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పిత్త  వాహిక క్ాాన్సర్ల క్ోసం జెమ్సిటాబ ైన్ 

మీ వ ైద్యుడు మీ క్యున్సర్కు చిక్ిత్స చేయడానిక్ి జెమ్సిటాబ ైన్న్య సిఫయరసయ చేసిన్టల యితే, ఈ మంద్యల గుర ంచి 

మర యు దానిక్ి సంబంధ ంచిన్ క్ొనిి అంశయల గుర ంచి ఇకకడ క్ొనిి ముఖ్ుమ ైన్ సమాచారం ఉంద . 
 
పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్ 

పిత్త  వాహిక యొకక క్యాన్సర్ కణాల నుండి అభివృది్ధ చుందుతుంద్ధ (కోలుంగియోసైట్స్ అని పిలుస్తత రు) ఇవి స్తధారణుంగా పైత్ా వావస్థ  

యొకక పొరన త్యారు చేస్తత యి (ద్ధగువ చిత్ర ుంలో ఆకుపచ్చ రుంగులో చిత్రర కరుంచ్బడిుంద్ధ). పైత్ా నాళాలు పిత్తత నిి త్రసుకునే చిన్ి 

గొటా్టలు, ఇవి ఆహారానిి జీరణ ుం చేయడానికి ఉపయోగిుంచ్బడత్తయి, క్యలేయుం మరయు పిత్తత శయుం నుండి చిన్ి పే్రగులోకి. 
పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్్లు కోలాంజియోక్యర్ససనోమా, పిత్తత శయ క్యాన్సర్ మర్సయు ఆాంపుల్ల రీ క్యాన్సర్: 

◼ కోలాంజియోక్యర్ససనోమా: దీనిని పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్ అని కూడా అుంట్టరు. ఈ క్యాన్సర్ పిత్త  వాహికల లోపల ఎకకడ 

అభివృది్ధ చుందుతుందో బటా్ట మూడు రక్యలుగా వరీ్గకరుంచ్బడిుంద్ధ: 

• ఇాంటా్రహెపాటిక్ కొల్ాంగియోక్యర్ససనోమా - క్యలేయుం లోపల నాళాలలో క్యాన్సర్ అభివృది్ధ చుంద్ధన్ప్పుడు 
• పెర్స హైెలర్ కొల్ని్జయోక్యర్ససనోమా - క్యలేయుం వెలుపల ఉన్ి నాళాలలో ఇద్ధ అభివృది్ధ చుంద్ధన్ప్పుడు 
• డిస్ట ల్/ఎకసస్టా్రహెపాటిక్ కొల్ని్జయోక్యర్ససనోమా - ఇద్ధ క్యలేయుం నుండి మరుంత్ దూరుంలో ఉన్ి నాళాలలో అభివృది్ధ 

చుంద్ధన్ప్పుడు 
- పిత్తత శయ క్యాన్సర్ - పిత్తత శయుం లైనిుంగ్ నుండి ప్పడుతుంద్ధ 
- ఆాంపుల్ల రీ క్యాన్సర్ - పిత్త  వాహికలు మరయు చిన్ి పే్రగుల మధ్ా చేరడుం వలన్ ప్పడుతుంద్ధ 

 
మీరు పిత్త  వాహిక క్యాన్సర్్తో బాధ్పడుతన్ిుందున్ మీకు ఈ కరపత్ర ుం ఇవవబడిుంద్ధ. మీ ఆుంక్యలజిసా్్ మీకు ఏ పిత్త  ట్టర కా్ క్యాన్సర్ 

ఉుందని మరయు అద్ధ ఎుంత్ వరకు పొడిగిుంచ్బడిుందని మీతో చ్రచుంచ్వచ్చచ. 
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జెమ్సిటాబ ైన్ అంటే ఏమిట?ి 

జెమ్సిటాబ ైన అనేద  క్ెమోథెరపీ మంద్య, ఇద  కణ ప్రతిరూప్ణ ప్రక్ిియలో జోకుం చేసయక్ోవడం దాారయ కణితి 

కణాలన్య చంప్ుత్ ంద . అయితే, ఇద  సయధారణ కణాలన్య కూడా దెబబతీసయత ంద  క్యబటటి , ఇద  క్ొనిి ద్యష్ప ర్భావయలన్య 

కలిగ సయత ంద . 

