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જેમસીટાબિન માટે પિત્ત સિંધંી માર્ગ કેન્સર 

જો તમારા ડૉક્ટર ભલામણ કરેલ gemcitabine પ્રતત સારવાર તમારા કેન્સર, અહીં છે કેટલાક મહત્વપણૂણ આ 

દવા તવશેની માહહતી અન ેતેનાથી સબંતંિત કેટલાક પાસાઓ તે 
 

પિત્તરસ સિંધંી માર્ગન  ંકેન્સર 

તપત્તરસ તવષેન  ંમાર્ણન  ં કેન્સર કોષોમાથંી તવકસ ેછે (જેને કોલેન્ીયોસાઇટ્સ કહવેાય છે) જે સામાન્ય રીતે 
અસ્તર બનાવ ેછે ના આ તપત્ત સબંિંી તસસ્ટમ (ચિતિત મા ંલીલા મા ંઆ ચિિ નીિે). તપત્તરસ તવષેન  ંનળીઓ છે 

નાન  ંટય બ જે તપત્તને વહન કરે છે, જેનો ઉપયોર્ ખોરાકન ેપિાવવા માટે થાય છે, યકૃત અને તપત્તાશયમાથંી 
નાનામા ંઆંતરડા  

તપત્તરસ સબંિંી માર્ણના કેન્સર એ કોલેન્ન્જયોકાતસિનોમા, તપત્તાશયન  ંકેન્સર અન ેએમ્પ્ય લરી કેન્સર છે: 

 
• કોલેન્ન્િયોકાપસિનોમા - જે છે પણ જાણીતા તરીકે તપત્ત નળી કેન્સર આ કેન્સર છે વર્ીકૃત િણ 

પ્રકારમા,ં તપત્ત નળીની અંદર તે ક્ા ંજાય છે તેના આિારે તવકાસ કરે છે: 
o ઇન્રાહપેેહટક કોલેંચર્યોકાતસિનોમા - જ્યારે કેન્સર યકૃતની અંદરની નળીઓમા ંતવકસે છે 

o પેરીહહલર કોલેન્ીયોકાતસિનોમા - જ્યારે તે બહારની નળીઓમા ંતવકાસ પામ ેછે યકૃત 
o દૂરવતી/એક્સ્રાહપેેહટક cholangiocarcinoma - ક્ારે તે તવકાસ કરે છે મા ંઆ નળીઓ 

આર્ળ થી દૂર યકૃત 
 

• પિત્તાશય કેન્સર - ઉદભવે છે થી આ તપત્તાશય અસ્તર 

 
• એમ્પ્ય લરી કેન્સર - ઉદભવે છે થી આ જોડાઓ વચ્િે આ તપત્ત નળીઓ અને આ નાન  ંઆંતરડા 

 

તમને આ પતિકા આપવામા ંઆવી છે કારણ કે તમને તપત્તરસ સબંિંી માર્ણના કેન્સરન  ંતનદાન થય  ંછે. 

તમારા ઓન્કોલોજજસ્ટ તમારી સાથે િિાણ કરી શકે છે કે તમને તપત્ત નળીન  ંકય  ંકેન્સર છે અને તે કેટલ  ં
તવસ્તરેલ  ંછે.  
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જેમસીટાબિન શ  ંછે? 

Gemcitabine એ કીમોથેરાપી દવા છે જે કોષની પ્રતતકૃતતની પ્રહિયામા ંદખલ કરીન ેર્ાઠંના કોષોને મારી નાખ ે

છે. જો કે, કારણ કે તે સામાન્ય કોષોને પણ ન કસાન પહોંિાડી શકે છે, તે કેટલીક આડ અસરોન  ંકારણ બની 
શકે છે. 

 

જેમસીટાબિન કેવી રીતે સચંાબલત થાય છે? 

તમને હોસ્સ્પટલમા,ં કીમોથેરાપી ય તનટમા ંજેમસીટાબીન પ્રા્ત થશે. Gemcitabine નસમા ંઇન્જેક્ટ કરવામા ં
આવ ેછે (મા ંa શીરા) દ્વારા a કેન્ય લા , a ટૂંક ં પાતળં ટય બ જે કરશ ેહોવ  ંમકૂો મા ંa શીરા મા ંનસણ દ્વારા તમારો 
હાથ અથવા હાથ. તમે પ્રા્ત કયાણ પછી કેન્ય લા દૂર કરવામા ંઆવશ ેgemcitabine. 

