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Gemcitabine for biliary tract cancers 
பித்தநீர் பாதத புற்றுநநாய்களுக்கான ஜெம்சிடதபன் 

உங்கள் புற்றுநநாய்க்கு சிகிச்தசயளிக்க உங்கள் மருத்துவர் 
ஜெம்சிடதபதன பரிந்துதைத்திருந்தால், இந்த மருந்து மற்றும் அது 
ஜதாடர்பான சில அம்சங்கள் பற்றிய சில முக்கியமான தகவல்கள் 
இங்நக. 
 
பித்தநீர் பாதத புற்றுநநாய் 
பித்தநீர் குழாயின் புற்றுநநாய்கள் உயிைணுக்களிலிருந்து உருவாகின்றன 
(நசாலாங்கிநயாதசட்டுகள் என்று அதழக்கப்படுகின்றன) அதவ 
ஜபாதுவாக பித்த அதமப்பின் அதமப்தப உருவாக்குகின்றன (கீநழ 
உள்ள படத்தில் பச்தச நிறத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது). பித்தநீர் 
குழாய்கள் என்பது சிறுநீர் குழாய்கள் ஆகும், இது பித்தப்தப எடுத்துச் 
ஜசல்கிறது, இது உணதவ ெைீணிக்க பயன்படுகிறது, கல்லீைல் மற்றும் 
பித்தப்தபயில் இருந்து சிறு குடலுக்குள் ஜசல்கிறது. 
 
பித்தநீர் பாதத புற்றுநநாய்கள் நசாலாங்கிநயாகார்சிநனாமா, பித்தப்தப 
புற்றுநநாய் மற்றும் ஆம்புலரி புற்றுநநாய்: 
 
நசாலன்கிநயாகார்சிநனாமா - இது பித்த நாள புற்றுநநாய் என்றும் 
அதழக்கப்படுகிறது. இந்த புற்றுநநாய் பித்தநீர் குழாய்களில் எங்கு 
உருவாகிறது என்பததப் ஜபாறுத்து மூன்று வதககளாக 
வதகப்படுத்தப்படுகிறது: 
ஓ இன்ட்ைாஜெபடிக் நசாலாங்கிநயாகார்சிநனாமா - கல்லீைலுக்குள் 
உள்ள குழாய்களில் புற்றுநநாய் உருவாகும்நபாது 
perihilar cholangiocarcinoma - கல்லீைலுக்கு ஜவளிநய உள்ள குழாய்களில் 
உருவாகும்நபாது 
ஓ டிஸ்டல்/எக்ஸ்ட்ைாஜெபடிக் நசாலாங்கிநயாகார்சிநனாமா - இது 
கல்லீைலில் இருந்து நமலும் ஜதாதலவில் உள்ள குழாய்களில் 
உருவாகும்நபாது 
பித்தப்தப புற்றுநநாய் - பித்தப்தப புறணி இருந்து எழுகிறது 
ஆம்புலரி புற்றுநநாய் - பித்தநீர் குழாய்களுக்கும் சிறு குடலுக்கும் 
இதடயில் இதணவதால் எழுகிறது 
உங்களுக்கு பித்தநீர் பாதத புற்றுநநாய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதால் 
இந்த துண்டு பிைசுைம் ஜகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் புற்றுநநாயியல் 
நிபுணர் உங்களுடன் எந்த பித்தநீர் பாதத புற்றுநநாய் உள்ளது மற்றும் 
அது எவ்வளவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதத விவாதிக்கலாம். 
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ஜெம்சிடதபன் என்றால் என்ன? 

ஜெம்சிடதபன் என்பது கீநமாஜதைபி மருந்து ஆகும், இது உயிைணு 

பிைதிபலிப்பு ஜசயல்முதறயில் குறுக்கிடுவதன் மூலம் கட்டி ஜசல்கதள 

அழிக்கிறது. இருப்பினும், இது சாதாைண ஜசல்கதள நசதப்படுத்தும் 

என்பதால், இது சில பக்க விதளவுகதள ஏற்படுத்தலாம். 