జెమ్సిటాబ ైన్ ఎలా ఇవ్వబడుత్ ంది? 

మీరు క్ెమోథెరపీ యూనిట్లో హాసిిటల్లో జెమ్సిటాబ ైన అంద్యకుంటారు. జెమ్సిటాబ ైన ఒక సన్ిని గొటిం దాారయ 
సిరలోక్ి (సిరలోక్ి) ఇంజెక్టి చేయబడుత్ ంద , ఇద  మీ చేయి లేదా చేతిలో సిరలోక్ి ఒక న్రుస దాారయ 
ఉంచబడుత్ ంద . మీరు జెమ్సిటాబ ైన అంద్యకున్ి త్రయాత్ క్యన్యులా తొలగ ంచబడుత్ ంద . 

 

మీ ఎత్ త , బరువు, వయసయస, సయధారణ ఆరోగుం మర యు అంత్రలలన్ ప్ర సిిత్ లతో సహా అనేక అంశయల ఆధారంగయ 
మీరు అంద్యకునే జెమ్సిటాబ ైన యొకక ఖ్చిిత్మ ైన్ మోతాద్యన్య మీ డాకిర నిరణయిసయత రు.. 

 

మౌఖికంగయ తీసయక్ోగల జెమ్సిటాబ ైన రూప్ం లేద్య (నోటట దాారయ). 

జెమ్సిటాబ ైన్ చిక్ిత్స షడెయాల్ 
మీరు చిక్ిత్స చక్యి లలో జెమ్సిటాబ ైన్న్య అంద్యకుంటారు. జెమ్సిటాబ ైన చిక్ిత్స యొకక ప్యర మాణిక షెడయుల 
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నాలుగు వయరయల చక్యి నిి అన్యసర సయత ంద , వయరయనిక్ి ఒక రోజు క్ీమోథెరపీ, మూడు వయరయల ప్యటు (రోజు 1, రోజు 8 

మర యు రోజు 15), త్రువయత్ ఒక వయరం విశయింతి. 

క్ీమోథెరపీ యొకక ప్రతి సెష్పన్కు ముంద్య, మీకు రకత ప్రలక్ష ఉంటుంద  మర యు క్ీమోథెరపీ సెష్పన్కు మీరు 

సర పో్ త్ నాిరయ అని మీ ఆంక్యలజీ బ ంద్ం త్నిఖీ చేసయత ంద . మీ చివర  సెష్పన న్యండి మీరు ఏదైెనా లక్షణం (లు) 

మర యు సమసు (ల) గుర ంచి నివేద ంచడం చాలా ముఖ్ుం, త్దాారయ మోతాద్య/షెడయుల సరుు బాటు 

చేయబడుత్ ంద  మర యు మీ క్ోసం ప్రతేుకంగయ వుక్ితగతీకర ంచబడుత్ ంద . 
క్ీమోథెరపీ యొకక ప్రతి చకిం యొకక మొద్టట వయరంలో DAY 1 న్, క్ీమోథెరపీ అడిినిసి్షే్పన్కు వ ళ్లడానిక్ి ముంద్య 

రకత ప్రలక్షతో సహా అంచనా క్ోసం బ ందానిి చయడటానిక్ి మీరు ఆసయప్తిరక్ ివసయత రు. రెండవ వయరం యొకక DAY 8 

మర యు మూడవ వయరంలోని DAY 15 న్ మీరు రక్యత నిి ప్ున్రయవ త్ం చేయవలసి ఉంటుంద , క్యనీ మీరు మీ 

క్ీమోథెరపీ క్ోసం ఆసయప్తిరక్ి రయకముందే బ ంద్ం ఫో న దాారయ మిమిలిి అంచనా వేయవచయి. మీ క్ీమోథెరపీ 

అప్యయింట్మ ంట ముంద్య రోజు మీ GP ప్యర క్ీిస్లో రకతం తీసయక్ోమని డాకిర మిమిలిి అడగవచయి. మీరు 

రయతిరప్ూట ఆసయప్తిరలో ఉండాలిసన్ అవసరం లేద్య. 