 

તમારી ઊંિાઈ, વજન, ઉંમર, સામાન્ય આરોગ્ય અન ેઅંતર્ણત સ્સ્થતતઓ સહહતના ઘણા પહરબળોના આિારે 

તમારા ડૉક્ટર તમને જેસ્મ્પસટાબાઇનની િોક્કસ માિા નક્કી કરશ.ે 
 

ત્યા ંgemcitabine ન  ંકોઈ સ્વરૂપ નથી જે મૌચખક રીત ે(મોં દ્વારા) લઈ શકાય. 

 

જેમસીટાિાઇનન  ંશેડ્યલૂ સારવાર 

તમને સારવારના િિમા ંજેમસીટાચબન પ્રા્ત થશે. જેમસીટાબાઇન સારવારન  ંપ્રમાણભતૂ શેડયલૂ િાર 

અઠવાહડયાના િિન ેઅન સરે છે, જેમા ંઅઠવાહડયામા ંએક હદવસ કીમોથેરાપીનો સમાવેશ થાય છે, િણ 

અઠવાહડયા માટે (હદવસ 1, હદવસ 8 અને હદવસ 15), ત્યારબાદ એક સ્તાહનો આરામ. 
 

કીમોથેરાપીના દરેક સિ પહલેા,ં તમારી રક્ત પરીક્ષણ કરવામા ંઆવશ ેઅને તમારી ઓન્કોલોીકલ ટીમ 

તપાસ કરશે કે તમે કીમોથેરાપી સિ માટે પરૂતા પ્રમાણમા ંહિટ છો કે નહીં. તે મહત્વન  ંછે કે તમે તમારા 
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છેલ્લા સિથી કોઈપણ લક્ષણો(ઓ) અન ેસમસ્યા(ઓ)ની જાણ કરો જેથી ડોઝ/શેડયલૂ તમારા માટે ખાસ 

કરીન ેએડજસ્ટ અને વ્યસ્ક્તર્ત કરી શકાય. 
 
િાલ  DAY 1 ના આ પ્રથમ સ્તાહ ના દરેક િિ ના કીમોથેરાપી, તમે કરશે આવો પ્રતત હોસ્સ્પટલ પ્રતત જ ઓ આ 

માટે ટીમ મલૂ્યાકંન, સહહત a લોહી પરીક્ષણ પહલેા ંપ્રહિયા પ્રતત કીમોથેરાપી વહીવટ િાલ  બીજા અઠવાહડયાના 
હદવસ ે8 અને િીજા અઠવાહડયાના 15મા હદવસે તમારે લોહીન  ંપ નરાવતણન કરવાની જરૂર પડશ,ે પરંત   ટીમ 

કરી શકો છો આકારણી તમે દ્વારા િોન પહલેા ંતમે આવો પ્રતત હોસ્સ્પટલ માટે તમારા કીમોથેરાપી. આ ડૉક્ટર 

તમારી કીમોથેરાપી એપોઇન્ટમેન્ટના આર્લા હદવસ ેતમારી ીપી પ્રેક્ક્ટસમા ંલોહી લેવા માટે તમને કહી શકે 

છે. તમારે હોસ્સ્પટલમા ંરહવેાની જરૂર રહશેે નહીં રાતોરાત  
જેમસીટાિાઇન ચક્ર: 3 અઠવાડડ્યા ચાલ , 1 સ્તાહની રજા 
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gemcitabine ની અવપધ સારવાર 

ડૉક્ટર તમારી સાથે તમારી સારવારની અવતિ તવશ ેિિાણ કરશે. સામાન્ય રીત,ે દરેક જેમસીટાબાઇન િિ એક 

મહહના (4 અઠવાહડયા) સ િી િાલશે. જો તમે સારવાર સારી રીત ેસહન કરી રહ્ા ંહોવ, તો તમારા ડૉક્ટર 

