦି  ପକପମାପଥରାେି ର୍ସହେି େ ିି ର୍ସପ୍ତାହ (ଦାୟ ୧, ଦାୟ 

୮ ଏେଂ ଦାୟ ୧୫), ୋ’େପର ପଗାଟି୍ଏ ର୍ସପ୍ତାହ େିଶ୍ରାମ | 

ପ୍ରପେୁକ ପକପମାପଥରାେି ଅଧପିେଶ  େେୂର୍ୟ , ଆେଣଙ୍କର ରକ୍ତ େରୀକ୍ଷା ପହେ ଏେଂ ପକପମାପଥରାେି ଅଧପିେଶ  

ପହାଇୋରିେ କି  ାହି ିଁ ୋହା ଉେପର ଆେଣଙ୍କର ଅପଙ୍କାପଲାଜି ଦେ ୋଞ୍ଚ କରିପେ | ଏହା ଜରୟ ରୀ ପେ େୟ ପମ େୟମର 

ପଶଷ ଅଧପିେଶ  ଠାରୟ  ପେକ ାା ୟ ଣରି୍ସ ଲକ୍ଷଣ (ଗୟଡିକ) ଏେଂ ର୍ସମର୍ସୁା (ଗୟଡିକ) ରିପୋଟ୍ ୍କର, ୋହା ଦ୍ େପହ ାାରା 

ପଡାଜ୍ / ରି୍ସଡୟ ୁଲ୍ େୟମ ୋଇ ିଁ  ିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାେପର େୁକି୍ତଗେ ପହାଇୋରିେ | 

ହକହମାହେୋପିେ ପ୍ରହେେକ ଚକ୍ରେ ପ୍ରେମ ର୍ସପ୍ତାେେ ପ୍ରେମ ଦ ିହେ, ଆପଣ ହକହମାହେୋପି ପ୍ରଶାର୍ସ କୁ େିୋ ପୂେକେୁ 

େକ୍ତ ପେୀକ୍ଷା ର୍ସହମେ ମୂଲୋଙ୍କ  ପାଇ ଁ ଦେକୁ ହଦଖିୋ ପାଇ ଁ ଡାକ୍ତେଖା ାକୁ ଆର୍ସିହେ | ଦ୍ୱିେିୀୟ ର୍ସପ୍ତାେେ ଅଷ୍ଟମ 

ଦ ିହେ ଏେଂ େୃେୀୟ ର୍ସପ୍ତାେେ ୧୫ ଦ ିହେ ଆପଣଙୁ୍କ େକ୍ତ ପେୀକ୍ଷା କେିୋକୁ ପଡେି, କନୁି୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହକହମାହେୋପି 
ପାଇ ଁ ଡାକ୍ତେଖା ାକୁ ଆର୍ସିୋ ପୂେକେୁ ଦେ ଆପଣଙୁ୍କ ହ ାନ୍ ମାଧ୍ୟମହେ ମୂଲୋଙ୍କ  କେିପାେିେ | ଆପଣଙ୍କ 

ହକହମାହେୋପି  େୁିକ୍ତିେ ହ ାଟଏି ଦ ି ପୂେକେୁ ଡାକ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜପିି ଅଭୋର୍ସହେ େକ୍ତ ହ ୋକୁ କେପିାେନ୍ତ ି | 

ଆପଣଙୁ୍କ ୋେରି୍ସାୋ ଡାକ୍ତେଖା ାହେ େେେିାକୁ ପଡେି  ାେିଁ | 
 

ଲେମସାଇଟାବାଇନ୍ ଚକ୍ର: ୩ ସପ୍ତାହ, ୧ ସପ୍ତାହ ଛଟୁି | 
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ଲେମସାଇଟାବାଇନ୍ ଚକିିତ୍ସାର ଅବଧ ି| 

 

ଆପଣଙ୍କ ର୍ସେେି ଚକିତି୍ସାେ ଅେଧି େଷିୟହେ ଡାକ୍ତେ ଆହଲାଚ ା କେିହେ | ର୍ସାଧାେଣେ ,, ପ୍ରହେେକ େତ୍ନଭଣ୍ଡାେ ଚକ୍ର 

ଏକ ମାର୍ସ (୪ ର୍ସପ୍ତାେ) ପେକେନ୍ତ ଚାଲିେ | େଦ ିଆପଣ ଚକିତି୍ସାକୁ ଭଲ ଭାେହେ ର୍ସେେ କେୁଛନ୍ତ,ି ହେହେ ହକହମାହେୋପି 
କାମ କେୁଛ ି କ ି  ାେିଁ େୁ ହୋ ିିୋ ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତେ ପୁ ୋେୃତି୍ତ ସ୍କା କୁ ପୋମଶକ ହଦୋ ପେୂକେୁ ଅେ ି କମହେ ୩ 