ஜெம்சிடதபன் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது? 

கீநமாஜதைபி பிரிவில் நீங்கள் மருத்துவமதனயில் ஜெம்சிடதபதனப் 

ஜபறுவரீ்கள். ஜெம்சிடதபன் ஒரு நைம்பு வழியாக ஒரு நைம்புக்குள் 

ஜசலுத்தப்படுகிறது (ஒரு நைம்புக்குள்), ஒரு குறுகிய ஜமல்லிய குழாய், இது 

உங்கள் தகயில் அல்லது தகயில் ஒரு ஜசவிலியால் நைம்புக்குள் 

ஜசலுத்தப்படும். நீங்கள் ஜெம்சிடதபதனப் ஜபற்ற பிறகு கன்னுலா 

அகற்றப்படும். 

உங்கள் உயைம், எதட, வயது, ஜபாது ஆநைாக்கியம் மற்றும் அடிப்பதட 

நிதலதமகள் உள்ளிட்ட பல காைணிகளின் அடிப்பதடயில் நீங்கள் ஜபறும் 

ஜெம்சிடதபனின் சரியான அளதவ உங்கள் மருத்துவர் தீர்மானிப்பார். 

வாய்வழியாக (வாயால்) எடுக்கக்கூடிய ஜெம்சிடதபனின் ஒரு வடிவம் 

இல்தல. 
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ஜெம்சிடதபன் சிகிச்தசயின் அட்டவதண 

சிகிச்தசயின் சுழற்சிகளில் நீங்கள் ஜெம்சிடதபதனப் ஜபறுவரீ்கள். 

ஜெம்சிடதபன் சிகிச்தசயின் நிதலயான அட்டவதண நான்கு வாை 

சுழற்சிதயப் பின்பற்றுகிறது, வாைத்திற்கு ஒரு நாள் கீநமாஜதைபி, மூன்று 

வாைங்களுக்கு (DAY 1, DAY 8 மற்றும் DAY 15), பின்னர் ஒரு வாைம் ஓய்வு. 

 

கீநமாஜதைபியின் ஒவ்ஜவாரு அமர்வுக்கும் முன், நீங்கள் ஒரு இைத்தப் 

பரிநசாததனதய நமற்ஜகாள்வரீ்கள், நமலும் கீநமாஜதைபி அமர்வுக்கு நீங்கள் 

நபாதுமான அளவு ஜபாருத்தமானவைா என்பதத உங்கள் புற்றுநநாயியல் 

குழு சரிபார்க்கும். உங்கள் கதடசி அமர்வில் இருந்து நீங்கள் எந்த அறிகுறி 
(கள்) மற்றும் பிைச்சதன (கதள) புகாைளிப்பது முக்கியம், இதனால் 

நடாஸ்/அட்டவதண சரிஜசய்யப்பட்டு உங்களுக்காக தனிப்பயனாக்கப்படும். 

 

கீநமாஜதைபியின் ஒவ்ஜவாரு சுழற்சியின் முதல் வாைத்தின் DAY 1 அன்று, 

கீநமாஜதைபி நிர்வாகத்திற்குச் ஜசல்வதற்கு முன், இைத்த பரிநசாததன உட்பட 

மதிப்படீ்டிற்கான குழுதவ பார்க்க நீங்கள் மருத்துவமதனக்கு வருவரீ்கள். 

இைண்டாவது வாைத்தின் 8 ஆம் நததியும், மூன்றாவது வாைத்தின் 15 ஆம் 

நததியும் நீங்கள் இைத்தத்தத மீண்டும் ஜசய்ய நவண்டும், ஆனால் உங்கள் 

கீநமாஜதைபிக்கு மருத்துவமதனக்கு வருவதற்கு முன்பு குழு உங்கதள 

ஜதாதலநபசியில் மதிப்படீு ஜசய்யலாம். உங்கள் கீநமாஜதைபி சந்திப்புக்கு 

முந்ததய நாள் உங்கள் GP பயிற்சியில் இைத்தத்தத எடுக்கும்படி மருத்துவர் 

உங்களிடம் நகட்கலாம். நீங்கள் ஒநை இைவில் மருத்துவமதனயில் தங்க 

நவண்டியதில்தல. 