કીમોથેરાપી કામ કરી રહી છે કે કેમ તે સમજવા માટે પ નરાવતતિત સ્કેન કરવાની સલાહ આપે તે પહલેા ંતમને 

ઓછામા ંઓછા 3 મહહના માટે કીમોથેરાપી મળશે. જો પ્રથમ 3 મહહનાન  ંસ્કેન બતાવ ેછે કે તમાર ં કેન્સર સ્સ્થર 

છે અથવા સકંોિાઈ રહ્  ંછે, તો તમાર ં ડૉક્ટર શકે છે સલાહ િાલ  આ કીમોથેરાપી માટે અન્ય 3 મહહનાઓ પછી 
આ પ્રથમ 6 મહહનાઓ સારવાર તમારા ડૉક્ટર કરશ ેિિાણ સાથે તમે શ  ંતમે જોઈએ લો a તવરામ થી કીમોથેરાપી 
અથવા જોઈએ િાલ  રાખો  

Gemcitabine સારવારની આડ્ અસરો શ  ંછે? 

આ સારવાર સાથે જાણીતી આડઅસર છે, પરંત   તમે તેમાથંી કોઈ પણ અન ભવી શકતા નથી. આ કરે છે નથી 
અથણ કે આ સારવાર છે નથી કામ; ત્યા ંછે ના સબંિં વચ્િ ેઆ હાજરી અથવા આડઅસરોની તીવ્રતા અન ેતેની 
અસરકારકતા દવા 

 

તમને કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે, પરંત   તમને તે બિી મળવાની શક્તા નથી. યાદ રાખો કે આડઅસરો 
ઘણીવાર તેમની શરૂઆત, અવતિ અન ેતીવ્રતાના સદંભણમા ંઅન માતનત હોય છે; તેઓ લર્ભર્ હમંેશા 
ઉલટાવી શકાય તેવ  ંહોય છે અને સારવાર પછી સપંણૂણપણે દૂર થઈ જવ  ંજોઈએ. 

 

તરીકે સાથે ઘણા અન્ય કીમોથેરાપી દવા, gemcitabine મારી નાખ ેછે કેન્સર કોષો કારણ કે ના તેના ક્ષમતા 
પ્રતત કોષ તવભાજન અન ેપ્રસારને રોકો. કમનસીબે, કીમોથેરાપી દવાઓ કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અને સામાન્ય કોષો 
વચ્િેના તિાવતને ઓળખવામા ંસક્ષમ નથી. તેથી, કીમોથેરાપી સામાન્ય કોષોન ેપણ મારી નાખશ ેજે ઝડપથી 
તવભાજજત થઈ રહ્ા છે, જેમ કે રક્ત કોતશકાઓ, મોઢાના કોષો, પેટ, આંતરડા અને અન્ય જગ્યાએ, જે કેટલીક 

તવતવિ આડઅસરોન  ંકારણ બને છે. એકવાર સારવાર સમા્ત થઈ જાય, તે સામાન્ય કોષો પાછા વિશે અને 
હશ ેસ્વસ્થ  

ત્યા ંઘણી દવાઓ ઉપલબ્િ છે જે તમને થઈ શકે તેવી કોઈપણ આડઅસરોની અસરને તનયતંિત કરવા અને 
ઘટાડવા માટે કીમોથેરાપી દરતમયાન લઈ શકાય છે. 

 

કેટલીક સૌથી સામાન્ય આડ્અસરો 
 
હમેેટોટોક્સસપસટી : તમારા રક્ત કોતશકાઓ પર આડ અસરો સહહત: 

 
• નીચ  ંસખં્યા ના સફેદ લોહી કોષો અને િોખમ ના ચેિ 

કીમોથેરાપી ઘણીવાર સિેદ રક્ત કોતશકાઓની સખં્યા ઘટાડે છે, જે તમને િેપ સામે લડવામા ંમદદ કરે છે. જો 
તમારા સિેદ લોહી કોષ ર્ણતરી છે પણ નીચ  ં(આ છે કહવેાય છે ન્ય રોપેતનયા ) તમે શકે છે હોવ  ંખાત ેજોખમ 

