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ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻസറുക്റൾക്കുള്ള ജ െംസിറബിൻ, 

സിസ്ലാറിൻ (ജ െംസിസ്,GEM CIS) 
നിങ്ങളുജര ക്റയാൻസറിജന ചിക്റിത്സിക്കാൻ ജ െംസിറബിൻ, സിസ്ലാറിൻ 

എന്നിവയുജര സെംയയാ നെം യ ാക്ടർ ശുപാർശ ജചയ്തിട്ടുജെങ്കിൽ, ഈ 

മരുന്നുക്റജളക്കുറിച്ുെം അവയുമായി ബന്ധജെട്ട ചില വശങ്ങജളക്കുറിച്ുെം 

ചില ട്പധാന വിവരങ്ങൾ ഇവിജരയുെ്. 

 

ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ 

ബിലിയറി ട്രാക്റ്റ്ജര ക്റയാൻസറുക്റൾ യക്റാശങ്ങളിൽ നിന്ന് 

(യക്റാലാഞ്ചിയയാസസറുക്റൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) വിക്റസിക്കുന്നു, അത് 

സാധാരണയായി ബിലിയറി സിസ്റ്റത്തിന്ജറ സലനിെംഗ ് ഉൊക്കുന്നു 

(ചുവജരയുള്ള ചിട്തത്തിൽ പച്യിൽ ചിട്തീക്റരിച്ിരിക്കുന്നു). ക്റരൾ, 

പിത്തസഞ്ചി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജചറിയ ക്റുരലിയലക്്ക ഭക്ഷണെം ആഗിരണെം 

ജചയ്യാൻ ഉപയയാഗിക്കുന്ന പിത്തരസെം വഹിക്കുന്ന ജചറിയ രയൂബുക്റളാണ് 

ബിലിയറി നാളങ്ങൾ. 

 

യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ, പിത്തസഞ്ചി ക്റാൻസർ, ആമ്പുള്ളറി 

ക്റാൻസർ എന്നിവയാണ് ബിലയറി  ട്രാക്റ്റ് ക്റാൻസർ : 

 

യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ  

ഇത ്പിത്തരസെം ക്റാൻസർ എന്നുെം അറിയജെരുന്നു. ഈ ക്റയാൻസറിജന മൂന്്ന 

തരത്തിൽ തരെംതിരിക്കുന്നു, ഇത് പിത്തരസെം നാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

വിക്റസിക്കുന്നു എന്നതിജന ആട്ശയിച്ിരിക്കുന്നു : 

ഇൻട്രാ ജഹപാറിക്റ് യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ - ക്റരളിനുള്ളിജല 

നാളങ്ങളിൽ ക്റാൻസർ വിക്റസിക്കുയമ്പാൾ 

ജപരിഹിലാർ യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ - ക്റരളിന് പുറത്തുള്ള 

നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുയമ്പാൾ 

എക്്്ട്രാജഹപാറിക്്റ യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ - ക്റരളിൽ നിന്്ന ക്റൂരുതൽ 

അക്റജലയുള്ള നാളങ്ങളിൽ ഇത് വിക്റസിക്കുയമ്പാൾ 

 

പിത്തസഞ്ചി ക്റാൻസർ  

പിത്തസഞ്ചി സലനിെംഗിൽ നിന്നാണ് ഉൊക്റുന്നത് 

അെംപുള്ളറി ക്റാൻസർ  

പിത്തരസെം നാളങ്ങളുെം ജചറുക്റുരൽ തമ്മിലുള്ള യചരലിൽ നിന്നാണ് 

ഉൊക്റുന്നത്.   

നിങ്ങൾക്്ക  ഒരു ബിലിയറി  ട്രാക്റ്റ്  ക്റാൻസർ  ഉള്ളതിനാൽ ഇ ലഘുയലഖ  

നൽക്റിയിരിക്കുന്നു 

നിങ്ങളുജര ഓയങ്കാള ിസ്റ്റ് ഏത് ബിലിയറി   ട്രാക്റ്റ്  ക്റയാൻസറാജണന്നുെം അത് 

എട്തയത്താളെം നീട്ടിയിട്ടുജെന്നുെം നിങ്ങളുമായി ചർച്ജചയ്യാെം. 
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എന്താണ് ജ െംസിസ്  (GEM / CIS) )? 

ജസൽ ജറലിയക്കഷൻ ട്പട്ക്റിയയിൽ ഇരജപരുന്നതിലൂജര രയൂമർ യക്റാശങ്ങജള 

ജക്റാല്ലുന്ന രെ് ക്റീയമാജതറാെി മരുന്നുക്റളാണ് ജ െംസിറബിൻ, സിസ്ലാറിൻ. 

എന്നിരുന്നാലുെം, അവ സാധാരണ യക്റാശങ്ങജളയുെം 

തക്റരാറിലാക്കുന്നതിനാൽ അവ ചില പാർശവഫലങ്ങൾക്്ക ക്റാരണമാക്റുെം. 

ജ െംസിറബിൻ, സിസ്ലാറിൻ എന്നിവയുജര സെംയയാ നജത്ത ജ െംസിസ് (GEM 

/ CIS) ) എന്ന ട്ഹസവ നാമയത്താജര ഞങ്ങൾ വിളിക്കുെം . 

 

 ജ െംസിസ് (GEM / CIS) ക്റാൻസർ എങ്ങജന നിയട്ന്തിക്കുന്നു? 

ക്റീയമാജതറാെി യൂണിറിൽ നിങ്ങൾക്്ക ആശുപട്തിയിൽ ജ െംസിസ് (GEM / CIS) 

ലഭിക്കുെം. രെ് മരുന്നുക്റളുെം ഒരു ക്റാൻ യുലയിലൂജര (സിരയിയലക്്ക) 

ക്റുത്തിവയ്ക്കുന്നു, ഒരു ജചറിയ യനർത്ത രയൂബ്, അത് നിങ്ങളുജര സക്റയിജല 

സിരയിയലാ ഒരു നഴ് സ് സക്റയിയലാ ഇരുെം. നിങ്ങൾക്്ക ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  

ലഭിച് യശഷെം ക്റാൻ യുല നീക്കെംജചയ്യുെം. സിസ്ലാറിൻ ക്റുറച്് 

യവദനയുൊക്കാെം അജല്ലങ്കിൽ സിരയിൽ യദാഷക്റരമാക്റുജമന്നതിനാൽ, 

ഇത് തരയുന്നതിന് സിസ്ലാറിൻ ഇൻഫയൂഷന് മുമ്പുെം യശഷവുെം നിങ്ങളുജര 

സിരയിയലക്്ക ധാരാളെം ട്ദാവക്റങ്ങൾ ലഭിക്കുെം. 