Gemcitabine cycle: 3 weeks on, 1 week off 
 

 

ஜெம்சிடதபன் சிகிச்தசயின் காலம் 

உங்கள் சிகிச்தசயின் கால அளதவ மருத்துவர் உங்களுடன் விவாதிப்பார். 

ஜபாதுவாக, ஒவ்ஜவாரு ஜெம்சிடதபன் சுழற்சியும் ஒரு மாதம் (4 வாைங்கள்) 

நீடிக்கும். நீங்கள் சிகிச்தசதய நன்கு ஜபாறுத்துக்ஜகாண்டால், கீநமாஜதைபி 
நவதல ஜசய்கிறதா என்பததப் புரிந்துஜகாள்ள மீண்டும் மீண்டும் ஸ்நகன் 

ஜசய்ய உங்கள் மருத்துவர் அறிவுறுத்துவதற்கு முன்பு குதறந்தது 3 
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மாதங்களுக்கு கீநமாஜதைபி ஜபறுவரீ்கள். முதல் 3 மாத ஸ்நகன் உங்கள் 

புற்றுநநாய் நிதலயானது அல்லது சுருங்குகிறது என்பததக் காட்டினால், 

உங்கள் மருத்துவர் இன்னும் 3 மாதங்களுக்கு கீநமாஜதைபிதயத் ஜதாடை 

அறிவுறுத்தலாம். சிகிச்தசயின் முதல் 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு, 

கீநமாஜதைபியில் இருந்து ஓய்வு எடுக்க நவண்டுமா அல்லது ஜதாடை 

நவண்டுமா என்று உங்கள் மருத்துவர் உங்களுடன் விவாதிப்பார். 

ஜெம்சிடதபன் சிகிச்தசயின் பக்க விதளவுகள் என்ன? 

இந்த சிகிச்தசயில் பக்க விதளவுகள் அறியப்பட்டாலும், அவற்றில் எததயும் 

நீங்கள் அனுபவிக்காமல் இருக்கலாம். சிகிச்தச நவதல ஜசய்யவில்தல 

என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்தல; பக்க விதளவுகளின் இருப்பு அல்லது 

தீவிைம் மற்றும் மருந்துகளின் ஜசயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கு இதடநய எந்த 

ஜதாடர்பும் இல்தல. 

 

நீங்கள் சில பக்க விதளவுகதளப் ஜபறலாம், ஆனால் அதவ அதனத்ததயும் 

நீங்கள் ஜபற வாய்ப்பில்தல. பக்க விதளவுகள் ஜபரும்பாலும் அவற்றின் 

ஆைம்பம், காலம் மற்றும் தீவிைத்தின் அடிப்பதடயில் கணிக்கக்கூடியதவ 

என்பதத நிதனவில் ஜகாள்ளுங்கள்; அதவ எப்நபாதும் மீளக்கூடியதவ 

மற்றும் சிகிச்தசக்குப் பிறகு முற்றிலும் நபாய்விடும். 

 

பல கீநமாஜதைபி மருந்துகதளப் நபாலநவ, ஜெம்சிடதபன் புற்றுநநாய் 

ஜசல்கதளக் ஜகால்கிறது, ஏஜனனில் ஜசல் பிரிவு மற்றும் ஜபருக்கத்ததத் 

தடுக்கும் திறன். துைதிர்ஷ்டவசமாக, கீநமாஜதைபி மருந்துகளால் புற்றுநநாய் 

ஜசல்கள் மற்றும் சாதாைண உயிைணுக்களுக்கு இதடயிலான நவறுபாட்தட 

அதடயாளம் காண முடியவில்தல. எனநவ, கீநமாஜதைபி இைத்த அணுக்கள், 

வாயில் உள்ள ஜசல்கள், வயிறு, குடல் மற்றும் பிற இடங்களில் நவகமாகப் 

பிரியும் இயல்பான உயிைணுக்கதளயும் ஜகால்லும், இதுநவ பல்நவறு பக்க 

விதளவுகதள ஏற்படுத்துகிறது. சிகிச்தச முடிந்தவுடன், அந்த சாதாைண 

ஜசல்கள் மீண்டும் வளர்ந்து ஆநைாக்கியமாக இருக்கும். 