િેપ. આ સમયે, એવી પહરસ્સ્થતતઓને ટાળવા માટે સાવિેત રહવે  ંમહત્વપણૂણ છે કે જે િેપના આ જોખમન ે

વિારી શકે, જેમ કે ભીડવાળા સ્થળોએ રહવે  ંઅથવા લોકો સાથે સપંકણમા ંરહવે .ં શરદી તરીકે આ સખં્યા ના તમારા સિેદ કોષો છે સૌથી વધ  શક્તા પ્રતત હોવ  ંખાતે તેના સૌથી નીચ  ંવચ્િ ેહદવસ 7 

અન ેહદવસ 10 ના તમારી કીમોથેરાપીના દરેક િિમા,ં આ હદવસો દરતમયાન િેપના જોખમને ટાળવ  ંખાસ 

કરીન ેમહત્વપણૂણ છે. 
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શ્વેત કોતશકાઓમા ંઘટાડો એ એક મહત્વપણૂણ રક્ત તપાસ છે જે તમને કીમોથેરાપીનો આર્ામી ડોઝ પ્રા્ત 

કરતા પહલેા તમારા ડૉક્ટર કરશ ેતે સ તનતિત કરવા માટે કે જ્યારે તમે કીમોથેરાપી મેળવો ત્યારે તમને 

િેપથી બિાવવા માટે શ્વેત રક્તકણોની સખં્યા પરૂતી છે. 



 

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 Kshitij Domadia, Dr Pankaj 
Goyal, Dr Sumit Goyal and Dr Neelesh Dhamne. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep babu K, Translation project coordinator: Dr. 

R Casolino. 

 

તમારી આર્ામી સારવાર પહેલા ંસિેદ કોષોની સખં્યા સામાન્ય રીત ેસામાન્ય થઈ જશે. કેટલીકવાર એવ  ં
બની શકે છે કે તેઓ તમને સ તનતિત સારવાર મેળવવા માટે પરવાનર્ી આપવા માટે ખબૂ ઓછા છે અન ે

તમારા ડૉક્ટર તમારી સારવારને થોડા સમય માટે તવલચંબત કરશ ેજ્યા ંસ િી કોષોની સખં્યા સામાન્ય ન 

થાય.  

તે મહત્વન  ંછે કે તમે િેપના ચિહ્નો અન ેલક્ષણોથી વાકેિ હોવ અને તમારે તેનો સપંકણ  કરવો જ જોઈએ જો 
તમે નીિેનામાથંી કોઈ તવકાસ કરો છો તો તમારી હોસ્સ્પટલમા ંહલે્પલાઈન: 

- ઉપયોર્ કરવા છતા ંતમારા શરીરન  ંતાપમાન 38°C (100.4°F)થી ઉપર વિે છે પેરાસીટામોલ 

- તમે અિાનક ધ્ર જારી અન ભવો છો અથવા અસ્વસ્થ 

- તમને ર્ળામા ંદ ખાવો, ઉિરસ, ઝાડા, આવતણન વિે છે પેશાબ 

 
• નીચ  ંસખં્યા ના લાલ લોહી કોષો 

કીમોથેરાપી કરી શકો છો ઘટાડો આ સખં્યા ના લાલ લોહી કોષો આ સૌથી વધ  મહત્વપણૂણ ભતૂમકા ના લાલ લોહી 
કોષો તમારા શરીરના દરેક ભાર્મા ંઓસ્ક્સજન વહન કરે છે. જો લાલ રક્તકણોની સખં્યા ખબૂ ઓછી હોય 

(આન ેકહવેાય છે એતનતમયા ) તમે કરી શકો છો અન ભવ થાકેલ  ંઅન ેશ્વાસ વર્રન  ંજો તમારા એતનતમયા છે 

ર્ભંીર તમે કરશે જરૂર a રક્ત તબહદલી.  

