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पित्तपिषयक मार्ााच्या कका रोर्ासाठी जेमपसटाबाईन आपि पसस्प्लेपटन (जेमपसटाबाईन / 

पसस्प्लेपटन). 

 

तुमच्या डॉक्टराांनी तुमच्या कॅन्सरवर उपचार करण्यासाठी जेमससटाबाईन आसि ससस्प्लॅसटनच्या सांयोजनाची 

सिफारस केली असल्यास, या औषधाांबद्दल काही महत्त्वाची मासहती आसि त्ाांच्यािी सांबांसधत काही पैलू येथे 

आहेत 

 

पित्तपिषयक मार्ा कका रोर् 

सपत्तसवषयक मार्ााचे कका रोर् पेिी ांपासून सवकससत होतात (ज्याला कोलॅन्जजओसाइट्स म्हितात) जे सामान्यतः  

सपत्तसवषयक प्रिालीचे अस्तर बनवतात (खालील सचत्रात सहरव्या रांर्ात सचसत्रत केलेले). सपत्तसवषयक नसलका या 

लहान नळ्या आहेत ज्या सपत्त वाहून नेतात, ज्याचा उपयोर् यकृत आसि सपत्ताियापासून लहान आतड्यात अन्न 

पचवण्यासाठी केला जातो. 
 

सपत्तसवषयक मार्ााचे कका रोर् म्हिजे सपत्ताियाचा कका रोर्, सपत्ताियाचा कका रोर् आसि एम्प्युलरी कका रोर्: 
 

• कोलान्जजओकाससानोमा - ज्याला सपत्त नसलकाचा कका रोर् असेही म्हितात. हा कका रोर् सपत्त नसलकाांमधे्य कुठे 

सवकससत होतो यावर अवलांबून, तीन प्रकाराांमधे्य वर्ीकृत केला जातो: 

o इांटर ाहेपॅसटक कोलॅन्जजओकाससानोमा - जेव्हा यकृताच्या आतील नसलकाांमधे्य कका रोर् सवकससत होतो 

o पेररसहलर कोलान्जजओकाससानोमा - जेव्हा ते यकृताच्या बाहेरील नसलकाांमधे्य सवकससत होते 

o सडस्टल/एक्स्ट्र ाहेपॅसटक कोलान्जजओकाससानोमा - जेव्हा ते यकृतापासून दूर असलेल्या नसलकाांमधे्य  

    सवकससत होते 

• सपत्ताियाचा कका रोर् - सपत्ताियाच्या आवरिातून उद्भवतो 

• एम्प्युलरी कका रोर् - सपत्त नसलका आसि लहान आतड्याांमधील जोडिीतून उद्भवतो 

 

तुम्हाला हे पत्रक देण्यात आले आहे कारि तुम्हाला सपत्तसवषयक मार्ााचा कका रोर् असल्याचे सनदान झाले आहे. 

तुमचा ऑन्कोलॉसजस्ट तुमच्यािी कोिता सपत्तसवषयक मार्ााचा कका रोर् आहे आसि तो सकती वाढला आहे 

याबद्दल चचाा करू िकतो. 
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जेम/पसस् म्हिजे काय? 

जेमससटाबाईन आसि ससस्प्लेसटन ही दोन केमोथेरपी औषधे आहेत जी पेिी ांच्या प्रसतकृतीच्या प्रसियेत हस्तके्षप 

करून टू्यमर पेिी नष्ट करतात. तथासप, ते सामान्य पेिी ांना देखील नुकसान पोहोचवू िकतात, त्ामुळे काही 

दुष्पररिाम होऊ िकतात. आम्ही जेमससटाबाईन आसि ससस्प्लेसटनच्या सांयोजनाला जेम/ससस् या छोट्या 

नावाने सांबोधू. 

 

जेम/पसस् चे व्यिस्प्थािन कसे केले जाते? 