ମାର୍ସ ପାଇ ଁ ଆପଣ ହକହମାହେୋପି ଗ୍ରେଣ କେିହେ | େଦ ି ପ୍ରେମ ୩ ମାର୍ସେ ସ୍କା ହେ ହଦଖାୋଏ ହେ ଆପଣଙ୍କେ 

କକକଟ ସି୍ଥେ କମିବା ର୍ସଂକୁଚେି ହେଉଛ,ି ହେହେ ଆପଣଙ୍କେ ଡାକ୍ତେ ହକହମାହେୋପିକୁ ଆଉ ୩ ମାର୍ସ ଜାେି େଖିୋକୁ 

ପୋମଶକ ହଦଇପାେନ୍ତ ି | ଚକିତି୍ସାେ ପ୍ରେମ ଛଅ ମାର୍ସ ପହେ, ହକହମାହେୋପି ଜାେି େଖିୋ ଉଚେି କ ି  ୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ 

ଡାକ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ର୍ସେ ଆହଲାଚ ା କେିହେ | 

ଲେମସାଇଟାବାଇନ୍  କି୍ିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିୟା କ୍’ଣ? 
 

ଏେ ି ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁ ଜଣାଶୁଣା ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରେକି୍ରିୟା ଅଛ,ି କନୁି୍ତ ଆପଣ ହର୍ସ ୁଡକି ମଧ୍ୟେୁ କ ହିି ହପେିହି ହଚ ଣର୍ସ ି ଅ ୁଭେ 

କେିପାେନ୍ତ ି  ାେିଁ | ଏୋେ ଅେକ  ୁହେଁ ହେ ଚକିତି୍ସା କାମ କହେ  ାେିଁ; ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରେକି୍ରିୟାେ ଉପସି୍ଥେ ି କିମବା  ମ୍ଭୀେୋ ଏେଂ 
ଚକିତି୍ସାେ  େପ୍ରଦୋ ମଧ୍ୟହେ କ  ଣର୍ସ ିର୍ସମ୍ପକକ  ାେିଁ | 

 

ଆେଣଙ୍କର କିଛି ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଥାଇୋପର, କିନ୍ତୁ ଆେଣ ର୍ସମସ୍ତ ୋଇୋକୟ ର୍ସକ୍ଷମ ପହାଇ ୋରନି୍ତ | ମପ ରଖନ୍ତୁ ପେ 

ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟାଗୟଡିକ ପର୍ସମା ଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଅେଧ ିଏେଂ ଗମ୍ଭୀରୋ ଦୃଷି୍ଟରୟ  ପ୍ରାୟେ େେୂା୍ ୟମା  କରାୋଏ; ପର୍ସଗୟଡିକ ପ୍ରାୟ 

ର୍ସେୟପେପେ ଓଲଟ୍ା ପହାଇୋଏ ଏେଂ  ିକିତ୍ସା େପର ର୍ସଂେରୂ୍ଣ୍୍ ଭାେପର ଅେର୍ସାରଣ କରାେିୋ ଉ େି | 

 

ଅ େ ହକହମାହେୋପୁେଟକି୍  ଷଧ ପେ,ି ଜାମର୍ସାଇଟାୋଇନ୍ ହକାଷ େଭିାଜ  / େସି୍ତାେକୁ ଅେହୋଧ କେ ି କକକଟ ହକାଷକୁ 

ମାେିଦଏି | ଦୁଭକା େେଶେ।, ହକହମାହେୋପି ଷଧ କକକଟ ହକାଷ ଏେଂ ର୍ସାଧାେଣ ହକାଷ ମଧ୍ୟହେ ପାେକକେକୁ ଚହି୍ନେିାହେ 

ର୍ସକ୍ଷମ  ୁହେଁ | ହେଣୁ, ହକହମାହେୋପି ର୍ସାଧାେଣ ହକାଷ ୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ମାେିହଦେ, ୋୋ ଶୀଘ୍ର େଭିାଜେି ହେଉଛ,ି େକ୍ତ 

କଣିକା, ପାଟହିେ ଥିୋ ହକାଷ, ହପଟ, ଅନ୍ତ େୀ ଏେଂ ଅ ୋ େ ସ୍ଥା , ୋୋ କଛି ି ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରେକି୍ରୟିା ର୍ସୃଷି୍ଟ କେିୋଏ | 