• નીચ  ંસખં્યા ના ્ લેટલેટ્સ અન ેિોખમ ના ઉઝરડ્ા અથવા રસતસ્ત્રાવ 

કીમોથેરાપી ્લેટલેટ્સની સખં્યા ઘટાડી શકે છે. ્લેટલેટ્સ લોહીના ર્ઠંાઈ જવા માટે ઉપયોર્ી છે. જો 
તમારી ્લેટલેટ્સની સખં્યા ઘણી ઓછી હોય (આન ેથ્રોમ્પબોસાયટોપેતનયા કહવેાય છે ) તો તમે કીમોથેરાપી 
મેળવી શકતા નથી અન ેજ્યા ંસ િી ્લેટલેટની સખં્યામા ંસ િારો ન થાય ત્યા ંસ િી તમારા ડૉક્ટર તમારી 
સારવારમા ંથોડા સમય માટે તવલબં કરશ.ે જો તમને કોઈ ઉઝરડો અથવા રક્તસ્રાવ હોય, જેમ કે નાકમાથંી રક્તસ્ત્રાવ, પેઢામાથંી રક્તસ્ત્રાવ, ત્વિા પર 

નાના લાલ અથવા જાંબલી િોલ્લીઓ, તો કૃપા કરીન ેતમારા ડૉક્ટરન ેજાણ કરો. 
 

ફ્લ ૂજેવ  ંલક્ષણો : તમે શકે છે અન ભવ આ દરતમયાન આ કીમોથેરાપી સારવાર અથવા થોડી વાર પછી: 
• ર્રમી, ઠંડી અથવા લાર્ ેછે ધ્ર જારી 
• તાવ 

• માથાનો દ ખાવો 
• સ્નાય  પીડા 
• થાક 

 

ઉિકા : સામાન્ય રીત ેહળવી, ક્ારેક ઉલટી સાથે. તે સામાન્ય રીતે બીમારી તવરોિી દવાઓ દ્વારા સારી રીતે 
તનયતંિત થાય છે. તમે સારવાર પછી થોડા કલાકોથી થોડા હદવસો સ િી તેનો અન ભવ કરી શકો છો. 

 

થાક : ખબૂ જ સામાન્ય આડઅસર, જે સારવાર દરતમયાન વિી શકે છે. 
 

ભખૂ ઓછી લાર્વી : જો તમે એક કે બે હદવસ વધ  ન ખાતા હોવ તો ચિિંતા કરશો નહીં. 
 
પ્રવાહીન  ંપનમાગણ : તમે વજનમા ંવિારો કરી શકો છો અને તમારો િહરેો અથવા તમારા પર્ની ઘ ૂટંીઓ અથવા પર્ 

ફૂલી શકે છે. 
તે તમારા પર્ને ર્ાદી પર મ કવામા ંમદદ કરી શકે છે. તમારી સારવાર પરૂી થયા પછી સોજો સારો થઈ જશે. 
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કેટલીક ઓછી સામાન્ય આડ્અસરો 
 
કિજિયાત : ઉચ્િ િાઇબરવાળા ખોરાક (શાકભાી, િળ, આખા રોટલી) ખાવાથી અને ઓછામા ંઓછ ં 2 

ચલટર પાણી પીવ  ંતમને મદદ કરી શકે છે. જો તે બે/િણ કરતા ંવધ  સમય સ િી િાલે તો તમારે રેિકની જરૂર 

પડી શકે છે હદવસ. 
 

ઝાડ્ા : તમે જરૂર પ્રતત મેળવો મા ંસ્પશણ સાથે તમારા ટીમ જો તમે પાસે 4 અથવા વધ  છૂટક poos (સ્ટલૂ) મા ં24 

કલાક. તમારા ડૉક્ટર તમને અતતસાર તવરોિી દવાઓ આપશે. ખોવાયલેા પ્રવાહીન ેબદલવા માટે પ ષ્કળ પાણી 
પીવાન  ંયાદ રાખો. જો તમને ઝાડા હોય તો તમારે ઓછા િાઈબરવાળો ખોરાક લેવો જોઈએ અન ેકાિા િળો, 
િળોના રસ, અનાજ અન ેશાકભાી તે કરી શકો છો મદદ પ્રતત પણ ટાળો દારૂ, કેિીન, ડેરી ઉત્પાદનો અન ેઉચ્િ 

િરબીય ક્ત ખોરાક.  

