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 ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕਸਰ ਲਈ ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਿਾਰੇ 

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਕੁਝ ਪਬਹਲੂ ਹਨ। 

 

ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ 

ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਤੋਂ ਬਵਕਬਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਬਜਸਨੰੂ ਕੋਲੈਂਜੀਓਸਾਈਟ੍ਸ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲੀਰੀ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਿਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ (ਹੇਠਾਾਂ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਬਵੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਬਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ)। ਬਿਲੀਰੀ 

ਨਲਕਾਵਾਾਂ ਛੋਟ੍ੀਆਾਂ ਬਟ੍ਊਿਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਪਤ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਕ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ 

ਹਨ, ਬਜਗਰ ਅਤੇ ਬਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ੀ ਅੰਤੜੀ ਬਵੱਚ। 

 

ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ, ਬਪੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਾਂਪੁਲਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਨ: 

 

• ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਬਜਸ ਨੰੂ ਿਾਇਲ ਡੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੰੂ ਬਤੰਨ ਬਕਸਮਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਰੇਣੀਿੱਧ 

ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਇਹ ਬਕੱਥੇ ਬਪਤ ਨਲਬਕਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 

o ਇੰਟਰਾ-ਹੈਪੇਟਟਕ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਬਜਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਨਲੀਆਾਂ ਬਵੱਚ ਬਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

o ਪੈਰੀਬਹਲਰ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਿਾਹਰ ਨਲੀਆਾਂ ਬਵੱਚ ਬਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

o ਬਡਸਟ੍ਲ/ਐਕਸਟ੍ਰਾਹੇਪੇਬਟ੍ਕ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ - ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜਗਰ ਤੋਂ ਦਰੂ ਨਲਬਕਆਾਂ ਬਵੱਚ ਬਵਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

• ਬਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ - ਬਪੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

• ਐਾਂਪੁਲਰੀ ਕੈਂਸਰ - ਬਾਇਲ ਨਲਟਕਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਟਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਕਉਾਂਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

ਓਨਕੋਲੋਬਜਸਟ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਕਹੜਾ ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕੰਨਾ 

ਵਬਧਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
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ਜੇਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਇੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਪਰਤੀਬਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਬਵੱਚ ਦਖਲ ਦ ੇਕੇ ਬਟ੍ਊਮਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ 

ਬਦੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਬਕ, ਬਕਉਾਂਬਕ ਇਹ ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਯੂਬਨਟ੍ ਬਵੱਚ ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੈਨੁਲਾ, ਇੱਕ 

ਛੋਟ੍ੀ ਪਤਲੀ ਬਟ੍ਊਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਨਾੜੀ ਬਵੱਚ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਹੱਥ ਬਵੱਚ 

ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਬਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੈਨੁਲਾ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਦੀ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਪੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਬਜਸ ਨੰੂ ਜੁ਼ਿਾਨੀ (ਮੂੰਹ ਦਆੁਰਾ) ਬਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਸੂਚੀ 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਾਂ ਬਵੱਚ ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਮਆਰੀ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਚਾਰ 

ਹਫਬਤਆਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਹਫਤੇ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਤੰਨ ਹਫਬਤਆਾਂ 

ਲਈ (ਬਦਨ 1, ਬਦਨ 8 ਅਤੇ ਬਦਨ 15), ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ੀਮ ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰੇਗੀ 

ਬਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ  ਬਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਪਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਕਸੇ 

ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਮੱਬਸਆ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ੍ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਵਵਸਬਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਬਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਦਨ 1 ਨੰੂ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ, ਖੂਨ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਸਮੇਤ, ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਟ੍ੀਮ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਵੋਗੇ। ਦਜੂੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਦਨ 8 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਦਨ 15 ਨੰੂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਦਹੁਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਟ੍ੀਮ ਫੋਨ ਦਆੁਰਾ 

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਨ ਪਬਹਲਾਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ 

ਅਬਭਆਸ ਬਵੱਚ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਬਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਪਵੇਗੀ। 

 

ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਚੱਕਰ: 3 ਹਫਤੇ ਚਾਲੂ, 1 ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੱੁਟ੍ੀ 

                                                                                                                                                                           

 

 

ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਮਆਦ 

ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਮਆਦ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਚੱਕਰ ਇੱਕ 

ਮਹੀਨੇ (4 ਹਫਤੇ) ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 

ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦਹੁਰਾਓ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 3 ਮਹੀਬਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਦੇਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਪਬਹਲੇ 3 ਮਹੀਬਨਆਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਬਦਖਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਸਬਥਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸੁੰਗੜ ਬਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 

ਡਾਕਟ੍ਰ ਹੋਰ 3 ਮਹੀਬਨਆਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਬਹਲੇ 6 ਮਹੀਬਨਆਾਂ ਤੋਂ 

ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਬਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਛੱੁਟ੍ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਜੈਮਸੀਟਾਬਾਈਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? 