 

கீநமாஜதைபியின் நபாது எடுக்கக்கூடிய பல மருந்துகள் உள்ளன, அதவ 

உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பக்கவிதளவுகளின் தாக்கத்தத கட்டுப்படுத்தவும் 

குதறக்கவும். 

மிகவும் ஜபாதுவான பக்க விதளவுகள் சில 

ஜெமாநடாடாக்சிசிட்டி: உங்கள் இைத்த அணுக்களில் பக்க விதளவுகள்: 

• குதறந்த எண்ணிக்தகயிலான ஜவள்தள இைத்த அணுக்கள் மற்றும் 

ஜதாற்று ஆபத்து 

கீநமாஜதைபி ஜபரும்பாலும் ஜவள்தள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்தகதய 

குதறக்கிறது, இது ஜதாற்றுநநாய்களுக்கு எதிைாக நபாைாட உதவுகிறது. 

உங்கள் ஜவள்தள இைத்த அணுக்களின் எண்ணிக்தக மிகக் குதறவாக 

இருந்தால் (இது நியூட்நைாபனீியா என்று அதழக்கப்படுகிறது) உங்களுக்கு 

ஜதாற்றுநநாய் ஏற்படும் அபாயம் இருக்கலாம். இந்த நநைத்தில், ஜநரிசலான 
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இடங்களில் இருப்பது அல்லது சளி உள்ளவர்களுடன் ஜதாடர்பு ஜகாள்வது 

நபான்ற ஜதாற்றுநநாய்களின் அபாயத்தத அதிகரிக்கும் சூழ்நிதலகதளத் 

தவிர்ப்பது கவனமாக இருக்க நவண்டும். 

உங்கள் கீநமாஜதைபியின் ஒவ்ஜவாரு சுழற்சியிலும் 7 வது நாள் முதல் 10 ஆம் 

நததி வதை உங்கள் ஜவள்தள அணுக்களின் எண்ணிக்தக மிகக் குதறவாக 

இருக்கும் என்பதால், இந்த நாட்களில் ஜதாற்று அபாயத்ததத் தவிர்ப்பது 

மிகவும் முக்கியம். 

 

நீங்கள் கீநமாஜதைபிதயப் ஜபறும் நபாது ஜவள்தள இைத்த அணுக்களின் 

எண்ணிக்தக நபாதுமானதாக இருப்பதத உறுதி ஜசய்ய உங்கள் அடுத்த 

கீநமாஜதைபிதயப் ஜபறுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர் ஜசய்யும் 

முக்கியமான இைத்த பரிநசாததனகளில் ஒன்று ஜவள்தள அணுக்களின் 

குதறப்பு ஆகும். 

  

உங்கள் அடுத்த சிகிச்தசக்கு முன் ஜவள்தள அணுக்களின் எண்ணிக்தக 

சாதாைணமாக திரும்பும். சில நநைங்களில் அதவ திட்டமிடப்பட்ட 

சிகிச்தசதயப் ஜபற அனுமதிக்க மிகவும் குதறவாக இருக்கும், நமலும் ஜசல் 

எண்ணிக்தக இயல்பு நிதலக்கு வரும் வதை உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் 

சிகிச்தசதய சிறிது நநைம் தாமதப்படுத்துவார். 