ଚକିତି୍ସା ର୍ସମାପ୍ତ ହେୋ ପହେ, ହର୍ସେ ିର୍ସାଧାେଣ ହକାଷ ୁଡକି ପୁ େକାେ େ ିିେ ଏେଂ ରୁ୍ସସ୍ଥ େେେି | 

 

ପର୍ସଠାପର ଅପ କ ଷଧ ଉେଲବ୍ଧ ଅଛି ୋହା କି ଆେଣଙ୍କ ୋଖପର ଥେିା କ ଣରି୍ସ ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାେକୟ  ିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏେଂ 

କମ ୍କରିୋ ୋଇ ିଁ ପକପମାପଥରାେି ର୍ସମୟପର  ଆିୋଇୋପର | 

 

ଲକଲେକ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକ୍ରିୟା | 
 

ଲହମାଲଟାଟକ୍ସାଇସିଟି : ଆେଣଙ୍କ ରକ୍ତ କଣକିା ଉେପର ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଭ୍ୟ କ୍ତ: 
 

• ଶ ୍ ଲ େ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଲହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ପକପମାପଥରାେି ପ୍ରାୟେ ଧୋ ରକ୍ତ କଣକିା ର୍ସଂଖୁାକୟ ହ୍ରାର୍ସ କରିଥାଏ, ୋହା ଆେଣଙ୍କୟ ର୍ସଂକ୍ରମଣ େିରୟ ଦ୍ଧପର ଲ  ାେିାପର 

ର୍ସାହାେୁ କରିଥାଏ | େଦ ିଆେଣଙ୍କର ଧୋ ରକ୍ତ କଣକିା ର୍ସଂଖୁା େହୟେ କମ ୍(ଏହାକୟ  ିଉପରାପେ ଆି କୟହାୋଏ) ଆେଣ 

ର୍ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିୋରନି୍ତ | ଏହି ର୍ସମୟପର, େରିସି୍ଥ୍େିକୟ ଏଡାଇୋ ୋଇ ିଁ ର୍ସପ େ  ପହୋ ଜରୟ ରୀ ଅପଟ୍ ୋହା 

ର୍ସଂକ୍ରମଣର ଏହି େିେଦକୟ େ ାାଇୋପର, ପେେରିକି ଜ ଗହେିେରୂ୍ଣ୍୍ ସ୍ଥ୍ା ପର ରହେିା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜ େି ପଲାକଙ୍କ ର୍ସହିେ 

ପୋଗାପୋଗ କରିୋ | 

ପେପହେୟ  ଆେଣଙ୍କର ଧୋ ପକାଷଗୟଡିକର ର୍ସଂଖୁା ଆେଣଙ୍କ ପକପମାପଥରାେିର ପ୍ରପେୁକ  କ୍ରର ଦ ି୭ ରୟ  ୧୦ ଦି  

ମଧ୍ୟପର ର୍ସେ ୍ିମ୍ ନ ସ୍ତରପର ରହିୋର ର୍ସମ୍ଭାେ ା ଅଛି, ଏହ ି ଦି ମା ଙ୍କପର ର୍ସଂକ୍ରମଣର େିେଦକୟ ଏଡାଇୋ େିପଶଷ 

ଗୟରୟ ତ୍ୱେରୂ୍ଣ୍୍ | 
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ଧୋ ପକାଷଗୟଡିକପର ହ୍ରାର୍ସ ପହଉଛି େୟମର େରେର୍ତ୍ୀ୍ ପକପମାପଥରାେିର ପଡାଜ ଗ୍ରହଣ କରିୋ େେୂର୍ୟ  େୟମର 

ପକପମାପଥରାେି ଗ୍ରହଣ କରିୋ ର୍ସମୟପର ପର୍ଶ୍େ ରକ୍ତ କଣକିାର ର୍ସଂଖୁା େପଥଷ୍ଟ ପୋଲି  ିଶି୍ଚେ କରିୋ ୋଇ ିଁ େୟମର 

ଡାକ୍ତର ଏକ ଗୟରୟ ତ୍ୱେରୂ୍ଣ୍ ୍ରକ୍ତ ୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୟ  ପଗାଟି୍ଏ | 

 େୟମର େରେର୍ତ୍ୀ୍  ିକିତ୍ସା େେୂର୍ୟ , ଧୋ ପକାଷଗୟଡକିର ର୍ସଂଖୁା ର୍ସାଧାରଣେ  ସ୍ୱାଭାେିକ ଅେସ୍ଥ୍ାକୟ ପେରିେ, ଏେଂ 