 

జెమ్సిటాబ ైన్ చకరం: 3 వారాలు, 1 వారం సెలవ్ు 
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జెమ్సిటాబ ైన్ చిక్ిత్స వ్ావ్ధ ి

మీ చిక్ిత్స వువధ  గుర ంచి డాకిర మీతో చర ిసయత రు. సయధారణంగయ, ప్రతి జెమ్సిటాబ ైన చకిం ఒక న ల (4 వయరయలు) 

ఉంటుంద . మీరు చిక్ిత్సన్య బాగయ త్టుి కుంటుంటే, క్ీమోథెరపీ ప్నిచేసయత ందో  లేదో  అరిం చేసయక్ోవడానిక్ి మీ డాకిర 

ర పీట సయకన చేయడానిక్ి ముంద్య కనీసం 3 న లల ప్యటు మీరు క్ీమోథెరపీని అంద్యకుంటారు. మొద్టట 3 న లల 

సయకన మీ క్యున్సర సిిరంగయ లేదా త్గ ిపో్ త్ న్ిటుల  చయపిస్త , మీ డాకిర మరో 3 న లలు క్ీమోథెరపీని క్ొన్సయగ ంచమని 

సలహా ఇవావచయి. మొద్టట 6 న లల చిక్ిత్స త్రయాత్ మీరు క్ీమోథెరపీ న్యండి విరయమం తీసయక్ోవయలా లేదా 
క్ొన్సయగ ంచాలా అని మీ డాకిర మీతో చర ిసయత రు. 

జెమ్సిటాబ ైన్ చిక్ిత్స యొకక దుష్ప్రభావాలు ఏమిటి? 
ఈ చిక్ిత్సతో తెలిసిన్ సైెడ్ ఎఫెక్టి్లు ఉనాియి, క్యనీ వయటటలో ఏవీ మీరు అన్యభవించకపో్ వచయి. చిక్ిత్స ప్ని 

చేయడం లేద్ని దీని అరిం క్యద్య; ద్యష్ప ర్భావయల ఉనిక్ి లేదా తీవరత్ మర యు ofష్పధాల సమరిత్ మధ్ు ఎటువంటట 
సంబంధ్ం లేద్య. 

 

మీరు క్ొనిి ద్యష్ప ర్భావయలన్య ప్ ంద్వచయి, క్యనీ మీరు అవనీి ప్ ందే అవక్యశం లేద్య. ద్యష్ప ర్భావయలు వయటట 
ప్యర రంభం, వువధ  మర యు తీవరత్ ప్రంగయ త్రచయగయ ఊహ ంచద్గ న్వి అని గురుత ంచయక్ోండి; అవి దాదాప్ు 

ఎలలప్ుిడయ ర వర సబుల మర యు చిక్ిత్స త్రయాత్ ప్ూర తగయ వ ళ్లలపో్ తాయి. 

 

అనేక ఇత్ర క్ెమోథెరపీ ఔష్పదాల మాద ర గయ, జెమ్సిటాబిన కణ విభజన్ మర యు విసతరణన్య ఆప్గల సయమరియం 

క్యరణంగయ క్యున్సర కణాలన్య చంప్ుత్ ంద . ద్యరద్ షి్పవశయత్ త , క్ీమోథెరపీ మంద్యలు క్యున్సర కణాలు మర యు 

సయధారణ కణాల మధ్ు వుతాుసయనిి గుర తంచలేకపో్ యాయి. క్యబటటి , క్ీమోథెరపీ రకత కణాలు, నోటటలోని కణాలు, 