મોં ચાદંા અને અલ્સર _ તમે જોઈએ હમંેશા બ્રશ તમારા દાતં પછી ખાવ  ંપ્રતત ટાળો જતં  ઓ વિત  ંમોઢાના 
િાદંાને રોકવા અથવા સારવારમા ંમદદ કરવા માટે નરમ ટથૂબ્રશનો ઉપયોર્ કરો અને હદવસમા ંિણ વખત 

1/2 થી કોર્ળા કરો. 1 િમિી ના બાિવ  ંસોડા તમશ્ર મા ંપાણી (અથવા તનયતમત માઉથવોશ). તે છે વધ  સાર ં  
પ્રતત ટાળો એતસહડક નારંર્ી, લીંબ  અન ેગ્રેપફ્રૂટ જેવા ખોરાક. જો તમને અલ્સર હોય તો તમારા ડૉક્ટર અથવા 
નસણને જણાવો, કારણ કે તેઓ મોંન ેરોકવા અથવા સારવાર કરવામા ંમદદ કરી શકે છે િાદંા  

ત્વચામા ંફેરફારઃ તમારી ત્વિા વધ  સ કાઈ શકે છે અથવા િોલ્લીઓ થઈ શકે છે. 
 

સ સ્તી : કીમોથેરાપી તમને ખબૂ ઊંઘ (સ સ્તી) અન ેથાક અન ભવવાન  ંકારણ બની શકે છે. જો તમે ખબૂ જ 

ઘેનમા ંહોવાન  ંઅન ભવો છો, તો વાહન િલાવવ  ંકે મશીનરી િલાવવી નહીં. 
 

માથાનો દ ખાવો : જો આ થાય છે, તમે શકે છે લો પેઇનહકલસણ જેમ પેરાસીટામોલ 

 
મ શ્કેલી મા ંસવૂ   ં_ તમે કરી શકો છો લો ઊંઘમા ંર્ોળીઓ જો તમે જરૂર તેમને 

 
લોહી ર્ંઠાઈ િવ  ં: જો તમારા પર્મા ંસોજો, લાલ અને દ ખાવા હોય અથવા તમને શ્વાસ લેવામા ંતકલીિ થતી 
હોય તો હલે્પલાઈનનો સપંકણ  કરો. 

 

વાળ ખરવાઃ તમારા વાળ પાતળા થઈ શકે છે, પરંત   તમારા વાળ ખરવાની શક્તા નથી. 
 

આડ્અસરો પનયપંિત કરવામા ંમદદ કરવા માટે દવા 
તમારા ડૉક્ટરને કોઈપણ આડઅસર તવશ ેજણાવવાની ખાતરી કરો; લક્ષણોને તનયતંિત કરવા માટે ઉપયોર્ી 
દવાઓ છે. 

 

શ  ંમારે મારી િધી સામાન્ય દવાઓ લવેાન   ંચાલ  રાખવ  ંિોઈએ? 

હા, તમારે તમારી બિી સામાન્ય દવાઓ લેવાન  ંિાલ  રાખવ  ંપડશે. કૃપા કરીને તમારી ઓન્કોલોી ટીમને 

તમે જે દવાઓ લઈ રહ્ા છો તેની જાણ કરો, જેથી તેઓ સલાહ આપી શકે. 
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શ  ંહ ં ફલ ૂરસીકરણ કરાવી શક ં? 
હા, એ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે તમે તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરો તે પહલેા ંતમારે ફ્લનૂ  ંરસીકરણ 

કરાવો. જો તમે પહલેેથી જ તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરી દીિી હોય, તો કૃપા કરીન ેતમારા ડૉક્ટરન ેપછૂો કે 

જેઓ રસીકરણ માટે શે્રષ્ઠ સમય તવશ ેસલાહ આપી શકે. 
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• પ ષ્કળ પ્રવાહી પીવો (ઓછામા ંઓછ ં2 ચલટર પ્રતત હદવસ) તમાર ં રક્ષણ કરો હકડની 
• સાર ં પોષણ જાળવો. વારંવાર નાન  ંભોજન ખાવાથી ઉબકા આવવામા ંમદદ મળી શકે છે. તમારે 