ପେପେପେପେ ଏହା ପହାଇୋପର ପେ  ିଦ୍ଧା୍ରିେ  କିିତ୍ସାକୟ ଅ ୟମେି ପଦୋ ୋଇ ିଁ ପର୍ସମାପ  େହୟେ କମ ୍ଅଟ୍ନି୍ତ, ଏେଂ 

ପର୍ସଲ୍ ଗଣ ା ର୍ସ ୍is ାାଭାେିକ  ପହୋ େେ୍ୁ ନ୍ତ େୟମର ଡାକ୍ତର େୟମର  ିକିତ୍ସାକୟ ଅଳ୍ପ ର୍ସମୟ ୋଇ ିଁ େେିମ୍ବ କରିପେ | 
 

ର୍ସଂକ୍ରମଣେ ଲକ୍ଷଣ େଷିୟହେ ଆପଣଙୁ୍କ ର୍ସହଚେ  ହେୋ ଆେଶେକ, ଏେଂ େଦ ିଆପଣ  ମିନଲିଖିେ ମଧ୍ୟେୁ କ 

ଣର୍ସିଟେି େକିାଶ କେନ୍ତ,ି ହେହେ ଆପଣ ଡାକ୍ତେଖା ାେ ହେଲପଲାଇ କୁ ହୋ ାହୋ  କେିୋ ଉଚତି୍: 

- ୋରାରି୍ସଟ୍ାପମାଲ େୁେହାର ର୍ସପେ ଆେଣଙ୍କ ଶରୀରର ୋେମାତ୍ରା ୩୮ ° ଛ (୧୦୦.୪ ° େ) ରୟ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ପ୍ର େ ାଥିାଏ | 

- ଆେଣ ହଠାେ୍ କମ୍ପିେ କିମ୍ବା ଅର୍ସୟସ୍ଥ୍ ଅ ୟଭେ କରନି୍ତ | 

- େୟ ପମ ଗୋପର େନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ,  ାାଡା, େରିସ୍ରାର ୋରମ୍ବାରୋ େୃଦି୍ଧ କର | 
 

• ଲଲାହିେ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା | 

 

ହକହମାହେୋପି ଲାଲ େକ୍ତ କଣିକା ର୍ସଂଖୋକୁ ହ୍ରାର୍ସ କେିପାହେ ଲାଲ େକ୍ତ କଣିକାେ ର୍ସେୁଠାେୁ  ୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଭୂମିକା 
ହେଉଛ ି ଅମଳଜା କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶେୀେେ ପ୍ରହେେକ ଅଂଶକୁ ହ ୋ | େଦ ି ଲାଲ େକ୍ତ କଣକିାେ ର୍ସଂଖୋ େେୁେ କମ୍ 

(ଏୋକୁ େକ୍ତେୀ ୋ କୁୋୋଏ) ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏେଂ  ରି୍ଶୱିାର୍ସ ପ୍ରର୍ଶୱିାର୍ସ ଅ ୁଭେ କେିପାେନ୍ତ ି| େଦ ିଆପଣଙ୍କେ େକ୍ତେୀ ୋ 
 ୁେୁେେ, ହେହେ ଆପଣଙୁ୍କ େକ୍ତଦା  ଆେଶେକ ହେେ | 

 

• କମ ୍ପ୍ଲାଲଲଟ୍ ଗଣନା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ଲହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ହକହମାହେୋପି ହପେଟହଲଟ୍ ର୍ସଂଖୋ ହ୍ରାର୍ସ କେିପାହେ | େକ୍ତ ଜମାଟ ୋନ୍ଧେିାହେ ର୍ସାୋେେ କେିୋ ପାଇ ଁହପେଟ ୁଡକି 

ଉପହୋ ୀ | େଦ ିେୁମେ ହପେଟହଲଟ୍  ଣ ା େେୁେ କମ୍ (ଏୋକୁ ହରାହମବାର୍ସାଇହଟାହପ ଆି କୁୋୋଏ) ଆପଣ 

ହକହମାହେୋପି ଗ୍ରେଣ କେିୋକୁ ର୍ସକ୍ଷମ ହେହେ  ାେିଁ ଏେଂ ହପେଟହଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟ୍େ ଉନ୍ନେ ି ହେୋ ପେକେନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ 

ଡାକ୍ତେ କଛି ିର୍ସମୟ େେିମବ କେିହେ | 

େଦ ିଆପଣଙ୍କେ କ୍ଷେ ଚହି୍ନ କମିବା େକ୍ତସ୍ରାେେ କ ଣର୍ସ ିଲକ୍ଷଣ ଅଛ,ି ହେପେିକ ି ାକ େକ୍ତସ୍ରାେ,  ୁଣ୍ଡେୁ , ଚମକହେ ହଛାଟ  ାଲି କମିବା 
ୋଇ ଣୀ େଙ୍ଗେ ଦା , ଦୟାକେି ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ | 