కడుప్ు, ప్రగు మర యు ఇత్ర చోటల  వేగంగయ విభజంచబడుత్ న్ి సయధారణ కణాలన్య కూడా చంప్ుత్ ంద , ఇద  
క్ొనిి విభిన్ి ద్యష్ప ర్భావయలకు క్యరణమవుత్ ంద . చిక్ిత్స ముగ సిన్ త్రయాత్, ఆ సయధారణ కణాలు తిర గ  
పెరుగుతాయి మర యు ఆరోగుంగయ ఉంటాయి. 

 

మీరు కలిగ  ఉన్ి ఏవ ైనా ద్యష్ప ర్భావయల ప్రభావయనిి నియంతిరంచడానిక్ి మర యు త్గ ించడానిక్ి క్ీమోథెరపీ 

సమయంలో తీసయక్ోగల అనేక మంద్యలు అంద్యబాటులో ఉనాియి. 

 

అత్ాంత్ సాధారణమ ైన్ క్ొన్ని దుష్ప్రభావాలు 
 
రకత  స్ాంబాంధిత్ దుష్ప్రభావాలు: మీ రకత  కణాల్పైె కొన్జి దుష్ప్రభావాలు 
త్క్కువ స్ాంఖ్ాలో తెల్ల  రకత  కణాలు మర్సయు స్ాంకర మణ ప్ర మాదాం: 
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క్ీమోథెరపీ త్రచయగయ తెలల  రకత కణాల సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద , ఇద  అంటువయుధ్యలకు వుతిరేకంగయ పో్ రయడటానిక్ి మీకు 

సహాయప్డుత్ ంద . మీ తెలల  రకత కణాల సంఖ్ు చాలా త్కుకవగయ ఉంటే (దీనిని న్యుటరర పెనియా అంటారు) మీకు 

ఇన ెక్షన్యల  వచేి ప్రమాద్ం ఉంద . ఈ సమయంలో, రదీుగయ ఉండే ప్రదేశయలలో ఉండటం లేదా జలుబు ఉన్ి వుకుత లతో 
సనిిహ త్ంగయ ఉండటం వంటట అంటువయుధ్యల ప్రమాదానిి పెంచే ప్ర సిిత్ లన్య నివయర ంచడం చాలా ముఖ్ుం. 

మీ క్ీమోథెరపీ యొకక ప్రతి చక్యి లలో 7 వ రోజు మర యు 10 వ రోజు మధ్ు మీ తెలల  కణాల సంఖ్ు చాలా 
త్కుకవగయ ఉండే అవక్యశం ఉంద , ఈ రోజులోల  సంకిమణ ప్రమాదానిి నివయర ంచడం చాలా ముఖ్ుం. 

 

మీరు క్ీమోథెరపీని సీాకర ంచేటప్ుిడు తెలల  రకత కణాల సంఖ్ు సంకిమణ న్యండి మిమిలిి రక్ించడానిక్ి 
సర పో్ త్ ంద్ని నిరయా ర ంచయక్ోవడానిక్ి మీ త్ద్యప్ర  క్ీమోథెరపీని సీాకర ంచడానిక్ి ముంద్య మీ డాకిర చేస్ 

ముఖ్ుమ ైన్ రకత ప్రలక్షలలో తెలల  కణాలలో త్గ ింప్ు ఒకటట. 
 

మీ త్ద్యప్ర  చిక్ిత్సకు ముంద్య తెలల  కణాల సంఖ్ు సయధారణంగయ సయధారణ సిితిక్ి వసయత ంద . క్ొనిిసయరుల  మీరు 

షెడయుల చేసిన్ చిక్ిత్సన్య సీాకర ంచడానిక్ి అవి చాలా త్కుకవగయ ఉండవచయి మర యు కణాల సంఖ్ు సయధారణ 

సిితిక్ి వచేి వరకు మీ వ ైద్యుడు క్ొద ు స్ప్ు మీ చిక్ిత్సన్య ఆలసుం చేసయత డు.. 
 