तुम्हाला हॉन्िटलमधे्य, केमोथेरपी युसनटमधे्य जेम/ससस् समळेल. दोन्ही औषधे कॅनु्यला, एक लहान पातळ 

नळीद्वारे इांटर ावे्हनस (सिरेमधे्य) इांजेक्ट केली जातात, जी पररचाररका द्वारे तुमच्या हाताच्या सकां वा हाताच्या 

सिरामधे्य टाकली जाईल. तुम्हाला जेम/ससस् समळाल्यानांतर कॅनु्यला काढला जाईल. ससस्प्लॅसटनमुळे काही 

वेदना होऊ िकतात सकां वा रक्तवासहनीच्या बाजूने हानीकारक असू िकते, हे टाळण्यासाठी तुम्हाला 

ससस्प्लॅसटन ओतण्यापूवी आसि नांतर तुमच्या सिरामधे्य भरपूर द्रव समळेल. 

तुमची उांची, वजन, वय, सामान्य आरोग्य आसि अांतसनासहत पररन्स्प्थती यासह अनेक घटकाांवर आधाररत तुमचा 

डॉक्टर तुम्हाला जेम/ससस् चा अचूक डोस ठरवेल. 

 

जेम/पसस् उिचाराांचे िेळाित्रक 

तुम्हाला उपचाराांच्या चिात जेम/ससस् समळेल. जीईएम/सीआयएस उपचाराांचे मानक वेळापत्रक तीन 

आठवड्याांच्या चिाचे अनुसरि करते, ज्यामधे्य आठवड्यातून एक सदवस केमोथेरपीचा समावेि होतो, दोन 

आठवडे आसि त्ानांतर एक आठवडा सवश्ाांती. 

केमोथेरपीच्या प्रते्क सत्रापूवी, तुमची रक्त तपासिी होईल आसि तुमची ऑन्कोलॉसजकल टीम तपासेल की 

तुम्ही केमोथेरपी सत्रासाठी पुरेसे सफट आहात की नाही. तुमच्या िेवटच्या सत्रापासून तुम्ही कोित्ाही 
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लक्षि(लक्षिे) आसि समस्या(ल्या) ची तिार करिे महत्वाचे आहे जेिेकरून डोस/िेडू्यल तुमच्यासाठी 

समायोसजत आसि वैयन्क्तकृत केले जाऊ िकते. 

केमोथेरपीच्या प्रते्क चिाच्या पसहल्या आठवड्याच्या पसहल्या सदविी, तुम्ही ऑन्कोलॉजी टीमला 

तपासण्यासाठी आसि रक्त तपासिी करण्यासाठी रुग्णालयात याल. केमोथेरपी घेण्यासाठी तुम्ही 1 सकां वा 2 

सदवसाांनी परत याल. या प्रसांर्ी आपि काही समस्या सवकससत केल्यासिवाय डॉक्टराांना भेटिार नाही. 

केमोथेरपी सत्र ३ ते ४ तास चालेल. 

दुसऱ्या आठवड्याच्या 8 व्या सदविी तुम्हाला रक्ताची पुनरावृत्ती करावी लारे्ल, परां तु तुम्ही केमोथेरपीसाठी 

रुग्णालयात येण्यापूवी टीम फोनद्वारे तुमचे मूल्याांकन करू िकते. तुमच्या केमोथेरपीच्या भेटीच्या आदल्या 

सदविी डॉक्टर तुम्हाला तुमच्या GP पॅ्रन्क्टसमधे्य रक्त घेण्यास साांरू् िकतात. 

तुम्हाला रात्रभर हॉन्िटलमधे्य राहण्याची र्रज नाही. 

 

जेमपसटाबाईन/पसस् सायकल: 2आठिडे चालू, 1 आठिडा बांद 
 
 

जेम/पसस् उिचाराांचा कालािधी 

डॉक्टर तुमच्या उपचाराांच्या कालावधीबद्दल तुमच्यािी चचाा करतील. प्रते्क जेम/ससस् सायकल 3 आठवडे 

चालेल. जर तुम्ही उपचार चाांर्ल्या प्रकारे सहन करत असाल, तर केमोथेरपी काया करत आहे की नाही हे 

समजून घेण्यासाठी तुमचे डॉक्टर पुन्हा सॅ्कन करण्याचा सल्ला देण्यापूवी तुम्हाला सकमान 3 मसहने केमोथेरपी 

समळेल. पसहल्या 3 मसहन्याांच्या सॅ्कनमधे्य तुमचा कका रोर् न्स्प्थर सकां वा कमी होत असल्याचे सदसून आले, तर 

तुमचे डॉक्टर आिखी 3 मसहने केमोथेरपी सुरू ठेवण्याचा सल्ला देऊ िकतात. पसहल्या 6 मसहन्याांच्या 

उपचारानांतर तुमचे डॉक्टर तुमच्यािी चचाा करतील की तुम्ही केमोथेरपीमधून बे्रक घ्यावा की तुम्ही चालू 

ठेवावा. 