ଫ୍ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ: ପକପମାପଥରାେି  ିକିତ୍ସା ର୍ସମୟପର କିମ୍ବା େପର ଆେଣ ଏହାକୟ ଅ ୟଭେ କରିୋରନି୍ତ: 

• ଗରମ, ଥଣ୍ଡା ଅ ୟଭେ କରିୋ କିମ୍ବା କମ୍ପ  | 

• ଜ୍ୱର 

• ମୟଣ୍ଡେିନ୍ଧା | 

• ମାଂର୍ସପେଶୀ େନ୍ତ୍ରଣା | 

• କ୍ଳାନ୍ତ 

 

ବାନ୍ତ ି: ର୍ସାଧାରଣେ ର୍ସାମା ୁ, ପେପେପେପେ ୋନି୍ତ ର୍ସହିେ ଆରି୍ସଥାଏ | ଆଣି୍ଟ-ୋନି୍ତ  ଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭଲ ଭାେପର 

 ିୟନି୍ତ୍ରେ |  ିକିତ୍ସା େପର ଆେଣ ଏହାକୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ରୟ  କିଛି ଦି  େେ୍ୁ ନ୍ତ ଅ ୟଭେ କରିୋରିପେ |  
 

ଥକ୍କା: ଏକ ଅେି ର୍ସାଧାରଣ ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ୋହା  ିକିତ୍ସା ର୍ସମୟପର େୃଦି୍ଧ ୋଇୋପର | 
 

ଖ୍ରାପ ଲ ାକ: େଦି ଆେଣ ପଗାଟି୍ଏ କିମ୍ବା ଦୟଇ ଦି  ଖାଆନି୍ତ  ାହି ିଁ ପେପେ  ିନ୍ତା କରନ୍ତୁ  ାହି ିଁ | 
 

େରଳ ବଲି୍ଡ-ଅପ:୍ ଆପଣ ଓଜ  େ ିାଇ ପାେନ୍ତ ିଏେଂ ଆପଣଙ୍କ ହଚହେୋ କମିବା ହ ାଡ କମିବା ପାଦ  ୁଲିପାହେ | ପାଦକୁ କୁଶଆି 

ଉପହେ େଖିୋ ର୍ସାୋେେ କେିେ | େୁମେ ଚକିତି୍ସା ପହେ  ୁଲା ଭଲ ହେେ |       

 

କିଛି କମ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକି୍ରୟା | 
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ଲକାଷ୍ଠକାଠିନୟ:     ଉଚ୍ଚ-ୋଇେର ଖାଦୁ (େ ିେରିୋ, େେ, େୟରା ରୟ ଟି୍) ଖାଇୋ ଏେଂ ଅେି କମପର ୨ ଲିଟ୍ର ୋଣ ିେିଇୋ 

ଆେଣଙ୍କୟ ର୍ସାହାେୁ କରିଥାଏ | େଦ ିଏହା ଦୟଇ / େ ିି ଦି ରୟ  ଅଧକି ର୍ସମୟ ଧରି ରପହ ପେପେ ଆେଣ ଲକ୍ସାଟ୍ିଭ୍ ଆେଶୁକ 

କରିୋରନି୍ତ | 

 

ଡାଇରିଆ:  େଦ ି ଆପଣଙ୍କେ ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ାହେ ୪ କମିବା ଅଧିକ ପାଣ ି ଷୁ୍ଟଲ ଅଛ,ି ହେହେ ଆପଣଙୁ୍କ  ଜି ଦେ ର୍ସେେି 

ହୋ ାହୋ  କେିୋକୁ ପଡେି | େୁମେ ଡାକ୍ତେ ଆପଣଙୁ୍କ ଡାଇେିଆ ଆଣି୍ଟ୍  ଷଧ ହଦହେ | େଜେିାଇଥିୋ େେେ ପଦାେକକୁ 

େଦୋଇୋ ପାଇ ଁପ୍ରଚୁେ ପାଣି ପିଇୋକୁ ମହ େଖ | େଦ ିଆପଣଙ୍କେ  ିାଡା ଅଛ ି ହେହେ ଆପଣ କମ୍  ାଇେେ ଖାଦେ 
ଖାଇୋ ଉଚେି ଏେଂ କଞ୍ଚା  େ,  େ େର୍ସ, ଶର୍ସେ ଏେଂ ପ ପିେିୋ ଠାେୁ ଦୂହେଇ େେେିା ଉଚତି୍ | ଏୋ ମଦେପା , 