సంకిమణ సంక్ేతాలు మర యు లక్షణాల గుర ంచి మీరు తెలుసయక్ోవడం ముఖ్ుం, మర యు మీరు ఈ క్ిింద  వయటటలో దేనిన ైనా 
అభివ ద ా  చేస్త  మీ ఆసయప్తిరలోని హెలి్ల ైన్న్య త్ప్ిక సంప్రద ంచాలి: 

- - ప్యరయసెటమాల ఉప్యోగ ంచిన్ప్ిటటక్ీ మీ శరలర ఉషో్ణ గిత్ 38 ° C (100.4 ° F) కంటే పెరుగుత్ ంద  
- - మీకు అకసయిత్ త గయ వణుకు లేదా అనారోగుం అనిపిసయత ంద  
- - మీకు గొంత్  నొపిి, ద్గుి , విరేచనాలు, మూత్ర విసరజన్ పెర గే అవక్యశం ఉంద  

 

• త్కుకవ్ సంఖ్ాలో ఎరర రకత కణాలు 
క్ీమోథెరపీ ఎరి రకత కణాల సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద . ఎరి రకత కణాల యొకక అతి ముఖ్ుమ ైన్ ప్యత్ర మీ శరలరంలోని ప్రతి 

భాగయనిక్ి ఆకి్సజన్న్య తీసయక్ెళ్లడం. ఎర ి రకత కణాల సంఖ్ు చాలా త్కుకవగయ ఉంటే (దీనిని అనీమియా అంటారు) 

మీరు అలసిపో్ యిన్టుల  మర యు ఊపిర  పీలుిక్ోవచయి. మీ రకతహీన్త్ తీవరంగయ ఉంటే, మీకు రకతమార ిడి అవసరం. 

 

• త్కుకవ్ సంఖ్ాలో పలేట్లెట్లు మరియు గాయాలయ్యా లేదా రకతసాావ్ం అయ్యా పా్మాదం ఉంది 

క్ీమోథెరపీ ప్ల ట్ల టల  సంఖ్ున్య త్గ ిసయత ంద . రకతం గడడకటిడానిక్ి ప్ల ట్ల ట్లు ఉప్యోగప్డతాయి. మీ ప్ల ట్ల టల  సంఖ్ు 
చాలా త్కుకవగయ ఉంటే (దీనిని థోరంబో సైెటరపెనియా అని పిలుసయత రు) మీరు క్ీమోథెరపీని అంద్యక్ోలేరు మర యు మీ 

డాకిర ప్ల ట్ల ట క్ ంట మ రుగుప్డే వరకు మీ చిక్ిత్సన్య క్ొద ు స్ప్ు ఆలసుం చేసయత రు. 

మీకు ముకుకప్ుడకలు, చిగుళ్ల  న్యండి రకతసయర వం, చరింపైె చిన్ి ఎరుప్ు లేదా ఊదా రంగు మచిలు వంటట 
గయయాలు లేదా రకతసయర వం ఉంటే, ద్యచేసి మీ వ ైద్యుడిక్ి తెలియజేయండి. 
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ఫ్లే  లాంటి లక్షణాలు:  మీరు క్ీమోథెరపీ చిక్ిత్స సమయంలో లేదా క్ొంత్క్యలం త్రయాత్ వీటటని 

అన్యభవించవచయి : 

 • వేడి, చలి లేదా వణుకు అన్యభూతి 

 • జారం 

 • త్లనొపిి 

 • కండరయల నొపిి 

• అలసట 

 

విక్ారం: సయధారణంగయ తేలికప్యటట, క్ొనిిసయరుల  వయంత్ లు కలిసి ఉంటాయి. ఇద  సయధారణంగయ యాంటీ-సిక్ెిస 

ఔష్పదాల దాారయ బాగయ నియంతిరంచబడుత్ ంద . మీరు చిక్ిత్స త్రయాత్ క్ొనిి గంటల న్యండి క్ొనిి రోజుల వరకు 

అన్యభవించవచయి. 