जेम/पसस् उिचाराांचे दुष्पररिाम काय आहेत? 

या उपचाराचे ज्ञात दुष्पररिाम आहेत, परां तु तुम्हाला त्ापैकी कोितेही अनुभव येत नाहीत. याचा अथा असा 

नाही की उपचार काम करत नाहीत; साइड इफेक््टसची उपन्स्प्थती सकां वा तीव्रता आसि औषधाची प्रभावीता 

याांच्यात कोिताही सांबांध नाही. 

तुम्हाला काही साइड इफेक््टस समळू िकतात, परां तु तुम्हाला ते सवा समळण्याची िक्यता नाही. लक्षात ठेवा की 

साइड इफेक््टस बहुतेकदा त्ाांची सुरुवात, कालावधी आसि तीव्रतेच्या दृष्टीने अांदाज लावता येतात; ते 

जवळजवळ नेहमीच उलट करता येतात आसि ससस्प्लॅसटनिी सांबांसधत वर्ळता, उपचारानांतर पूिापिे सनघून 

जावे. तथासप, त्ाांची वारांवारता आसि तीव्रता प्रते्क व्यक्तीनुसार बदलते. 
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इतर अनेक केमोथेरपी औषधाांप्रमािे, जीईएम/सीआयएस कका रोर्ाच्या पेिी नष्ट करतात कारि पेिी 

सवभाजन आसि प्रसार थाांबसवण्याच्या त्ाांच्या क्षमतेमुळे. दुदैवाने, केमोथेरपी औषधे कका रोर्ाच्या पेिी आसि 

सामान्य पेिी याांच्यातील फरक ओळखण्यास सक्षम नाहीत. त्ामुळे, केमोथेरपीमुळे रक्तपेिी, तोांडातील पेिी, 

पोट, आतडी आसि इतरत्र सारख्या वेर्ाने सवभासजत होिाऱ्या सामान्य पेिी देखील नष्ट होतात, ज्यामुळे काही 

सभन्न दुष्पररिाम होतात. उपचार सांपल्यानांतर, त्ा सामान्य पेिी पुन्हा वाढतील आसि सनरोर्ी होतील. 

अिी अनेक औषधे उपलब्ध आहेत जी केमोथेरपी दरम्यान घेतली जाऊ िकतात ज्यामुळे तुम्हाला होिाऱ्या 

कोित्ाही साइड इफेक््टसचा प्रभाव सनयांसत्रत आसि कमी करता येतो. 

काही सिाात सामान्य साइड इफेक््टस 

हेमॅटोटोक्सिपसटी: तुमच्या रक्तपेिी ांवर होिारे दुष्पररिाम यासह: 

• िाांढऱ्या रक्त िेशी ांची कमी सांख्या आपि सांसर्ााचा धोका 

केमोथेरपी अनेकदा पाांढऱ्या रक्त पेिी ांची सांख्या कमी करते, ज्यामुळे तुम्हाला सांिमिासवरुद्ध लढण्यात मदत 

होते. तुमच्या पाांढऱ्या रक्तपेिी ांची सांख्या खूप कमी असल्यास (याला नू्यटर ोपेसनया म्हितात) तुम्हाला सांसर्ा 

होण्याचा धोका असू िकतो. यावेळी, र्दीच्या सठकािी सकां वा सदी झालेल्या लोकाांच्या सांपकाात राहिे 

यासारख्या सांिमिाचा धोका वाढविाऱ्या पररन्स्प्थती टाळण्यासाठी सावधसर्री बाळर्िे आवश्यक आहे. 

तुमच्या केमोथेरपीच्या प्रते्क चिाच्या 7 व्या सदवसापासून ते 10 व्या सदवसाच्या दरम्यान तुमच्या पाांढऱ्या 

पेिी ांची सांख्या सवाात कमी असण्याची िक्यता असल्याने, या सदवसाांमधे्य सांसर्ााचा धोका टाळिे सविेषतः  

महत्वाचे आहे. 