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਬਕਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦਾ 

ਮਤਲਿ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਬਕ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ; ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ 

ਪਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ 

ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰਆੂਤ, ਬਮਆਦ ਅਤੇ ਤੀਿਰਤਾ ਦੇ ਰਪੂ ਬਵੱਚ ਅਨੁਮਾਬਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਉਲਟ੍ਾਉਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਹੋਰ ਿਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਵਾਾਂਗ, ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਸੈੱਲ ਬਵਭਾਜਨ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਬਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਦਬਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਬਵਚਕਾਰ 

ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਸੈੱਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਪੇਟ੍, ਅੰਤੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂਵਾਾਂ, ਜੋ ਬਕ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਮ ਸੈੱਲ ਵਾਪਸ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਬਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਇੱਥੇ ਿਹਤੁ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਉਪਲਿਧ ਹਨ ਜੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਬਨਯੰਤਬਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੁਝ  

 

 ਹੇਮਾਟੋਟੌਕਕਸਟੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 

• ਕਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਕਿਣਤੀ ਅਤ ੇਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਸਰ ਬਚੱਟੇ੍ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱਟੇ੍ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਟ੍ ਹੈ (ਇਸ ਨੰੂ ਬਨਊਟ੍ਰੋਪੇਨੀਆ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਬਜਹੀਆਾਂ ਸਬਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਬਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਜੁ਼ਕਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। 

ਬਕਉਾਂਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਬਦਨ 10 ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱਟੇ੍ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਾਂ ਬਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

 ਬਚੱਟੇ੍ ਸੈੱਲਾਾਂ ਬਵੱਚ ਕਮੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੂਨ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ 

ਪਬਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚੱਟੇ੍ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਕਾਫੀ 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.  

 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਬਚੱਟੇ੍ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਾਂ ਅਬਜਹਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਸੂਬਚਤ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਚੱਟੇ੍ ਸੈੱਲਾਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਟ੍ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈੱਲ ਬਗਣਤੀ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਵਕਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

 

- - ਪੈਰਾਸੀਟ੍ਾਮੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 38°C (100.4°F) ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

- ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਕੰਿਣੀ ਜਾਾਂ ਿੀਮਾਰ ਮਬਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

- ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਲੇ ਬਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਦਸਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਪਸ਼ਾਿ ਆਉਣਾ ਮਬਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

 

 

• ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਘਿੱਟ ਸੰਕਖਆ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਰਕਤਾਣਆੂਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਬਮਕਾ ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਬਹੱਸੇ ਬਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਟ੍ ਹੈ (ਇਸ ਨੰੂ 

ਅਨੀਮੀਆ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਥਕਾਵਟ੍ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ 

ਅਨੀਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

• ਪ੍ਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਘਿੱਟ ਸੰਕਖਆ ਅਤੇ ਜਖਮ ਜਾਾਂ ਖੂਨ ਵਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਲੇਟ੍ਲੈਟ੍ਸ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟ੍ਲੈਟ੍ਸ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟ੍ਲੇਟ੍ਾਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਿਹਤੁ ਘੱਟ੍ ਹੈ (ਇਸ ਨੰੂ ਥਰਾਮੋਿੋਸਾਈਟੋ੍ਪੇਨੀਆ  ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) ਤਾਾਂ 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਪਲੇਟ੍ਲੈਟ੍ਾਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਬਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸੱਟ੍ ਜਾਾਂ ਖੂਨ ਵਗ ਬਰਹਾ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਮਸੂਬੜਆਾਂ ਤੋਂ 

ਖੂਨ ਵਬਹਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ੍ ਲਾਲ ਜਾਾਂ ਜਾਮਨੀ ਧੱਿੇ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਸੂਬਚਤ ਕਰੋ। 

 

ਫਲੂ ਵਰਿੇ ਲਿੱਛਣ: ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਾਾਂ ਥੋੜ੍ੀ ਦੇਰ ਿਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਗਰਮ, ਠੰਡਾ ਜਾਾਂ ਕੰਿਣੀ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

•ਿੁਖ਼ਾਰ 

• ਬਸਰ ਦਰਦ 

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਬਵੱਚ ਦਰਦ 

• ਥਕਾਵਟ੍ 

ਜੀ ਕਿੱਚਾ ਹੋਨਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ੍ੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਨਯੰਤਬਰਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਬਟ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਥਕਾਵਟ: ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਭ ਿੱਖ ਨਾ ਲਿਨਾ: ਬਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਬਦਨ ਬਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਖਾਾਂਦੇ। 

ਤਰਲ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ:  ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਹਰਾ ਜਾਾਂ ਬਗੱਟੇ੍ ਜਾਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਸੁੱਜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਨੰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸੋਜ ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 

ਕ ਝ ਘਿੱਟ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 

 