 

అలసట: చాలా సయధారణ ద్యష్ప ర్భావం, ఇద  చిక్ిత్స సమయంలో పెరుగుత్ ంద . 
 

ఆకలి మందగించడం: మీరు ఒకటట లేదా రెండు రోజులు ఎకుకవగయ తిన్కపో్ తే చింతించకండి. 

 

దావ్ం ఏరపడటం: మీరు బరువు పెరగవచయి మర యు మీ ముఖ్ం లేదా మీ చీలమండలు లేదా క్యళ్లల  ఉబుబతాయి. 

ఇద  మీ క్యళ్లన్య కుష్పన మీద్ ఉంచడానిక్ి సహాయప్డుత్ ంద . మీ చిక్ిత్స ముగ సిన్ త్రయాత్ వయప్ు మ రుగుప్డుత్ ంద . 
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క్ొన్ని త్కుకవ్ సాధారణ దుష్ప్రభావాలు 
మలబదధకం: అధ క ఫైెబర కలిగ న్ ఆహారయలు (కూరగయయలు, ప్ండుల , రొటటి) తిన్డం మర యు కనీసం 2 లీటరల  నీరు 

తరా గడం మీకు సహాయప్డుత్ ంద . ఇద  రెండు/మూడు రోజుల కనాి ఎకుకవ క్యలం ఉంటే మీకు లాక్ిసటటవ్లు 

అవసరం క్యవచయి. 

 

విరేచనాలు: మీకు 24 గంటలోల  4 లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ వద్యలుగయ ఉండే ప్ూలు (మలం) ఉంటే మీరు మీ 

బ ంద్ంతో సంప్రద ంచాలి. మీ డాకిర మీకు డయేిర యా నిరోధ్క మంద్యలన్య ఇసయత రు. క్ోలోియిన్ ద్రవయలన్య భరలత 
చేయడానిక్ి ప్ుష్పకలంగయ నీరు తరా గయలని గురుత ంచయక్ోండి. మీకు అతిసయరం ఉన్ిటల యితే మీరు ఫైెబర త్కుకవగయ 
ఉండే ఆహారయనిి తినాలి మర యు ప్చిి ప్ండుల , ప్ండల  రసం, త్ ణధానాులు మర యు కూరగయయలన్య నివయర ంచాలి. 

ఇద  ఆలకహాల, క్ెఫిన, ప్యల ఉత్ిత్ త లు మర యు అధ క క్ొవుా కలిగ న్ ఆహారయలన్య నివయర ంచడానిక్ి కూడా 
సహాయప్డుత్ ంద . 

 

నోటి ప్ుండుే  మరియు ప్లత్లు: సయక్షిక్ిిములు పెరగకుండా ఉండటానిక్ి మీరు తిన్ి త్రయాత్ ఎలలప్ుిడయ ప్ళ్లు 

తోముక్ోవయలి. నోటట ప్ుండల న్య నివయర ంచడానిక్ి లేదా సహాయప్డటానిక్ి మ ద్యవ ైన్ టూత్ బరష్ని వయడండి మర యు 

రోజుకు 1/2 న్యండి 1 టీసయిన బేక్ింగ్ సో డాన్య నీటటలో కలిపి (లేదా రెగుులర మౌత్ వయష) మూడు సయరుల  శుభరం 

చేసయక్ోండి. నార ంజ, నిమిక్యయలు మర యు దరా క్షప్ండు వంటట ఆమల  ఆహారయలకు ద్యరంగయ ఉండటం మంచిద . 
మీకు అలసర ఉన్ిటల యితే మీ డాకిర లేదా న్రుసకు చెప్ిండి, ఎంద్యకంటే అవి నోటట ప్ుండలన్య నివయర ంచడానిక్ి లేదా 
చిక్ిత్స చేయడానిక్ి సహాయప్డతాయి . 