 

நநாய்த்ஜதாற்றின் அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகதள நீங்கள் அறிந்திருப்பது 

முக்கியம், நமலும் பின்வரும் ஏநதனும் ஒன்தற நீங்கள் உருவாக்கினால் 

உங்கள் மருத்துவமதனயின் உதவி தமயத்தத நீங்கள் ஜதாடர்பு ஜகாள்ள 

நவண்டும்: 

- பாைாசிட்டமால் பயன்படுத்தினாலும் உங்கள் உடல் ஜவப்பநிதல 38 ° C (100.4 ° 

F) க்கு நமல் உயர்கிறது 

- நீங்கள் திடீஜைன்று உடல் நடுக்கம் அல்லது உடல்நிதல சரியில்லாமல் 

உணர்கிறரீ்கள் 

- உங்களுக்கு ஜதாண்தட புண், இருமல், வயிற்றுப்நபாக்கு, சிறுநீர் கழித்தல் 

அதிகரிக்கும் 
குதறந்த எண்ணிக்தகயிலான சிவப்பு இைத்த அணுக்கள் 

கீநமாஜதைபி இைத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்தகதயக் குதறக்கும். இைத்த 

சிவப்பணுக்களின் மிக முக்கியமான பங்கு உங்கள் உடலின் ஒவ்ஜவாரு 

பாகத்திற்கும் ஆக்ஸிெதன எடுத்துச் ஜசல்வதாகும். சிவப்பு இைத்த 

அணுக்களின் எண்ணிக்தக மிகக் குதறவாக இருந்தால் (இது இைத்த நசாதக 

என்று அதழக்கப்படுகிறது) நீங்கள் நசார்வாகவும் மூச்சுவிடாமலும் 

உணைலாம். உங்கள் இைத்த நசாதக கடுதமயாக இருந்தால், உங்களுக்கு 

இைத்தமாற்றம் நததவப்படும். 

குதறந்த எண்ணிக்தகயிலான பிநளட்ஜலட்டுகள் மற்றும் சிைாய்ப்பு அல்லது 

இைத்தப்நபாக்கு ஏற்படும் ஆபத்து 
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கீநமாஜதைபி பிநளட்ஜலட்டுகளின் எண்ணிக்தகதயக் குதறக்கும். இைத்த 

உதறதலுக்கு பிநளட்ஜலட்டுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்கள் 

பிநளட்ஜலட்டுகளின் எண்ணிக்தக மிகக் குதறவாக இருந்தால் (இது 

த்நைாம்நபாதசட்நடாபனீியா என்று அதழக்கப்படுகிறது) நீங்கள் 

கீநமாஜதைபிதயப் ஜபற முடியாது மற்றும் பிநளட்ஜலட் எண்ணிக்தக 

நமம்படும் வதை உங்கள் மருத்துவர் உங்கள் சிகிச்தசதய சிறிது நநைம் 

தாமதப்படுத்துவார். 

மூக்கில் இைத்தப்நபாக்கு, ஈறுகளில் இைத்தம் வடிதல், நதாலில் சிறிய சிவப்பு 

அல்லது ஊதா நிற புள்ளிகள் நபான்ற ஏநதனும் சிைாய்ப்பு அல்லது 

இைத்தப்நபாக்கு இருந்தால் தயவுஜசய்து உங்கள் மருத்துவரிடம் 

ஜதரிவிக்கவும். 

காய்ச்சல் நபான்ற அறிகுறிகள்: கீநமாஜதைபி சிகிச்தசயின் நபாது அல்லது 

சிறிது நநைத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் இதத அனுபவிக்கலாம்: 

• ஜவப்பம், குளிர் அல்லது சிலிர்ப்பு உணர்வு 

• காய்ச்சல் 

• ததலவலி 
• ததச வலி 
• நசார்வு 

குமட்டல்: ஜபாதுவாக நலசானது, சில சமயங்களில் வாந்தியுடன் இருக்கும். 

இது ஜபாதுவாக நநாய் எதிர்ப்பு மருந்துகளால் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

சிகிச்தசயின் பின்னர் சில மணிநநைங்கள் முதல் சில நாட்கள் வதை நீங்கள் 

அதத அனுபவிக்கலாம். 

 

நசார்வு: மிகவும் ஜபாதுவான பக்க விதளவு, இது சிகிச்தசயின் நபாது 

அதிகரிக்கலாம். 

 

நமாசமான பசி: ஒரு நாள் அல்லது இைண்டு நாட்களுக்கு நீங்கள் அதிகம் 

சாப்பிடவில்தல என்றால் கவதலப்பட நவண்டாம். 