നിങ്ങളുജര ഉയരെം, ഭാരെം, ട്പായെം, ജപാതു ആയരാഗയെം, അരിസ്ഥാന 

അവസ്ഥക്റൾ എന്നിവയുൾജെജര നിരവധി ഘരക്റങ്ങജള അരിസ്ഥാനമാക്കി 
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നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുന്ന  ിഇഎെം / സിഐഎസിന്ജറ ക്റൃതയമായ അളവ് 

യ ാക്ടർ തീരുമാനിക്കുെം. 

 

ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  ചിക്റിത്സയുജര ജഷ യൂൾ 

ചിക്റിത്സാ ചട്ക്റങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്്ക ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  ലഭിക്കുെം. ജ െംസിസ ്

ചിക്റിത്സയുജര സ്റ്റാൻ യ ർ ് ജഷ യൂൾ മൂന്നാഴ്ചജത്ത സസക്കിളിജന 

പിന്തുരരുന്നു, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസെം ക്റീയമാജതറാെി, രൊഴ്ചയത്തക്്ക, 

തുരർന്്ന ഒരാഴ്ച വിട്ശമെം. 

ക്റീയമാജതറാെിയുജര ഓയരാ ജസഷനുെം മുമ്്പ, നിങ്ങൾക്്ക ഒരു 

രക്തപരിയശാധന നരത്തുക്റയുെം ക്റീയമാജതറാെി ജസഷന് നിങ്ങൾ 

യയാഗയരായണാ എന്്ന നിങ്ങളുജര ഓയങ്കാള ി രീെം പരിയശാധിക്കുക്റയുെം 

ജചയ്യുെം. നിങ്ങളുജര അവസാന ജസഷനുയശഷെം ഏജതങ്കിലുെം ലക്ഷണങ്ങളുെം 

ട്പശ്നങ്ങളുെം റിയൊർട്ട് ജചയയ്യെത് ട്പധാനമാണ്, അതുവഴി യ ാസ് / 

ജഷ യൂൾ ട്ക്റമീക്റരിക്കാനുെം നിങ്ങൾക്കായി ട്പയതയക്റമായി 

വയക്തിഗതമാക്കാനുെം ക്റഴിയുെം. 

ക്റീയമാജതറാെിയുജര ഓയരാ ചട്ക്റത്തിന്ജറയുെം ആദയ ആഴ്ചയിജല ദിവസെം 1 

ന്, ഓയങ്കാള ി രീമിജന വിലയിരുത്തുന്നതിനുെം രക്തപരിയശാധന 

നരത്തുന്നതിനുെം നിങ്ങൾ ആശുപട്തിയിൽ വരുെം. ക്റീയമാജതറാെി 

സവീക്റരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒയന്നാ രയൊ ദിവസത്തിന് യശഷെം 

മരങ്ങിവരുെം. ചില ട്പശ്നങ്ങൾ വിക്റസിെിച്ിട്ടിജല്ലങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ 

നിങ്ങൾ യ ാക്ടജറ ക്റാണില്ല. ക്റീയമാജതറാെി ജസഷൻ 3 മുതൽ 4 മണിക്കൂർ 

വജര നീെുനിൽക്കുെം. 

രൊമജത്ത ആഴ്ചയിജല DAY 8 ന് നിങ്ങൾ രക്തെം ആവർത്തിയക്കെതുെ്, 

പയക്ഷ നിങ്ങളുജര ക്റീയമാജതറാെിക്ക് ആശുപട്തിയിൽ വരുന്നതിനുമുമ്്പ 

രീമിന് നിങ്ങജള യഫാണിലൂജര വിലയിരുത്താൻ ക്റഴിയുെം. നിങ്ങളുജര 

ക്റീയമാജതറാെി നിയമനത്തിന് തയലദിവസെം നിങ്ങളുജര  ിപി ട്പാക്ടീസിൽ 

രക്തെം എരുക്കാൻ യ ാക്ടർ നിങ്ങയളാര് ആവശയജെയട്ടക്കാെം. 

ഒരു രാട്തി യപാലുെം നിങ്ങൾ ആശുപട്തിയിൽ ക്റഴിയയെതില്ല. 

 

ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  സസക്കിൾ: 2 ആഴ്ച, 1 ആഴ്ച അവധി 
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ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  ചിക്റിത്സയുജര ക്റാലാവധി 

നിങ്ങളുജര ചിക്റിത്സയുജര സദർഘയെം യ ാക്ടർ നിങ്ങളുമായി ചർച് ജചയ്യുെം. 

ഓയരാ ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  സസക്കിളുെം 3 ആഴ്ച നീെുനിൽക്കുെം. നിങ്ങൾ 

ചിക്റിത്സ നന്നായി സഹിക്കുക്റയാജണങ്കിൽ, ക്റീയമാജതറാെി 

ട്പവർത്തിക്കുന്നുയൊ എന്്ന മനസിലാക്കാൻ യ ാക്ടർ ആവർത്തിച്ുള്ള 

സ്കാൻ ഉപയദശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ക്റുറഞ്ഞത് 3 മാസജമങ്കിലുെം നിങ്ങൾക്്ക 

ക്റീയമാജതറാെി ലഭിക്കുെം. ആദയജത്ത 3 മാസജത്ത സ്കാൻ നിങ്ങളുജര ക്റാൻസർ 

സ്ഥിരതയുള്ളയതാ ചുരുങ്ങുന്നയതാ ആജണന്്ന ക്റാണിക്കുന്നുജവങ്കിൽ, 

മജറാരു 3 മാസെം ക്റീയമാജതറാെി തുരരാൻ യ ാക്ടർ ഉപയദശിയച്ക്കാെം. 

ചിക്റിത്സയുജര ആദയ 6 മാസത്തിനുയശഷെം നിങ്ങൾ ക്റീയമാജതറാെിയിൽ 

നിന്ന് ഇരയവള എരുക്കയണാ അയതാ തുരരണയമാ എന്്ന യ ാക്ടർ 

നിങ്ങളുമായി ചർച് ജചയ്യുെം. 