 

చరమం మారపపలు: మీ చరిం ప్ డిగయ ఉండవచయి లేదా ద్ద్యు రుల  ఏరిడవచయి. 

 

మగత్: క్ెమోథెరపీ మీకు బాగయ నిద్రపో్ వడం (మగత్) మర యు అలసటగయ అనిపించవచయి. మీకు బాగయ నిద్రగయ 
అనిపిస్త , డైైెవ చేయవద్యు  లేదా యంతరా లన్య ఆప్రేట చేయవద్యు . 

 

త్లనొపిప: ఇద  జర గ తే, మీరు ప్యరయసెటమాల వంటట పెయిన క్ిలల రస తీసయక్ోవచయి. 

 

న్నదాలో ఇబబంది: మీకు క్యవయలంటే నిద్ర మాత్రలు తీసయక్ోవచయి. 

 

రకతము గడడ  కటటు ట: మీ క్యళ్లల  వయప్ు, ఎరుప్ు మర యు గొంత్  లేదా మీకు శయాస లేకపో్ వడం ఉంటే హెలి్ల ైన్న్య 

సంప్రద ంచండి. 

 

జుటటు  ఊడుట: మీ జుటుి  సన్ిబడవచయి, క్యనీ మీరు మీ జుటుి న్య క్ోలోియేి అవక్యశం లేద్య. 

 
 

దుష్ప్రభావాలన్ు న్నయంత్ాంచడంలో సహాయప్డటాన్నక్ి మందులు 
ఏవ ైనా ద్యష్ప ర్భావయల గుర ంచి మీ వ ైద్యుడిక్ి తెలియజేయాలని నిరయా ర ంచయక్ోండి; లక్షణాలన్య నియంతిరంచడానిక్ి 
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ఉప్యోగకరమ ైన్ మంద్యలు ఉనాియి. 

 

నేన్ు నా సాధారణ మందులన్నింటినీ తీసుక్ోవ్డం క్ొన్సాగించాలా? 
అవున్య, మీరు మీ సయధారణ మంద్యలనిింటటనీ తీసయకుంటూ ఉండాలి. ద్యచేసి మీరు తీసయకుంటున్ి అనిి 

ఔష్పధాలన్య మీ ఆంక్యలజీ బ ందానిక్ి నివేద ంచండి, త్దాారయ వయరు సలహా ఇసయత రు. 

 

నేన్ు ఫ్లే  టీక్ా తీసుక్ోవ్చాా? 
అవున్య, మీ క్ీమోథెరపీని ప్యర రంభించడానిక్ి ముంద్య మీరు ఫ్ూల  టీక్య వేయించయక్ోవయలని సయచించారు. మీరు 

ఇప్ిటటక్ే మీ క్ీమోథెరపీని ప్యర రంభించిన్టల యితే, ద్యచేసి టీక్య వేయడానిక్ి ఉత్తమ సమయం గుర ంచి సలహా 

ఇవాగల మీ వ ైద్యుడిని అడగండి. 

 
 

చికిత్స సమయంలో చిట్కాలు 

 

•  ప్ుష్పకలంగయ ద్రవయలు తరా గండి (రోజుకు కనీసం 2 లీటరుల ) మీ మూత్రపిండాలన్య క్యప్యడండి. 

•  మంచి పో్ ష్పణన్య నిరాహ ంచండి. చిన్ి చిన్ి భోజన్ం తిన్డం వలల  విక్యరం త్గుి త్ ంద . మీరు క్ొవుా లేదా 
వేయించిన్ ఆహారయలకు ద్యరంగయ ఉండాలి. మీకు అవసరమ ైతే యాంటీ-సిక్ెిస ఔష్పధాలన్య తీసయక్ోవచయి. 

• ష్వింగ్ చేస్టప్ుిడు ఎలక్ిిిక్ట రేజర మర యు రకతసయర వయనిి త్గ ించడానిక్ి మ ద్యవ ైన్ టూత్ బరష 

ఉప్యోగ ంచండి. 