କ ିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜାେ ଦ୍ରେେ ଏେଂ ଉଚ୍ଚ ଚେେୁିକ୍ତ ଖାଦେେୁ ମଧ୍ୟ ଦୂହେଇ େେେିାହେ ର୍ସାୋେେ କହେ | 

 

ପାଟି ଲସାଲରସ ଏବଂ  ୁଲଲଚରସ: ଜୀୋଣୁ େୃଦି୍ଧ  ହେୋ ପାଇଁ ଖାଇୋ ପହେ ଆପଣ ର୍ସେୁହେହେ ଦାନ୍ତ ଘଷିୋ ଉଚିତ୍ |  ପାଟି ଘା’କୁ 
ହୋକିୋ କିମବା ର୍ସାୋେେ କେିୋ ପାଇଁ ଏକ  େମ ଟୁଥ୍ ବ୍ରର୍ଶ େେେୋେ କେନୁ୍ତ ଏେଂ ୧/୨  ଚାମଚ ହେକିଂ ହର୍ସାଡାକୁ ପାଣିହେ ମିଶାନୁ୍ତ ଏେଂ ଦି କୁ େି ିେେ 

ହଧାଇ ଦିଅନୁ୍ତ (କିମବା  ିୟମିେ ପାଟି ହଧାଇୋ ଠାେୁ) |   କମୋ, ହଲମବୁ ଏେଂ ଅଙୁ୍ଗେ  େ ପେି ଅମଳୀୟ ଖାଦେେୁ ଦୂହେଇ େେିୋ ଭଲ |  େଦି ଆପଣଙ୍କେ 

ଅଲର୍ସେ ଅଛି ହେହେ ଆପଣଙ୍କେ ଡାକ୍ତେ କିମବା  ର୍ସକଙୁ୍କ କୁେନୁ୍ତ, କାେଣ ହର୍ସମାହ  ପାଟି ଘା’କୁ ହୋକିୋହେ କିମବା ଚିକିତ୍ସା କେିୋହେ ର୍ସାୋେେ 
କେିପାେିହେ |  

 

ଚମକ ପରିବର୍ତ୍କନ: ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ କମିବା େେିକ୍ତ ହୋଇପାହେ | 

 

ଅନିଦ୍ରା : ହକହମାହେୋପି ଆପଣଙୁ୍କ  ଦି୍ରା ଏେଂ େକ୍କା ଅ ୁଭେ କେିପାହେ | େଦ ି େୁହମ େେୁେ  ିଦ୍ରା ଅ ୁଭେ କେୁଛ, 

 ାଡ ିଚଲାନୁ୍ତ  ାେିଁ | 
 

ମଣୁ୍ଡବନି୍ଧା : େଦ ିଏୋ ଘହଟ, ଆପଣ ପାୋରି୍ସଟାହମାଲ ପେ ିେନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଷଧ ହ ଇପାେିହେ | 

 

ଲଶାଇବା ସମସୟା: େଦ ିଆପଣ ଆେଶେକ କେନ୍ତ ିହେହେ ଆପଣ ହଶାଇୋ େଟକିା ଗ୍ରେଣ କେିପାେିହେ | 

 

ରକ୍ତ େମାଟ ବାନି୍ଧବା: େଦ ି ଆପଣଙ୍କେ ହ ାଡ  ୁଲିୋଏ, ଲାଲ ହୋଇୋଏ, ଏେଂ ଆପଣଙ୍କେ  ରି୍ଶୱିାର୍ସ ହ ୋହେ 

ଅରୁ୍ସେଧିା େୁଏ ହେହେ ଆପଣଙ୍କେ ହେଲପଲାଇ କୁ ହୋ ାହୋ  କେନୁ୍ତ | 

 

ଲକଶ  ଡିବା: ଆପଣଙ୍କ ହକଶ ପେୋ ହୋଇପାହେ, କନୁି୍ତ ଆପଣ ଏୋକୁ େୋଇୋେ ର୍ସମ୍ଭାେ ା କମ୍ | 

 

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରେିକି୍ରୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଲର ଷଧ | 

କ ଣର୍ସ ି ପାର୍ଶକୱ ପ୍ରେକି୍ରିୟା େଷିୟହେ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ ଜଣାଇୋକୁ  ଶିି୍ଚେ କେନୁ୍ତ; ଲକ୍ଷଣକୁ  ୟିନ୍ତ୍ରଣ କେିୋ ପାଇ ଁ ହର୍ସଠାହେ 

ଉପହୋ ୀ ଷଧ ଅଛ ି| 

 

ମ   ୁଲମାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଷଧ ଖ୍ାଇବା ୋରି ରଖ୍ବିା ଉଚେି କି? 