 

ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  ചിക്റിത്സയുജര പാർശവഫലങ്ങൾ എജന്താജക്കയാണ്? 

ഈ ചിക്റിത്സയിലൂജര അറിയജെരുന്ന പാർശവഫലങ്ങൾ ഉെ്, എന്നാൽ 

അവജയാന്നുെം നിങ്ങൾക്്ക അനുഭവജെരില്ല. ചിക്റിത്സ 

ട്പവർത്തിക്കുന്നിജല്ലന്്ന ഇതിനർത്ഥമില്ല; പാർശവഫലങ്ങളുജര സാന്നിധയയമാ 

ക്റാഠിനയയമാ മരുന്നുക്റളുജര ഫലട്പാപ്തിയുെം തമ്മിൽ യാജതാരു ബന്ധവുമില്ല. 

 

നിങ്ങൾക്്ക ചില പാർശവഫലങ്ങൾ ലഭിയച്ക്കാെം, പയക്ഷ അവജയല്ലാെം 

നിങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കാൻ സാധയതയില്ല. പാർശവഫലങ്ങൾ അവയുജര ആരെംഭെം, 

സദർഘയെം, തീട്വത എന്നിവ ക്റണക്കിജലരുത്്ത പലയൊഴുെം 

ട്പവചിക്കാനാക്റുജമന്്ന ഓർമ്മിക്കുക്റ; അവ എല്ലായ്യൊഴുെം 

പഴയപരിയാക്കാവുന്നവയാണ്, സിസ്ലാറിനുമായി ബന്ധജെട്ടവ ഒഴിജക്റ, 

ചിക്റിത്സയ്ക്്ക യശഷെം പൂർണ്ണമായുെം യപാക്റണെം. 

എന്നിരുന്നാലുെം, അവയുജര ആവൃത്തിയുെം ക്റാഠിനയവുെം ഓയരാ വയക്തിക്കുെം 

വയതയാസജെട്ടിരിക്കുന്നു. 

 

മറ് പല ക്റീയമാജതറാെി മരുന്നുക്റജളയുെം യപാജല, ജസൽ  ിവിഷനുെം 

വയാപനവുെം തരയാനുള്ള ക്റഴിവ് ക്റാരണെം ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  ക്റാൻസർ 

യക്റാശങ്ങജള ജക്റാല്ലുന്നു. നിർഭാഗയവശാൽ, ക്റാൻസർ യക്റാശങ്ങളുെം 

സാധാരണ യക്റാശങ്ങളുെം തമ്മിലുള്ള വയതയാസെം തിരിച്റിയാൻ 

ക്റീയമാജതറാെി മരുന്നുക്റൾക്്ക ക്റഴിയില്ല. അതിനാൽ, രക്തയക്റാശങ്ങൾ, 

വായിജല യക്റാശങ്ങൾ, ആമാശയെം, മലവിസർജ്ജനെം, മജറവിജരജയങ്കിലുെം 

അതിയവഗെം വിഭ ിക്കുന്ന സാധാരണ യക്റാശങ്ങജളയുെം ക്റീയമാജതറാെി 

നശിെിക്കുെം, അതാണ് ചില വയതയസ്ത പാർശവഫലങ്ങൾക്്ക ക്റാരണമാക്റുന്നത്. 

ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ, ആ സാധാരണ യക്റാശങ്ങൾ വീെുെം 

വളരുക്റയുെം ആയരാഗയക്റരമായിരിക്കുക്റയുെം ജചയ്യുെം. 
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നിങ്ങൾക്്ക ഉൊയയക്കാവുന്ന ഏജതങ്കിലുെം പാർശവഫലങ്ങളുജര ആഘാതെം 

നിയട്ന്തിക്കുന്നതിനുെം ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനുെം ക്റീയമാജതറാെി സമയത്്ത 

എരുക്കാവുന്ന നിരവധി മരുന്നുക്റൾ ലഭയമാണ്. 

 

ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  മായി ബന്ധജെട്ട ഏറവുെം സാധാരണമായ ചില 

പാർശവഫലങ്ങൾ 

ജഹമയറായരാക്ി്സിറി: നിങ്ങളുജര രക്താണുക്കളിൽ പാർശവഫലങ്ങൾ 

ഉൾജെജര 

ക്റുറഞ്ഞ എണ്ണെം ജവളുത്ത രക്താണുക്കളുെം അണുബാധയ്ക്കുള്ള 

സാധയതയുെം 

ക്റീയമാജതറാെി പലയൊഴുെം ജവളുത്ത രക്താണുക്കളുജര  (ഇത് 

അണുബാധക്റജള ജചറുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു)  എണ്ണെം ക്റുറയ്ക്കുന്നു, 

നിങ്ങളുജര ജവളുത്ത രക്താണുക്കളുജര എണ്ണെം വളജര ക്റുറവാജണങ്കിൽ 

(ഇതിജന നയൂയട്രാപീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക 

അണുബാധയുൊക്റാെം. ഈ സമയത്്ത, തിരയക്കറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 

അജല്ലങ്കിൽ  ലയദാഷമുള്ള ആളുക്റളുമായി അണുബാധയുജര 

അപക്റരസാധയത വർദ്ധിെിക്കുന്ന സാഹചരയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 

ട്ശദ്ധിയക്കെതുെ്. 

നിങ്ങളുജര ക്റീയമാജതറാെിയുജര ഓയരാ ചട്ക്റങ്ങളുജരയുെം 10-ാാാെം 

ദിവസത്തിനുെം 14-ാാാെം ദിവസത്തിനുെം ഇരയിൽ നിങ്ങളുജര ജവളുത്ത 

ജസല്ലുക്റളുജര എണ്ണെം ഏറവുെം താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കാജമന്നതിനാൽ, ഈ 

ദിവസങ്ങളിൽ അണുബാധയുജര സാധയത ഒഴിവായക്കെത് ട്പധാനമാണ് 

ഓയരാ ക്റീയമാജതറാെി സസക്കിളിനുെം മുമ്പായി യ ാക്ടർ നിങ്ങളുജര 

ജവളുത്ത രക്താണുക്കജള പരിയശാധിക്കുെം. നിങ്ങളുജര അരുത്ത 

ചിക്റിത്സയ്ക്്ക മുമ്്പ ജവളുത്ത ജസല്ലുക്റളുജര എണ്ണെം സാധാരണ നിലയിയലക്്ക 

മരങ്ങുെം. ജഷ യൂൾ ജചയ്ത ചിക്റിത്സ സവീക്റരിക്കാൻ നിങ്ങജള 

അനുവദിക്കാത്തവിധെം അവ വളജര ക്റുറവായിരിക്കാെം, ക്റൂരാജത ജസൽ 

എണ്ണെം സാധാരണ നിലയിയലക്്ക മരങ്ങുന്നതുവജര യ ാക്ടർ നിങ്ങളുജര 

ചിക്റിത്സ അൽെെം സവക്റുെം. 