पाांढऱ्या पेिी ांची सांख्या कमी होिे ही एक महत्त्वाची रक्त तपासिी आहे जी तुम्हाला केमोथेरपीचा पुढचा डोस 

समळण्यापूवी तुमचे डॉक्टर करतील जे तुम्हाला केमोथेरपी घेत असताना पाांढऱ्या रक्त पेिी ांची सांख्या तुम्हाला 

सांसर्ाापासून वाचवण्यासाठी पुरेिी आहे. 

तुमच्या पुढील उपचारापूवी पाांढऱ्या पेिी ांची सांख्या सामान्यतः  सामान्य होईल. काहीवेळा असे होऊ िकते की ते 

तुम्हाला सनयोसजत उपचार घेण्यास अनुमती देण्यास खूप कमी आहेत आसि तुमचे डॉक्टर पेिी ांची सांख्या 

सामान्य होईपयंत तुमच्या उपचाराांना थोड्या काळासाठी सवलांब करतील. 

तुम्हाला सांसर्ााची सचने्ह आसि लक्षिे मासहत असिे महत्त्वाचे आहे आसि तुम्हाला खालीलपैकी काही सवकससत 

होत असल्यास तुम्ही तुमच्या हॉन्िटलमधील हेल्पलाइनिी सांपका  साधला पासहजे: 

- पॅराससटामॉल वापरूनही तुमच्या िरीराचे तापमान 38°C (100.4°F) वर वाढते 

- तुम्हाला अचानक थरकाप सकां वा अस्वस्प्थ वाटते 

- तुम्हाला घसा खवखविे, खोकला, असतसार, लघवीची वारांवाररता वाढिे 
 

• लाल रक्तिेशी ांची सांख्या कमी 

केमोथेरपीमुळे लाल रक्तपेिी ांची सांख्या कमी होऊ िकते. लाल रक्तपेिी ांची सवाात महत्वाची भूसमका ही 

आपल्या िरीराच्या प्रते्क भार्ात ऑन्िजन वाहून नेिे आहे. जर लाल रक्तपेिी ांची सांख्या खूप कमी असेल 

(याला अॅसनसमया म्हितात) तर तुम्हाला थकवा आसि श्वास घेण्यास त्रास होऊ िकतो. तुमचा अिक्तपिा र्ांभीर 

असल्यास, तुम्हाला रक्त सांिमिाची आवश्यकता असेल. 
 

• लेटलेट्सची कमी सांख्या आपि जखम पकां िा रक्तस्त्राि होण्याचा धोका 

केमोथेरपीमुळे लेटलेट्सची सांख्या कमी होऊ िकते. रक्त र्ोठण्यास मदत करण्यासाठी लेटलेट्स उपयुक्त 

आहेत. जर तुमच्या लेटलेट्सची सांख्या खूप कमी असेल (याला थ्रोम्बोसाइटोपेसनया म्हितात) तुम्हाला 

केमोथेरपी समळू िकत नाही आसि तुमचे डॉक्टर लेटलेटची सांख्या सुधारेपयंत तुमच्या उपचाराांना थोड्या 

काळासाठी सवलांब करतील. 
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तुम्हाला नाकातून रक्त येिे, सहरड्याांमधून रक्तस्त्राव होिे, त्वचेवर लहान लाल सकां वा जाांभळे सठपके याांसारखे 

काही जखम सकां वा रक्तस्त्राव होत असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराांना कळवा. 
 

फू्ल सारखी लक्षिे: केमोथेरपी उपचारादरम्यान सकां वा थोड्या वेळाने तुम्हाला हे अनुभव येऊ िकतात: 

• र्रम, थांड सकां वा थरथर वाटिे 

•ताप 

• डोकेदुखी 

• स्नायू दुखिे 

• थकवा 
 

मळमळ: सामान्यतः  सौम्य, कधीकधी उलट्या सोबत. हे सहसा आजारसवरोधी औषधाांद्वारे चाांर्ले सनयांसत्रत केले 

जाते. उपचारानांतर काही तासाांपासून ते काही सदवसाांपयंत तुम्ही याचा अनुभव घेऊ िकता. 