•  సయరురశ్మిని నివయర ంచండి. SPF 15 (లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ) సన్బాల క్ట మర యు రక్షణ ద్యసయత లు 

ధ్ర ంచండి. 

•  మీరు మగత్ లేదా మ ైకము అన్యభవించవచయి; జెమ్సిటాబ ైన్కు మీ ప్రతిసింద్న్ తెలిస్ వరకు అప్రమత్తత్ 

అవసరమయేిు డైైెవింగ్ లేదా ప్న్యలోల  ప్యలగి న్డం మాన్యక్ోండి. 

•  ప్ుష్పకలంగయ విశయింతి తీసయక్ోండి. 

•  లక్షణాలన్య నియంతిరంచడంలో మీకు సహాయప్డే మంద్యలన్య ఇంటరల  ఉంచండి. 

•  క్ీమోథెరపీని ప్యర రంభించే ముంద్య, మీరు తీసయకుంటున్ి ఏవ ైనా మంద్యల గుర ంచి మీ వ ైద్యుడిక్ి చెప్ిండి. 

క్ొనిిసయరుల  ద్యష్ప ర్భావయలు మీ ఔష్పధాలకు సంబంధ ంచిన్వి క్యవచయి మర యు క్ీమోథెరపీక్ి సంబంధ ంచిన్వి 

క్యవు. 

•  మీ లక్షణాలు తీవరంగయ ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రయాత్ మ రుగుప్డకపో్ తే, ఆసయప్తిరని సంప్రద ంచడానిక్ి 
వ న్యక్యడరు. 

•  రకతం గడడకటిే లక్షణాలపైె శిదా్ వహ ంచండి: నొపిి, ఎరుప్ు, చేయి లేదా క్యలు వయప్ు, శయాస లేకపో్ వడం లేదా 
ఛాతీ నొపిి. మీకు ఈ లక్షణాలు ఏవ ైనా ఉంటే మీ వ ైద్యుడిని సంప్రద ంచండి. 

•  జెమ్సిటాబ ైన తీసయకునేటప్ుిడు మీ డాకిర అన్యమతి లేకుండా ఎలాంటట టీక్య తీసయక్ోకండి. 

• If మీరు ప్రసవించే వయసయస గల మహ ళ్: 

-  మీరు గరభవతిగయ ఉన్ిటలయితే లేదా ఈ చిక్ిత్స ప్యర రంభించడానిక్ి ముంద్య గరభవతిగయ ఉంటే మీ వ ైద్యుడిక్ి 
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తెలియజేయండి. 

-  క్ీమోథెరపీ సమయంలో గరభం ప్ ంద్డం మాన్యక్ోండి 

-  క్ీమోథెరపీ సమయంలో త్లిలప్యలు ఇవావద్యు  

 

ఆసుప్తా్న్న ఎప్ుపడు సంపా్దించాలి? 

మీ లక్షణాలు తీవరంగయ ఉంటే లేదా 24 గంటల త్రయాత్ మ రుగుప్డకపో్ తే, ఆసయప్తిరని సంప్రద ంచడానిక్ి వ న్యక్యడరు. 

ఆసయప్తిర అత్ువసర ప్ర చయం: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

నేను మర్సాంత్ స్మాచారాన్జి ఎకుడ పాందగల్ను? 
మీరు ఈ రుంగుంలో మరుంత్ స్మాచారుం పొుందాలనకుుంటే, మీరు పైత్ా ట్టర కా్ క్యాన్సర్ కోస్ుం ESMO వెబ్సైట్న స్ుందరశుంచ్వచ్చచ: 

రోగులకు గైడ్ మరయు AMMF ద్ధ చోలుంగియోక్యరసనోమా ఛారటీ వెబ్సైట. 

మీరు ద్ధగువ స్ుంబుంధిత్ లుంక్న కనగొన్వచ్చచ: 
www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 

 

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