 

അണുബാധയുജര ലക്ഷണങ്ങജളയുെം ലക്ഷണങ്ങജളയുെം ക്റുറിച് ്

നിങ്ങൾക്കറിയയെത് ട്പധാനമാണ്, ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏജതങ്കിലുെം 

വിക്റസിെിച്ാൽ നിങ്ങളുജര ആശുപട്തിയിജല ജഹൽെ് സലനുമായി 

(യഫാൺ നമ്പർ) ബന്ധജെരണെം: 

- പാരജസറയമാൾ ഉപയയാഗിച്ിട്ടുെം നിങ്ങളുജര ശരീര താപനില 38 ° C (100.4 ° F) 

ക്റവിയുന്നു 

- നിങ്ങൾക്്ക ജപജട്ടന്ന് സുഖെം അജല്ലങ്കിൽ അസുഖെം യതാന്നുന്നു 

- നിങ്ങൾ ജതാെയവദന, ചുമ, വയറിളക്കെം, മൂട്തജമാഴിക്കുന്നതിന്ജറ 

ആവൃത്തി എന്നിവ വിക്റസിെിക്കുന്നു 

ക്റുറഞ്ഞ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ  
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ക്റീയമാജതറാെിക്ക് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുജര എണ്ണെം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റഴിയുെം. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുജര ഏറവുെം ട്പധാനജെട്ട പങ്്ക നിങ്ങളുജര 

ശരീരത്തിന്ജറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിയലക്കുെം ഓക്ി് ൻ എത്തിക്കുക്റ എന്നതാണ്. 

ചുവന്ന രക്താണുക്കളുജര എണ്ണെം വളജര ക്റുറവാജണങ്കിൽ (ഇതിജന വിളർച് 

എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്ഷീണവുെം ആശവാസവുെം അനുഭവജെരുെം. 

നിങ്ങളുജര വിളർച് ക്റഠിനമാജണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക രക്തെക്റർച് 

ആവശയമാണ്. 

ക്റുറഞ്ഞ എണ്ണെം യലറജ്ലറുക്റളുെം ചതവ് അജല്ലങ്കിൽ രക്തട്സാവത്തിനുള്ള 

സാധയതയുെം 

ക്റീയമാജതറാെിക്ക് യലറ്ജലറുക്റളുജര എണ്ണെം ക്റുറയ്ക്കാൻ ക്റഴിയുെം. രക്തെം 

ക്റട്ടപിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് യലറ്ജലറുക്റൾ ഉപയയാഗട്പദമാണ്. 

നിങ്ങളുജര യലറ്ജലറുക്റളുജര എണ്ണെം വളജര ക്റുറവാജണങ്കിൽ (ഇതിജന 

യട്താെംയബാസസയറാപീനിയ എന്്ന വിളിക്കുന്നു) നിങ്ങൾക്്ക ക്റീയമാജതറാെി 

സവീക്റരിക്കാൻ ക്റഴിയില്ല, യലറ് ജലറിന്ജറ എണ്ണെം ജമച്ജെരുന്നതുവജര 

യ ാക്ടർ നിങ്ങളുജര ചിക്റിത്സ അൽെെം സവക്റുെം. മൂക്്ക ജപാട്ടൽ, 

രക്തട്സാവെം യമാണക്റൾ, ചർമ്മത്തിൽ ജചറിയ ചുവെ് അജല്ലങ്കിൽ പർെിൾ 

പാരുക്റൾ എന്നിവ യപാലുള്ള മുറിവുക്റയളാ രക്തട്സാവയമാ ഉജെങ്കിൽ, 

ദയവായി യ ാക്ടജറ അറിയിക്കുക്റ. 

 

ഫ്ലൂ യപാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: ക്റീയമാജതറാെി ചിക്റിത്സയ്ക്കിജരയയാ 

അജല്ലങ്കിൽ താമസിയാജത: 

ചൂര്, തണുെ് അജല്ലങ്കിൽ വിറയൽ അനുഭവജെരുന്നു 

• പനി 

• തലയവദന 

• യപശി യവദന 

• ക്ഷീണെം  

 

ഓക്കാനെം: ചിലയൊൾ ഛർദ്ദിയയാജരാെെം, പയക്ഷ ഇത് സാധാരണയായി 

ഛർദ്ദി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്റളാൽ നിയട്ന്തിക്കജെരുന്നു. നിങ്ങൾക്്ക അസുഖെം 

യതാന്നുന്നിജല്ലങ്കിലുെം ഛർദ്ദി വിരുദ്ധ മരുന്നുക്റൾ ക്റഴിയക്കെത് ട്പധാനമാണ്, 

ക്റാരണെം ഛർദ്ദി ആരെംഭിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ ചിക്റിത്സിക്കുന്നതിയനക്കാൾ ഛർദ്ദി 

തരയുന്നത് എളുെമാണ്. നിങ്ങൾക്്ക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നിലധിക്റെം തവണ 

അസുഖെം യതാന്നുന്നുജെങ്കിൽ ഉരൻ തജന്ന യ ാക്ടറുമായയാ നഴ്്ു മായയാ 

ബന്ധജെരുക്റ. 

 

ക്ഷീണെം: വളജര സാധാരണമായ പാർശവഫലങ്ങൾ, ഇത് ചിക്റിത്സാ യവളയിൽ 

വർദ്ധിയച്ക്കാെം. 