ਕਬਜ਼: ਉਚੱ ਫਾਈਿਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ (ਸਿਜ਼ੀਆਾਂ, ਫਲ, ਹੋਲਮੇਲ ਿਰੈੱਡ) ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 2 ਲੀਟ੍ਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ/ਬਤੰਨ ਬਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਬਹੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਦਸਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਬਟ੍ਆਾਂ ਬਵੱਚ 4 ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਬ ੱਲੇ ਮਲ  ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤ ਬਵਰੋਧੀ ਗੋਲੀਆਾਂ  ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰੁਮ ਹੋਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਿਹਤੁ 

ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟ੍ ਫਾਈਿਰ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਲ, ਫਲਾਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਿਜ਼ੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਿ, ਕੈਫੀਨ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

ਅਤੇ ਉਚੱ ਚਰਿੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮੰੂਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਫੋੜੇ: ਕੀਟ੍ਾਣਆੂਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰਸ਼ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋਬੜਆਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਟ੍ੁੱਥਿਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਪਾਣੀ ਬਵੱਚ 1/2 ਤੋਂ 1 ਚਮਚਾ ਿੇਬਕੰਗ ਸੋਡਾ (ਜਾਾਂ ਬਨਯਮਤ ਮਾਊਥਵਾਸ਼) ਬਵੱਚ ਬਮਲਾਏ ਗਏ ਨਾਲ ਬਦਨ ਬਵੱਚ ਬਤੰਨ ਵਾਰ ਕੁਰਲੀ 

ਕਰੋ। ਸੰਤਰੇ, ਬਨੰਿੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ਾਿ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੋੜੇ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਬਕਉਾਂਬਕ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚਮੜੀ ਕਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਧੱਫੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸ ਸਤੀ: ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹਤੁ ਨੀ ਾਂਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ੍ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀ ਾਂਦ ਆਉਾਂਦੀ ਮਬਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੰੂ ਸੰਚਾਬਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਕਸਰ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਅਬਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟ੍ਾਮੋਲ ਵਰਗੀਆਾਂ ਦਰਦ ਬਨਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਸੌਣ ਕਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨੀ ਾਂਦ ਦੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਖੂਨ ਦਾ ਿਤਲਾ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਲੱਤਾਾਂ ਸੁੱਜੀਆਾਂ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਖੁਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 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.  

 
 

ਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਗੁਆਓਗੇ। 

 

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ; ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਟ੍ੀਮ ਨੰੂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਬਰਪੋਰਟ੍ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। 

 

ਕੀ ਮੈਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਹਾਾਂ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਫਲੂ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰ ਬਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਜੋ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ 

ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ ਝਾਅ 

• ਿਹਤੁ ਸਾਰਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ (ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 2 ਲੀਟ੍ਰ ਪਰਤੀ ਬਦਨ) ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਦਆਾਂ ਦੀ ਰੱਬਖਆ ਕਰੋ। 

• ਚੰਗੀ ਪੋਸ਼ਣ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਥੋੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਤਲੀ ਨੰੂ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਬਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਚਰਿੀ ਵਾਲੇ ਜਾਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰੋਗ ਬਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਬਟ੍ਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਨੰੂ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰਮ ਟ੍ੁੱਥਿਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰੋ। 

• ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਿਚੋ। SPF 15 (ਜਾਾਂ ਵੱਧ) ਸਨਿਲਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਸਤੀ ਜਾਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਦਾ ਪਤਾ 

ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰਾਈਬਵੰਗ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਕੰਮਾਾਂ ਬਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚੋ ਬਜਹਨਾਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਬਹਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

• ਿਹਤੁ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। 

• ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੰੂ ਬਨਯੰਤਬਰਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਘਰ ਬਵੱਚ ਰੱਖੋ। 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਿਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ 

ਪਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਬਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਬਟ੍ਆਾਂ ਿਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਝਜਕੋ ਨਾ। 
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Support and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). 
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• ਖੂਨ ਦ ੇਥੱਕੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵੱਲ ਬਧਆਨ ਬਦਓ: ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਿਾਾਂਹ ਜਾਾਂ ਲੱਤ ਦੀ ਸੋਜ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ਬਵੱਚ ਦਰਦ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

• ਜੈਮਸੀਟ੍ਾਿਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੀ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਾਂ ਬਕਸੇ ਬਕਸਮ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। 

• • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ: 

- ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕੇਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਸੂਬਚਤ ਕਰੋ 

- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚੋ 

- ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਬਦਓ 

 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਾਂ 24 ਘੰਬਟ੍ਆਾਂ ਿਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਝਜਕੋ 

ਨਾ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਿੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਿਲੀਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ESMO 

ਵੱੈਿਸਾਈਟ੍: ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਏ ਐਮੱ ਐਮੱ ਐਫੱ ਦ ਕੋਲੈਂਜੀਓਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਚੈਬਰਟ੍ੀ ਵੈਿਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਸੰਿੰਬਧਤ ਬਲੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 

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

https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma 

 