थकिा: एक असतिय सामान्य दुष्पररिाम, जो उपचारादरम्यान वाढू िकतो. 

कमी भूक: जर तुम्ही एक सकां वा दोन सदवस जास्त खात नसाल तर काळजी करू नका. 

द्रि तयार होिे: तुमचे वजन वाढू िकते आसि तुमचा चेहरा सकां वा तुमचे घोटे सकां वा पाय फुरू् िकतात. हे तुमचे 

पाय उिीवर ठेवण्यास मदत करू िकते. तुमचा उपचार सांपल्यानांतर सूज बरी होईल. 

पकडनीचे नुकसान (नेफ्रोटॉक्सिपसटी): हे उपचार मूत्रसपांडासाठी हासनकारक असू िकतात, सविेषत: जर 

तुमच्याकडे आधीपासूनच अांतसनासहत मूत्रसपांड कमजोरी असेल. तुमची सकडनी सकती व्यवन्स्प्थत काम करत आहे 

हे तपासण्यासाठी तुमच्या जेम/ससस् उपचारापूवी तुमच्या रक्ताच्या चाचण्या होतील. तुमचे डॉक्टर तुमच्यािी 

चचाा करतील आसि सकडनीचे पुढील नुकसान टाळण्यासाठी ते/ती तुमच्यासाठी केमोथेरपीचा सवोत्तम डोस 

ठरवतील. नुकसान टाळण्यासाठी, भरपूर पािी सपिे महत्वाचे आहे. तुमची पररचाररका तुम्हाला तुम्ही सकती 

यावे आसि तुम्ही सकती लघवी करता याची नोांद ठेवण्यास साांरू् िकते. तुमच्या लघवीमधे्य काही बदल 

सदसल्यास तुमच्या डॉक्टराांना साांर्ा, उदाहरिाथा रक्ताची उपन्स्प्थती. 

ऐकण्यात बदल (ओटोटॉक्सिपसटी): तुम्हाला कदासचत तुमच्या कानात वाजिारा आवाज सदसू िकेल, ज्याला 

सटसनटस म्हितात. उपचार सांपल्यानांतर हे अनेकदा स्वतः हून बरे होते. क्वसचतच, उपचार सांपल्यानांतर ते 

दीघाकाळ सटकू िकते. तुमच्या कानात काही बदल सदसल्यास तुमच्या डॉक्टराांना सकां वा नसाला कळवा. 
 

काही कमी सामान्य दुष्पररिाम 

ऍलजीक प्रपतपिया: केमोथेरपी सदली जात असताना कधीकधी असे होते. तुम्हाला यापैकी कोितीही 

अचानक लक्षिे आढळल्यास ताबडतोब तुमच्या डॉक्टराांना सकां वा नसाला साांर्ा: 

• पुरळ 

•धाप लार्िे 

• चेहऱ्यावर लालसरपिा सकां वा सूज येिे 

• र्रम वाटिे 

• चक्कर येिे 

• लघवी करिे आवश्यक आहे 

बोटे आपि बोटे मधे्य बधीरििा पकां िा मुांग्या येिे (िररधीय नू्यरोिॅथी): ससस्प्लॅसटन-आधाररत 

केमोथेरपीमुळे हात सकां वा पाय सुन्न होिे, मुांग्या येिे सकां वा वेदना होऊन मज्जातांतूांवर पररिाम होऊ िकतो. 

बोटे आसि पायाची बोटे सुन्न होिे सकां वा मुांग्या येिे यामुळे चपला बाांधिे सकां वा बटिे वर करिे यासारख्या 

र्ोष्टी करिे कठीि होऊ िकते. हे काही सदवस सकां वा आठवड्यात सुरू होऊ िकते आसि काही मसहने सटकू 
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िकते. क्वसचतच, सुन्नपिा कायमचा असू िकतो. ही लक्षिे आढळल्यास ती कमी करण्यात मदत 

करण्यासाठी तुम्ही खालील सवसिष्ट सटप्स िोधू िकता. 

कमी भूक: जर तुम्ही एक सकां वा दोन सदवस जास्त खात नसाल तर काळजी करू नका. तुमची चव देखील 

बदलू िकते. 