 

വൃക്ക തക്റരാറ് (ജനയട്ഫായരാക്ി്സിറി): ഈ ചിക്റിത്സ വൃക്കക്റൾക്്ക 

യദാഷക്റരമാണ്, ട്പയതയക്റിച്ുെം നിങ്ങൾക്്ക ഇതിനക്റെം വൃക്കസെംബന്ധമായ 

തക്റരാറുജെങ്കിൽ. നിങ്ങളുജര വൃക്ക എട്ത നന്നായി 
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ട്പവർത്തിക്കുന്നുജവന്്ന പരിയശാധിക്കുന്നതിന് ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  

ചിക്റിത്സയ്ക്്ക മുമ്്പ നിങ്ങൾക്്ക രക്തപരിയശാധന നരത്തുെം. നിങ്ങളുജര 

യ ാക്ടർ നിങ്ങളുമായി ചർച് ജചയ്യുെം, ക്റൂരാജത വൃക്ക 

തക്റരാറുൊക്റാതിരിക്കാൻ അവൻ / അവൾ നിങ്ങൾക്്ക 

ക്റീയമാജതറാെിയുജര ഏറവുെം മിക്റച് യ ാസ് തീരുമാനിക്കുെം. യക്റരുപാരുക്റൾ 

തരയാൻ, ധാരാളെം ജവള്ളെം ക്റുരിയക്കെത് ട്പധാനമാണ്. നിങ്ങൾ എട്തമാട്തെം 

ക്റുരിക്കുന്നുജവന്നുെം നിങ്ങൾ ക്റരന്നുയപാക്റുന്ന മൂട്തത്തിന്ജറ അളവ ്

യരഖജെരുത്താൻ നിങ്ങളുജര നഴ്്് നിങ്ങയളാര് ആവശയജെയട്ടക്കാെം. 

നിങ്ങളുജര മൂട്തത്തിൽ എജന്തങ്കിലുെം മാറങ്ങൾ ക്റൊൽ യ ാക്ടയറാര് 

പറയുക്റ, ഉദാഹരണത്തിന് രക്തത്തിന്ജറ സാന്നിധയെം. 

 

ട്ശവണ മാറങ്ങൾ (ഒയട്ടായരാക്ി്സിറി): നിങ്ങളുജര ജചവിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന 

ശബ്ദെം രിന്നിരസ് എന്്ന വിളിക്കാെം. ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 

പലയൊഴുെം സവന്തമായി ജമച്ജെരുെം. ചിക്റിത്സ അവസാനിച്തിനുയശഷെം 

വളജരക്കാലെം ഇത് നിലനിൽക്കുെം. നിങ്ങളുജര യക്റൾവിയിൽ എജന്തങ്കിലുെം 

മാറങ്ങൾ ക്റൊൽ യ ാക്ടജറയയാ നഴ്ി്ജനയയാ അറിയിക്കുക്റ. 

രക്തെം ക്റട്ടപിരിക്കൽ: നിങ്ങളുജര ക്റാലുക്റൾ വീർത്തയതാ ചുവെുെം ട്വണവുെം 

അജല്ലങ്കിൽ ശവായസാച്ഛവാസെം ഉൊയാൽ ജഹൽെ്സലനുമായി 

ബന്ധജെരുക്റ. 

 

ജ െംസിസ് (GEM / CIS)  മായി ബന്ധജെട്ട ചില സാധാരണ പാർശവഫലങ്ങൾ 

അലർ ി ട്പതിട്പവർത്തനെം: ചിലയൊൾ ഇത് ഓക്ാ്ലിലാറിന്ജറ ഇൻഫയൂഷൻ 

സമയത്്ത, അതിനുയശഷയമാ സെംഭവിക്കുന്നു. ക്റൂരുതൽ തവണ ഇത് 

സൗമയമാജണങ്കിലുെം ചിലയൊൾ ക്റഠിനമായിരിക്കുെം. ജപജട്ടന്നുള്ള 

എജന്തങ്കിലുെം ലക്ഷണങ്ങളുജെങ്കിൽ ഉരൻ യ ാക്ടയറാ നഴ്ി്യനായരാ പറയുക്റ: 

• ചുണങ്ങു 

• ശവാസെം മുട്ടൽ 

• മുഖത്തിന്ജറ ചുവെ് അജല്ലങ്കിൽ വീക്കെം 

• ചൂര് അനുഭവജെരുന്നു 

• തലക്ററക്കെം 

• മൂട്തജമാഴിക്കൽ 

 

വിരലുക്റളിലുെം ക്റാൽവിരലുക്റളിലുെം മരവിെ് അജല്ലങ്കിൽ ഇക്കിളി 

(ജപരിഫറൽ നയൂയറാെതി): ഓക്ാ്ലിലാറിൻ അധിഷ്ഠ ിത ക്റീയമാജതറാെി 

സക്റക്റളിയലാ ക്റാലുക്റളിയലാ മരവിെ്, ഇക്കിളി അജല്ലങ്കിൽ യവദന എന്നിവ 

ഉൊക്കുന്നതിലൂജര ഞരമ്പുക്റജള ബാധിക്കുെം. വിരലിലുെം ക്റാൽവിരലിലുെം 

മന്ദബുദ്ധി അജല്ലങ്കിൽ ഇക്കിളി നിങ്ങളുജര ഷൂയലസുക്റൾ ജക്റട്ടുക്റയയാ 

അജല്ലങ്കിൽ ജചയ്യുന്നത് യപാലുള്ള വിദഗ്ധ ക്റാരയങ്ങൾ ജചയ്യുന്നത് 

ട്പയാസക്റരമാക്കുന്നു 
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 ബട്ടണുക്റൾ. ഇത് ക്റുറച്് ദിവസങ്ങളിയലാ ആഴ്ചക്റളിയലാ ആരെംഭിച്് ക്റുറച് ്

മാസയത്തക്്ക നീെുനിൽക്കുെം. അപൂർവ്വമായി, മരവിെ് ശാശവതമായിരിക്കാെം. 

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉൊയാൽ അവ ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന ്

നിങ്ങൾക്്ക ചുവജര നിർദ്ദിഷ്ട നുറുങ്ങുക്റൾ ക്റജെത്താൻ ക്റഴിയുെം. 

 

വിശെില്ലായ്മ : ഒയന്നാ രയൊ ദിവസെം നിങ്ങൾ ക്റൂരുതൽ ക്റഴിച്ിജല്ലങ്കിൽ 

വിഷമിയക്കെ. 

വയറിളക്കെം: നിങ്ങൾക്്ക 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നായലാ അതിലധിക്റയമാ 

അയഞ്ഞ മലെം ഉജെങ്കിൽ നിങ്ങളുജര രീമുമായി ബന്ധജെയരെതുെ്. 