ହ ିଁ | ଆେଣ ଗ୍ରହଣ କରୟ ଥେିା ର୍ସମସ୍ତ ଷଧ ଦୟାକରି ଆେଣଙ୍କର ଅପଙ୍କାପଲାଜ ିଦେକୟ ରିପୋଟ୍ ୍କରନ୍ତୁ, ୋହା ଦ୍ ାାରା 

ପର୍ସମାପ  େରାମଶ ୍ପଦଇ ୋରିପେ। 

ମ   ୁଫ୍ଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବ ିକି? 

େଁ, େୁମେ ହକହମାହେୋପି ଆେମ୍ଭ କେିୋ ପୂେକେୁ େୁମକୁ  େ ୁଟୀକାକେଣ କେିୋକୁ ପୋମଶକ ଦଆିୋଇଛ ି| େଦ ି
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ଆପଣ ଆପଣଙ୍କେ ହକହମାହେୋପି ଆେମ୍ଭ କେିର୍ସାେିଛନ୍ତ,ି ଦୟାକେ ିଆପଣଙ୍କେ ଡାକ୍ତେଙୁ୍କ ପଚାେନୁ୍ତ େିଏ 

ଟୀକାକେଣ ପାଇଁ ର୍ସହେକାତ୍ତମ ର୍ସମୟ େଷିୟହେ ପୋମଶକ ହଦଇ ପାେିହେ | 

 

  
 

• ଆେଣଙ୍କ କିଡ ୀକୟ ର୍ସୟରକି୍ଷେ ରଖେିା ୋଇ ିଁ ପ୍ର ୟ ର େରିମାଣର େରେ େଦାଥ ୍େିଅନ୍ତୁ (ପ୍ରେିଦି  ଅେି କମପର ୨ 

ଲିଟ୍ର) | 

• ଏକ େୟଷି୍ଟକର ଖାଦୁ େଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | ପଛାଟ୍ ଖାଦୁ ଖାଇୋ ଦ୍ୱାରା ୋରମ୍ବାର ୋନି୍ତ କମିୋଏ | ଆେଣ େୁାଟି୍ କିମ୍ବା ଭଜା 

ଖାଦୁରୟ  ଦୂପରଇ ରହେିା ଉ ିେ୍ | େଦି ଆେଣ ଆେଶୁକ କରନି୍ତ ପେପେ ଆେଣ ଆଣି୍ଟ-ୋନି୍ତ drugs ଷଧ ପର୍ସେ  

କରିୋରିପେ | 

• ରକ୍ତସ୍ରାେ କମାଇୋ ୋଇ ିଁ ଏକ ଇପଲକ୍ଟିର ିକ୍ ପରଜର୍ ଏେଂ ଏକ  ରମ ଟ୍ୟ ଥ ୍ବ୍ରଶ ୍େୁେହାର କରନ୍ତୁ | 

• ର୍ସେୂ୍ୁ କିରଣର ଏକ୍ସପୋଜରରୟ  ଦୂପରଇ ରୟ ହନ୍ତୁ, SPF ୧୫ (କିମ୍ବା ଅଧକି) ର୍ସେୂ୍ୁ  କିରଣ ଏେଂ ପ୍ରେିରକ୍ଷା ପୋଷାକ େିନ୍ଧନ୍ତୁ | 

• ଆେଣ  ିଦ୍ରା କିମ୍ବା ମୟଣ୍ଡ େୟଲାଇ ୋରନି୍ତ; ଗାଡି  ଲାଇୋ କିମ୍ବା କାେ୍ୁ କୋେପର ଲିପ୍ତ ରୟ ହନ୍ତୁ, ପେେେ୍ୁ ନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 

ଉେପର ଆେଣଙ୍କର ପ୍ରେିକ୍ରିୟା ଜଣା  ପହୋ େେ୍ୁ ନ୍ତ ର୍ସେକେ୍ା ଆେଶୁକ କପର |ପ୍ର ୟ ର େିଶ୍ରାମ  ଅିନ୍ତୁ | 

• ଲକ୍ଷଣକୟ  ିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିୋପର ର୍ସାହାେୁ କରିୋକୟ ଆେଣ ଆେଶୁକ କରୟ ଥେିା ଷଧଗୟଡିକୟ ଘପର ରଖନ୍ତୁ | 