अपतसार: 24 तासाांत तुमच्याकडे 4 सकां वा असधक सैल मल (मल) असल्यास तुम्हाला तुमच्या टीमिी सांपका  

साधण्याची र्रज आहे. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला असतसार सवरोधी औषधे देतील. र्मावलेले द्रव बदलण्यासाठी 

भरपूर पािी सपण्याचे लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला असतसार होत असेल तर तुम्ही कमी फायबर असलेले अन्न खावे 

आसि कच्ची फळे, फळाांचा रस, तृिधाने्य आसि भाज्या टाळा. हे अल्कोहोल, कॅफीन, दुग्धजन्य पदाथा आसि 

उच्च चरबीयुक्त पदाथा टाळण्यास देखील मदत करू िकते. 

केमोथेरिीचे एिटर ावॅ्हसेशन (र्ळती) : ती सदली जात असताना, केमोथेरपी काहीवेळा सिरेच्या बाहेर र्ळू 

िकते आसि आजूबाजूच्या ऊती ांना नुकसान पोहोचवू िकते. तुम्हाला रक्तवासहनीभोवती कोिताही त्रास, 

वेदना, लालसरपिा सकां वा सूज असल्यास ताबडतोब तुमच्या नसाला साांर्ा. 

बद्धकोष्ठता: जास्त फायबर असलेले पदाथा खािे (भाज्या, फळे, होलमील बे्रड) आसि सकमान 2 सलटर पािी 

सपिे तुम्हाला मदत करू िकते. दोन/तीन सदवसाांपेक्षा जास्त काळ सटकल्यास तुम्हाला रेचकाांची र्रज भासू 

िकते. 

तोांडाचे फोड आपि व्रि: जांतू वाढू नयेत म्हिून खाल्ल्यानांतर प्रते्क वेळी दात घासिे आवश्यक आहे. मऊ 

टूथब्रि वापरा आसि 1/2 ते 1 चमचे बेसकां र् सोडा पाण्यात समसळून सदवसातून तीन वेळा स्वच्छ धुवा. सांत्री, 

सलांबू आसि द्राके्ष यासारखे आम्लयुक्त पदाथा टाळिे चाांर्ले आहे; तुम्हाला अल्सर असल्यास तुमच्या डॉक्टराांना 

सकां वा नसाला साांर्ा, कारि ते तोांडातील फोड टाळण्यास सकां वा त्ावर उपचार करण्यास मदत करू िकतात. 

तांद्री: केमोथेरपीमुळे तुम्हाला खूप झोप येते (तांद्री) आसि थकवा जािवू िकतो. तुम्हाला खूप झोप येत असेल, 

तर वाहन चालवू नका सकां वा मसिनरी चालवू नका. 

डोकेदुखी: असे झाल्यास, तुम्ही पॅराससटामॉल सारखी वेदनािामक औषधे घेऊ िकता. 

झोिेमधे्य अडचि: झोपेच्या र्ोळ्या आवश्यक असल्यास तुम्ही घेऊ िकता. 

केस र्ळिे: तुमचे केस पातळ होऊ िकतात, परां तु तुमचे केस र्ळण्याची िक्यता नाही. 

त्वचेत बदल: तुमची त्वचा कोरडी होऊ िकते सकां वा पुरळ उठू िकते. 

द्रि तयार होिे: तुमचे वजन वाढू िकते आसि तुमचा चेहरा सकां वा तुमचे घोटे सकां वा पाय फुरू् िकतात. हे 

तुमचे पाय उिीवर ठेवण्यास मदत करू िकते. तुमचा उपचार सांपल्यानांतर सूज बरी होईल. 

 

साइड इफेक््टस पनयांपत्रत करण्यात मदत करण्यासाठी औषधे 

तुमच्या डॉक्टराांना कोितेही दुष्पररिाम कळवण्याची खात्री करा; लक्षिे सनयांसत्रत करण्यासाठी उपयुक्त औषधे 

आहेत. 
 

मी माझी सिा सामान्य औषधे घेिे सुरू ठेिािे का? 

होय, तुम्हाला तुमची नेहमीची सवा औषधे घेत राहावे लार्तील. कृपया तुम्ही घेत असलेली सवा औषधे तुमच्या 

ऑन्कोलॉजी टीमला कळवा, जेिेकरून ते सल्ला देऊ िकतील. 
 