നിങ്ങളുജര യ ാക്ടർ നിങ്ങൾക്്ക വയറിളക്ക വിരുദ്ധ ഗുളിക്റക്റൾ 

(യലാജപറാസമ )് നൽക്റുെം. അയഞ്ഞ ചലനമുൊക്റുയമ്പാജഴല്ലാെം നിങ്ങൾ 

ഒരു യലാജപറാസമ ് രാബ് ജലറ് എരുയക്കെതുെ്. നഷ്ടജെട്ട ട്ദാവക്റങ്ങൾ 

മാറിസ്ഥാപിക്കാൻ ധാരാളെം ജവള്ളെം ക്റുരിക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക്റ. നിങ്ങൾക്്ക 

വയറിളക്കെം അനുഭവജെരുക്റയാജണങ്കിൽ ക്റുറഞ്ഞ സഫബർ ഭക്ഷണെം 

ക്റഴിക്കുക്റയുെം അസെംസ്കൃ ത പഴങ്ങൾ, ട്ഫൂട്ട്  യൂസ്, ധാനയങ്ങൾ, പച്ക്കറിക്റൾ 

എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക്റയുെം യവണെം. മദയെം, ക്റഫീൻ, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, 

ജക്റാഴുെ് ക്റൂരിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനുെം ഇത് സഹായിക്കുെം. 

 

ക്റീയമാജതറാെിയുജര എക്്്ട്രാവായസഷൻ (യചാർച്): ഇത് നൽക്റുയമ്പാൾ, 

ക്റീയമാജതറാെി സിരയ്ക്്ക പുറത്്ത യചാർന്്ന ചുറുമുള്ള രിഷയുവിജന 

നശിെിക്കുെം. സിരയ്ക്്ക ചുറുെം എജന്തങ്കിലുെം ക്റുജത്താഴുക്്ക, യവദന, ചുവെ് 

അജല്ലങ്കിൽ വീക്കെം ഉജെങ്കിൽ ഉരൻ തജന്ന നിങ്ങളുജര നഴ്ി്യനാര് പറയുക്റ. 

മലബന്ധെം: ഉയർന്ന സഫബർ ഭക്ഷണങ്ങൾ (പച്ക്കറിക്റൾ, പഴെം, മുഴുനീള 

ജറാട്ടി) ക്റഴിക്കുന്നതുെം ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ ജവള്ളെം ക്റുരിക്കുന്നതുെം നിങ്ങജള 

സഹായിക്കുെം. രെ് / മൂന്്ന ദിവസത്തിൽ ക്റൂരുതൽ നീെുനിൽക്കുജന്നങ്കിൽ 

നിങ്ങൾക്്ക യപാഷക്റങ്ങൾ ആവശയമായി വയന്നക്കാെം. 

വായ ട്വണങ്ങളുെം അൾസറുെം: അണുക്കൾ വളരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ 

എല്ലായ്യൊഴുെം പല്ല് യതയ്ക്കണെം. വായ ട്വണെം തരയുന്നതിയനാ 

സഹായിക്കുന്നതിയനാ മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷ് ഉപയയാഗിച്് 1/2 മുതൽ 1 

രീസ്പൂ ൺ യബക്കിെംഗ് യസാ  ജവള്ളത്തിൽ ക്റലർത്തി (അജല്ലങ്കിൽ ഒരു 

ജപാതു മൗത്്ത വാഷ്) ദിവസത്തിൽ മൂന്്ന തവണ ക്റഴുക്റുക്റ. ഓറഞ്്ച, നാരങ്ങ, 

മുന്തിരിെഴെം തുരങ്ങിയ അസി ിറി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

നിങ്ങൾക്്ക അൾസർ ഉജെങ്കിൽ യ ാക്ടയറാ നഴ്ി്യനായരാ പറയുക്റ, ക്റാരണെം 

വായ ട്വണെം തരയായനാ ചിക്റിത്സിക്കായനാ അവ സഹായിക്കുെം 

മയക്കെം: ക്റീയമാജതറാെി നിങ്ങൾക്്ക വളജര ഉറക്കവുെം മയക്കവുെം 

ക്ഷീണവുെം അനുഭവജെരാെം. നിങ്ങൾക്്ക വളജര ഉറക്കെം യതാന്നുന്നുജവങ്കിൽ, 

യട്ന്തങ്ങൾ ഓരിക്കുക്റയയാ ട്പവർത്തിെിക്കുക്റയയാ ജചയ്യരുത്. 

 

തലയവദന: ഇത് സെംഭവിക്കുക്റയാജണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്്ക പാരജസറയമാൾ 

യപാലുള്ള യവദനസെംഹാരിക്റൾ എരുക്കാെം. 



 

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 Sujith Kumar Mullapally, Dr Venkata Pradeep Babu Koyyala. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, 
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ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്: നിങ്ങൾക്്ക ആവശയജമങ്കിൽ സ്ലീെിെംഗ് രാബ് ജലറുക്റൾ 

എരുക്കാെം. 

മുരി ജക്റാഴിച്ിൽ: നിങ്ങളുജര മുരി ക്റനെംക്റുറയഞ്ഞക്കാെം, പയക്ഷ നിങ്ങളുജര 

മുരി നഷ്ടജെരാൻ സാധയതയില്ല. 

 

ചർമ്മത്തിജല മാറങ്ങൾ: ചർമ്മെം വരെയതാ ചുണങ്ങു വിക്റസിെിക്കുന്നയതാ 

ആക്റാെം. 

 

ട്ദാവക്റെം ജക്റട്ടിെരുക്കുക്റ: നിങ്ങൾക്്ക ഭാരെം വയ്ക്കാെം, നിങ്ങളുജര മുഖെം 

അജല്ലങ്കിൽ ക്റണങ്കാലുക്റൾ അജല്ലങ്കിൽ ക്റാലുക്റൾ വീർക്കാെം. 

നിങ്ങളുജര ക്റാലുക്റൾ ഒരു തലയണയിൽ വയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുെം. 

നിങ്ങളുജര ചിക്റിത്സ അവസാനിച്ുക്റഴിഞ്ഞാൽ വീക്കെം ജമച്ജെരുെം 

പാർശവഫലങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്്ന 

ഏജതങ്കിലുെം പാർശവഫലങ്ങജളക്കുറിച്് യ ാക്ടജറ അറിയിക്കുന്നത് 

ഉറൊക്കുക്റ; യരാഗലക്ഷണങ്ങജള നിയട്ന്തിക്കാൻ ഉപയയാഗട്പദമായ 

മരുന്നുക്റളുെ്. 