• ପକପମାପଥରାେି ଆରମ୍ଭ କରିୋ େେୂର୍ୟ , ଆେଣ ପ ଉଥେିା ଷଧ େିଷୟପର ଡାକ୍ତରଙ୍କୟ କୟହନ୍ତୁ | ପେପେପେପେ ୋର୍ଶ୍ ୍ପ୍ରେିକ୍ରିୟା 

ଆେଣଙ୍କ ଷଧ ର୍ସହିେ ଜଡିେ ପହାଇୋପର ଏେଂ ପକପମାପଥରାେି ର୍ସହିେ  ୟପହ ିଁ | 

• େଦି ଆେଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା ୨୪ ଘଣ୍ଟା େପର ଉନ୍ନେ ି ହୟଏ, ପେପେ ଡାକ୍ତରଖା ା ର୍ସହିେ ପୋଗାପୋଗ କରିୋକୟ 

କୟଣ୍ଠାପୋଧ କରନ୍ତୁ  ାହି ିଁ | 

• ରକ୍ତ ଜମାଟ୍ ୋନି୍ଧୋ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରେ ିଧ୍ୟା  ଦିଅନ୍ତୁ: େନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ୋହୟ କିମ୍ବା ପଗାଡର େୟଲା,  ିର୍ଶ୍ାର୍ସ ପ୍ରର୍ଶ୍ାର୍ସ କିମ୍ବା ଛାେ ି

େନ୍ତ୍ରଣା | େଦ ିଆେଣଙ୍କର ଏହ ିଲକ୍ଷଣଗୟଡିକ ମଧ୍ୟରୟ  କ have ଣରି୍ସଟି୍ ଅଛି ପେପେ ଆେଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ର୍ସହେି ପୋଗାପୋଗ 

କରନ୍ତୁ | 

• ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରହଣ କରିୋ ର୍ସମୟପର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅ ୟପମାଦ  େି ା କ of ଣରି୍ସ ପ୍ରକାରର ଟ୍ୀକାକରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ  ାହି ିଁ | 

• େଦି ଆେଣ ପ୍ରର୍ସେ େୟର୍ସର ମହିୋ ଅଟ୍ନି୍ତ: 

- େଦି ଆେଣ ଗଭେ୍େୀ ଅଛନି୍ତ କିମ୍ବା ଏହି  ିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିୋ େେୂର୍ୟ  ଗଭେ୍େୀ ପହାଇୋରନି୍ତ ପେପେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୟ ଜଣାନ୍ତୁ | 

- ପକପମାପଥରାେି ର୍ସମୟପର ଗଭେ୍େୀ ପହୋ ଠାରୟ  ଦୂପରଇ ରୟ ହନ୍ତୁ | 

- ପକପମାପଥରାେି ର୍ସମୟପର ସ୍ତ ୁୋ  କର  ାହି ିଁ | 
 

 
 

ଲକଲେଲବଲଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସହିେ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ କରିଲବ? 

େଦି ଆେଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଏେଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟପର ଉନ୍ନେି  ହୟଏ, ପେପେ ଡାକ୍ତରଖା ା ର୍ସହିେ ପୋଗାପୋଗ କରିୋକୟ 

କୟଣ୍ଠାପୋଧ କରନ୍ତୁ  ାହି ିଁ | 

ହସି୍ପଟାଲର େରୁରୀ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ: …………………………………… 

 

 

ମ   ୁଅଧକି ସଚୂନା ଲକଉ  ଠୁ ପାଇବ?ି 

 

 

େଦି ଆେଣ ଏହା ଉେପର ଅଧକି ର୍ସ ୂ ା  ାହ ିଁାନି୍ତ, ପେପେ ଆେଣ େିଲିୟାରି ରାକ୍ଟରର କକଟ୍୍ ୋଇ ିଁ ESMO ପୱେର୍ସାଇଟ୍୍ 

େରିଦଶ ୍ କରିୋରିପେ: ପରାଗୀମା ଙ୍କ ୋଇ ିଁ  ପିର୍ଦ୍ଦଶ୍ାେେୀ ଏେଂ AMMF ପ ାଲାଙି୍ଗଓକାରି୍ସପ ାମା  ୁାରିଟି୍ 

ପୱେର୍ସାଇଟ୍୍ | 

ଆେଣ  ିମ୍ ନଲିଖେି ଲିଙ୍କ ୋଇୋରିପେ: 

 

  

 
ଚକିିତ୍ସା ସମୟଲର ଟିପ୍ସ | 
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