િરબીય ક્ત અથવા તળેલા ખોરાકને ટાળવો જોઈએ. જો તમે માદંર્ી તવરોિી દવાઓ લઈ શકો છો 
જરૂર 

• શેતવિંર્ કરતી વખત ેઇલેક્ક્રક રેઝર અને નાન  ંકરવા માટે નરમ ટથૂબ્રશનો ઉપયોર્ કરો રક્તસ્ત્રાવ 

• સયૂણના સપંકણને ટાળો. SPF 15 (અથવા તેનાથી વધ ) સનબ્લોક અન ેરક્ષણાત્મક પહરેો કપડા ં
• તમે સ સ્તી અથવા િક્કર અન ભવી શકો છો; જ્યા ંસ િી જેમતસટાબાઇનને તમારો પ્રતતસાદ ન મળે ત્યા ં

સ િી ડ્રાઇતવિંર્ અથવા એવા કાયોમા ંવ્યસ્ત રહવેાન  ંટાળો જેમા ંસતકણતાની જરૂર હોય જાણીતા 
• પ ષ્કળ મેળવો આરામ 

• તમારા તનયિંણમા ંમદદ કરવા માટે જરૂરી હોય તેવી દવાઓ ઘરે રાખો લક્ષણો 
• કીમોથેરાપી શરૂ કરતા પહલેા, તમે જે પણ દવા લઈ રહ્ા છો તેના તવશે તમારા ડૉક્ટરને જણાવો. 

કેટલીકવાર આડઅસરો તમારી દવાઓ સાથે સબંતંિત હોઈ શકે છે અને નહીં કીમોથેરાપી. 
• જો તમારા લક્ષણો ર્ભંીર હોય અથવા 24 કલાક પછી સ િરતા નથી, તો હોસ્સ્પટલનો સપંકણ  કરવામા ં

અિકાશો નહીં. 
• લોહીના ર્ઠંાવાના લક્ષણો પર ધ્યાન આપો: દ ખાવો, લાલાશ, હાથ અથવા પર્મા ંસોજો, શ્વાસ લેવામા ં

તકલીિ અથવા છાતીમા ંદ ખાવો. જો તમને આમાનંા કોઈપણ લક્ષણો હોય તો તમારો સપંકણ  કરો ડૉક્ટર 
• Gemcitabine લેતી વખતે તમારા ડૉક્ટરની મજૂંરી તવના કોઈપણ પ્રકારની રસી મેળવશો નહીં. 
• જો તમે બાળજન્મની સ્ત્રી છો ઉંમર: 

- જો તમે ર્ભણવતી હો અથવા આ શરૂ કરતા પહલેા ર્ભણવતી હો તો તમારા ડૉક્ટરને જાણ કરો સારવાર 

- દરતમયાન ર્ભણવતી થવાન  ંટાળો કીમોથેરાપી 
- દરતમયાન સ્તનપાન ન કરાવો કીમોથેરાપી 

 
 

હોક્સ્િટલનો સિંકગ  ક્યારે કરવો? 

જો તમારા લક્ષણો ર્ભંીર હોય અથવા 24 કલાક પછી સ િરતા નથી, તો હોસ્સ્પટલનો સપંકણ  કરવામા ં
અિકાશો નહીં. 
હોક્સ્િટલ ઈમરિન્સી સિંકગ: ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

હ ં વધ  માડહતી ક્યાથંી મેળવી શક ં? 
જો તમે જોઈએ પ્રતત મેળવો વધ  માહહતી મા ંઆ ક્ષેિ તમે કરી શકો છો મ લાકાત ESMO વેબસાઇટ માટે 

તપત્તરસ તવષેન  ંમાર્ણન  ંકેન્સર: માર્ણદશણન માટે દદીઓ અને એએમએમએફ આ કોલેન્ન્જયોકાતસિનોમા 
િમાણદા વેબસાઇટ તમે નીિેની સબંતંિત ચલિંક શોિી શકો છો: 
https://www.esmo.org/for - દદીઓ/પેશન્ટ - માર્ણદતશિકાઓ/biliary -

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

 

  

 
Tips during treatment 
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