എന്ജറ പതിവ് മരുന്നുക്റജളല്ലാെം ഞാൻ തുരർന്നുെം ക്റഴിക്കയണാ?? 

അജത, നിങ്ങളുജര പതിവ് മരുന്നുക്റജളല്ലാെം ക്റഴിക്കുന്നത് തുരരണെം. നിങ്ങൾ 

എരുക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുക്റളുെം ദയവായി നിങ്ങളുജര ഓയങ്കാള ി രീമിന് 

റിയൊർട്ട് ജചയ്യുക്റ, അതുവഴി അവർക്്ക ഉപയദശിക്കാൻ ക്റഴിയുെം. 

എനിക്്ക ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ി്യനഷൻ നൽക്റായമാ?? 

അജത, നിങ്ങളുജര ക്റീയമാജതറാെി ആരെംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾക്്ക 

ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്ി്യനഷൻ നൽക്റണജമന്്ന നിർയദ്ദശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 

ഇതിനക്റെം തജന്ന ക്റീയമാജതറാെി ആരെംഭിച്ിട്ടുജെങ്കിൽ, വാക്ി്യനഷൻ 

എരുക്കുന്നതിനുള്ള മിക്റച് സമയജത്തക്കുറിച്് ഉപയദശിക്കാൻ ക്റഴിയുന്ന 

യ ാക്ടയറാര് ദയവായി യചാദിക്കുക്റ. 

 

ചിക്റിത്സയ്ക്കിജര ട്ശദ്ധിയക്കെ ക്റാരയങ്ങൾ 

• ധാരാളെം ട്ദാവക്റങ്ങൾ ക്റുരിക്കുക്റ (ട്പതിദിനെം ക്റുറഞ്ഞത് 2 ലിറർ) 

നിങ്ങളുജര വൃക്കക്റജള സെംരക്ഷിക്കുന്നു. 

• നല്ല യപാഷക്റാഹാരെം നിലനിർത്തുക്റ. ജചറിയ പതിവ് ഭക്ഷണെം 

ക്റഴിക്കുന്നത് ഓക്കാനെം ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുെം. ജക്റാഴുെ് 

അജല്ലങ്കിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണെം. നിങ്ങൾക്്ക 

ആവശയജമങ്കിൽ ആന്റി-സിജനനസ് മരുന്നുക്റൾ ക്റഴിക്കാെം. 

• യഷവിെംഗ് ജചയ്യുയമ്പാൾ ഒരു ഇലക്റ്ട്രിക്റ് യറസറുെം രക്തട്സാവെം 

ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷുെം ഉപയയാഗിക്കുക്റ. 

• സൂരയട്പക്റാശെം ഒഴിവാക്കുക്റ.  എസ് പി എഫ് 15 (അജല്ലങ്കിൽ ഉയർന്നത്) 

സൺ യലാക്കുെം സെംരക്ഷണ വസ്ട്തങ്ങളുെം ധരിക്കുക്റ. 

•  നിങ്ങൾക്്ക മയക്കെം അജല്ലങ്കിൽ തലക്ററക്കെം അനുഭവജെരാെം; 

ക്റജപസിറബിൻ ട്പതിക്റരണെം അറിയുന്നതുവജര  ാട്ഗത ആവശയമുള്ള 



 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer 
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യ ാലിക്റളിൽ വാഹനയമാരിക്കുക്റയയാ അതിൽ ഏർജെരുക്റയയാ 

ജചയ്യുക്റ. 

• ധാരാളെം വിട്ശമെം യനരുക്റ. 

•  ഹാൻ ്-ഫൂട്ട് സിൻയട് ാെം തരയുന്നതിന് : 

- നിങ്ങളുജര സക്റക്റളിയലക്കുെം ക്റാലുക്റളിയലക്കുെം ഘർഷണെം, മർദ്ദെം, ചൂര് 

എക്റ്സ്യപാഷർ എന്നിവ ക്റുറയ്ക്കുക്റ. 

- പാട്തങ്ങൾ ക്റഴുക്റൽ, നീെ ഷവർ അജല്ലങ്കിൽ രയൂബ് ബത്്ത എന്നിവ 

യപാലുള്ള ചൂരുജവള്ളവുമായി ദീർഘക്റാല സമ്പർക്കെം ഒഴിവാക്കുക്റ. 

- പാട്തെം ക്റഴുക്റുന്ന ക്റയ്യുറക്റൾ ഉപയയാഗിക്കരുത്, ക്റാരണെം റബ്ബറിന ്

നിങ്ങളുജര സക്റെത്തിയുജര ചർമ്മെം ഉഷ്മളമായി നിലനിർത്താൻ ക്റഴിയുെം. 

- നിങ്ങളുജര ക്റാലിൽ ജതാലി ക്റളയുന്നത് ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് നീെ നരത്തയമാ 

 മ്പുക്റയളാ ഒഴിവാക്കുക്റ.  

- ക്റഠിനമായ ട്പതലത്തിൽ നിങ്ങളുജര സക്റ ചൂഷണെം ജചയ്യുന്ന പൂയന്താട്ടെം / 

ഗാർഹിക്റ ഉപക്റരണങ്ങൾ ഉപയയാഗിക്കരുത്. 

- സക്റയിലുെം ക്റാലിലുെം യലാഷൻ തരവുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ, പയക്ഷ 

ചർമ്മജത്ത നനവുള്ളതാക്കുക്റ. 

ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് യവദന ഒഴിവാക്കാൻ 

നിങ്ങൾക്്ക എയമാലിയന്റ് ട്ക്റീമുക്റളുെം യവദനസെംഹാരിക്റളുെം 

ഉപയയാഗിക്കാെം. നിങ്ങളുജര യ ാക്ടറുമായി മിക്റച് മരുന്്ന ചർച് ജചയ്യുക്റ. 

മരവിെ് തരയുന്നതിനുെം ക്റുറയ്ക്കുന്നതിനുെം: 

- താപനിലയിജല ജപജട്ടന്നുള്ള മാറങ്ങളിയലക്്ക നിങ്ങളുജര സക്റക്റയളാ 

ക്റാലുക്റയളാ തുറന്നുക്റാട്ടുന്നത ്ഒഴിവാക്കുക്റ. നിങ്ങൾ ഒരു സശതയക്റാലത്്ത 

നരക്കുയമ്പാൾ ക്റയ്യുറക്റൾ ഉപയയാഗിയച്ാ ശീതീക്റരിച് ഭക്ഷണെം / പാനീയെം 

ജതാരാതിരിക്കുന്നതിലൂജരയയാ ഇത് സഹായിക്കുെം. 