मी फू्ल लसीकरि करू शकतो का? 

होय, तुमची केमोथेरपी सुरू करण्यापूवी तुम्हाला फू्लचे लसीकरि करण्याचा सल्ला सदला जातो. तुम्ही तुमची 

केमोथेरपी आधीच सुरू केली असल्यास, कृपया तुमच्या डॉक्टराांना सवचारा जे लसीकरिासाठी सवोत्तम वेळेचा 

सल्ला देऊ िकतात. 
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उिचार दरम्यान पटिा 

• भरपूर द्रव या (दररोज सकमान 2 सलटर) तुमच्या मूत्रसपांडाचे रक्षि करा. 

• चाांर्ले पोषि ठेवा. थोडेसे वारांवार जेवि केल्याने मळमळ कमी होण्यास मदत होऊ िकते. आपि 

चरबीयुक्त सकां वा तळलेले पदाथा टाळावे. तुम्हाला र्रज पडल्यास तुम्ही अँटी-ससकनेस औषधे घेऊ िकता. 

मुांडि करताना इलेन्क्टरक रेझर आसि रक्तस्त्राव कमी करण्यासाठी मऊ टूथब्रि वापरा. 

• सूयाप्रकाि टाळा. SPF 15 (सकां वा उच्च) सनब्लॉक आसि सांरक्षिात्मक कपडे घाला. 

• तुम्हाला तांद्री सकां वा चक्कर येऊ िकते; जेमससटाबाईनला तुमचा प्रसतसाद कळेपयंत डर ायन्व्हांर् टाळा सकां वा 

सावधसर्रीची आवश्यकता असलेल्या कामाांमधे्य रु्ांतिे टाळा. 

•भरपूर अराम करा. 

• लक्षिे सनयांसत्रत करण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक असलेली औषधे घरी ठेवा. 

• केमोथेरपी सुरू करण्यापूवी, तुम्ही घेत असलेल्या कोित्ाही औषधाबद्दल तुमच्या डॉक्टराांना साांर्ा. कधीकधी 

साइड इफेक््टस तुमच्या औषधाांिी सांबांसधत असू िकतात आसि केमोथेरपीिी नाही. 

• तुमची लक्षिे र्ांभीर असल्यास सकां वा 24 तासाांनांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्िटलिी सांपका  साधण्यास 

असजबात सांकोच करू नका. 

• रक्ताच्या रु्ठळ्या होण्याच्या लक्षिाांकडे लक्ष द्या: वेदना, लालसरपिा, हात सकां वा पाय सुजिे, श्वास लार्िे 

सकां वा छातीत दुखिे. तुम्हाला यापैकी कोितीही लक्षिे आढळल्यास तुमच्या डॉक्टराांिी सांपका  साधा. 

• जेमससटाबाईन घेत असताना तुमच्या डॉक्टराांच्या परवानर्ीसिवाय कोित्ाही प्रकारचे लसीकरि घेऊ नका. 

• तुम्ही बाळां तपिाच्या वयाची स्त्री असल्यास: 

- हे उपचार सुरू करण्यापूवी तुम्ही र्भावती असाल सकां वा र्भावती असाल तर तुमच्या डॉक्टराांना कळवा. 

- केमोथेरपी दरम्यान र्भाधारिा टाळा 

- केमोथेरपी दरम्यान स्तनपान करू नका 
 

हॉक्सिटलशी कधी सांिका  साधािा? 

तुमची लक्षिे र्ांभीर असल्यास सकां वा 24 तासाांनांतर सुधारत नसल्यास, हॉन्िटलिी सांपका  साधण्यास असजबात 

सांकोच करू नका. 

रुग्णालयातील आपत्कालीन सांपका : ……………………………………………………………………………………………… 
 

मला अपधक मापहती कुठे पमळेल? 

तुम्हाला या के्षत्रात असधक मासहती समळवायची असल्यास, तुम्ही सपत्तसवषयक मार्ााच्या कका रोर्ासाठी ESMO 

वेबसाइटला भेट देऊ िकता: रुग्णाांसाठी मार्ादिाक आसि AMMF The Cholangiocarcinoma Charity 

वेबसाइट. 

आिि खालील पलांक शोधू शकता: 
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/patient-guide/ 
 

 

  

 
Tips during treatment 