- പാചക്റെം ജചയ്യുയമ്പാൾ ഓവൻ ക്റയ്യുറക്റളുെം പൂയന്താട്ടപരിപാലന സമയത്്ത 

സെംരക്ഷണ ക്റയ്യുറക്റളുെം ഉപയയാഗിക്കുക്റ. 

- നിങ്ങളുജര സക്റക്റാലുക്റൾ ഉഷ്മളമായി സൂക്ഷിക്കുക്റ, നന്നായി 

യയാ ിക്കുന്നതുെം സെംരക്ഷിതവുമായ ഷൂക്റൾ ധരിക്കുക്റ. 

- ചൂരുജവള്ളെം ഉപയയാഗിക്കുയമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ, ക്റാരണെം ഇത് എട്തമാട്തെം 

ചൂരുള്ളതാജണന്്ന നിങ്ങൾക്്ക അനുഭവജെരില്ല, സവയെം ക്റത്തിക്കാെം. 

- നഖെം മുറിക്കുയമ്പാൾ ട്ശദ്ധിക്കുക്റ. 

- ദിവസത്തിൽ രെ് തവണജയങ്കിലുെം ചർമ്മജത്ത യമായ്്്ചസറസ് ജചയ്യുക്റ. 

യരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിയട്ന്തിക്കാൻ സഹായിയക്കെ മരുന്നുക്റൾ വീട്ടിൽ 

സൂക്ഷിക്കുക്റ. 

നിങ്ങൾക്്ക മയക്കെം അജല്ലങ്കിൽ തലക്ററക്കെം അനുഭവജെരാെം; 

ക്റീയമാജതറാെിയയാരുള്ള നിങ്ങളുജര ട്പതിക്റരണെം അറിയുന്നതുവജര 

 ാട്ഗത ആവശയമുള്ള യ ാലിക്റളിൽ ഏർജെരുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ. 

യഷവിെംഗ് ജചയ്യുയമ്പാൾ ഒരു ഇലക്റ്ട്രിക്റ് യറസറുെം രക്തട്സാവെം 

ക്റുറയ്ക്കുന്നതിന് മൃദുവായ രൂത്്ത ട്ബഷുെം ഉപയയാഗിക്കുക്റ. 
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Cക്റീയമാജതറാെി ആരെംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ, നിങ്ങൾ ക്റഴിക്കുന്ന ഏജതങ്കിലുെം 

മരുന്നിജനക്കുറിച്് യ ാക്ടയറാര് പറയുക്റ. ചിലയൊൾ പാർശവഫലങ്ങൾ 

നിങ്ങളുജര മരുന്നുക്റളുമായി ബന്ധജെട്ടതാക്റാെം, ക്റീയമാജതറാെിയുമായിട്ടല്ല. 

നിങ്ങളുജര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാജണങ്കിയലാ 24 മണിക്കൂറിനുയശഷെം 

ജമച്ജെരുന്നിജല്ലങ്കിയലാ, ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധജെരാൻ മരിക്കരുത്. 

രക്തെം ക്റട്ടപിരിക്കുന്നതിന്ജറ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ട്ശദ്ധ ജചലുത്തുക്റ: യവദന, 

ചുവെ്, ഒരു സക്റയുജരയയാ ക്റാലിന്ജറയയാ വീക്കെം, ശവായസാച്ഛവാസെം 

അജല്ലങ്കിൽ ജനഞ്ചുയവദന. നിങ്ങൾക്്ക ഈ ലക്ഷണങ്ങളുജെങ്കിൽ 

യ ാക്ടറുമായി ബന്ധജെരുക്റ. 

ക്റീയമാജതറാെി എരുക്കുയമ്പാൾ യ ാക്ടറുജര അനുമതിയില്ലാജത ഒരു 

തരത്തിലുള്ള വാക്ി്യനഷനുെം സവീക്റരിക്കരുത്. 

  

 

• നിങ്ങൾ ട്പസവിക്കുന്ന ട്പായത്തിലുള്ള സ്ട്തീയാജണങ്കിൽ : 

- ഈ ചിക്റിത്സ ആരെംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്്പ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാജണങ്കിൽ 

അജല്ലങ്കിൽ ഗർഭിണിയായങ്കിൽ യ ാക്ടജറ അറിയിക്കുക്റ. 

- ക്റീയമാജതറാെി സമയത്്ത ഗർഭിണിയാക്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുക്റ 

- ക്റീയമാജതറാെി സമയത്്ത മുലയൂട്ടരുത ്

 

എയൊഴാണ് ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധജെയരെത്? 

നിങ്ങളുജര ലക്ഷണങ്ങൾ ക്റഠിനമാജണങ്കിയലാ 24 മണിക്കൂറിനുയശഷെം 

ജമച്ജെരുന്നിജല്ലങ്കിയലാ, ആശുപട്തിയുമായി ബന്ധജെരാൻ മരിക്കരുത്. 

ആശുപട്തി അരിയന്തര യക്റാൺരാക്റ്റ്: .......................................................................................... 

 

എനിക്ക് ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ എവിജര നിന്ന് ലഭിക്കുെം?? 

ഈ ഫീൽ ിൽ ക്റൂരുതൽ വിവരങ്ങൾ യനരാൻ നിങ്ങൾ താൽ 

െരയജെരുജന്നങ്കിൽ, ബിലയറി ട്രാക്റ്റ് ക്റയാൻ സറിനായുള്ള ഇ എസ് എെം ഒ 

(ESMO) ജവബ് സസറ് സന്ദർശിക്കാെം:  

യരാഗിക്റൾ ക്കുള്ള സഗ ്, എ എെം എെം എഫ് യക്റാലാഞ്ചിയയാക്റാർസിയനാമ 

ചാരിറി ജവബ് സസറ്. (AMMF The Cholangiocarcinoma Charity) 

അനുബന്ധ ലിങ്്ക നിങ്ങൾക്്ക ചുവജര ക്റജെത്താൻ ക്റഴിയുെം : 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 

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


 

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 Sujith Kumar Mullapally, Dr Venkata Pradeep Babu Koyyala. Indian Coordinator: Dr Venkata Pradeep Babu K, 

Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  
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