 

திைவத்தத உருவாக்குதல்: நீங்கள் எதட அதிகரிக்கலாம் மற்றும் உங்கள் 

முகம் அல்லது உங்கள் கணுக்கால் அல்லது கால்கள் வகீ்கமதடயலாம். 

இது உங்கள் கால்கதள ஒரு குஷனில் தவக்க உதவும். உங்கள் சிகிச்தச 

முடிந்த பிறகு வகீ்கம் நன்றாக இருக்கும். 

சில குதறவான ஜபாதுவான பக்க விதளவுகள் 

மலச்சிக்கல்: அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவுகதள (காய்கறிகள், பழங்கள், முழு 

ஜைாட்டி) சாப்பிடுவது மற்றும் குதறந்தது 2 லிட்டர் தண்ணரீ் குடிப்பது 

உங்களுக்கு உதவும். இது இைண்டு/மூன்று நாட்களுக்கு நமல் நீடித்தால் 

மலமிளக்கிகள் நததவப்படலாம். 
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வயிற்றுப்நபாக்கு: 24 மணி நநைத்தில் உங்களுக்கு 4 அல்லது அதற்கு 

நமற்பட்ட தளர்வான பூக்கள் (மலம்) இருந்தால் உங்கள் குழுவுடன் ஜதாடர்பு 

ஜகாள்ள நவண்டும். உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு வயிற்றுப்நபாக்கு 

எதிர்ப்பு மருந்துகதள வழங்குவார். இழந்த திைவங்களுக்கு பதிலாக நிதறய 

தண்ணரீ் குடிக்க மறக்காதீர்கள். உங்களுக்கு வயிற்றுப்நபாக்கு இருந்தால் 

குதறந்த நார்ச்சத்துள்ள உணதவ உண்ண நவண்டும் மற்றும் மூல பழங்கள், 

பழச்சாறு, தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகதள தவிர்க்க நவண்டும். இது 

ஆல்கொல், காஃபின், பால் ஜபாருட்கள் மற்றும் அதிக ஜகாழுப்பு நிதறந்த 

உணவுகதள தவிர்க்கவும் உதவும். 

 

வாய் புண்கள் மற்றும் புண்கள்: கிருமிகள் வளைாமல் இருக்க நீங்கள் சாப்பிட்ட 

பிறகு எப்நபாதும் பல் துலக்க நவண்டும். வாய்ப் புண்கதளத் தடுக்க அல்லது 

உதவுவதற்கு ஒரு ஜமன்தமயான பல் துலக்குததலப் பயன்படுத்தி ஒரு 

நாதளக்கு மூன்று முதற 1/2 முதல் 1 டீஸ்பூன் நபக்கிங் நசாடாதவ 

தண்ணரீில் கலக்கவும் (அல்லது வழக்கமான மவுத்வாஷ்). ஆைஞ்சு, 

எலுமிச்தச மற்றும் திைாட்தசப்பழம் நபான்ற அமில உணவுகதள தவிர்ப்பது 

நல்லது. உங்களுக்கு புண்கள் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது 

ஜசவிலியரிடம் ஜசால்லுங்கள், ஏஜனனில் அதவ வாய் புண்கதளத் தடுக்க 

அல்லது சிகிச்தசயளிக்க உதவும். 

 

நதால் மாற்றங்கள்: உங்கள் சருமம் வறண்டு நபாகலாம் அல்லது ஜசாறி 
உருவாகலாம். 

தூக்கம்: கீநமாஜதைபி உங்களுக்கு மிகவும் தூக்கம் (மயக்கம்) மற்றும் 

நசார்வாக உணைலாம். நீங்கள் மிகவும் தூக்கமாக உணர்ந்தால், வாகனம் 

ஓட்டநவா அல்லது இயந்திைங்கதள இயக்கநவா நவண்டாம். 

ததலவலி: இது நடந்தால், நீங்கள் பாைாசிட்டமால் நபான்ற வலி 
நிவாைணிகதள எடுத்துக் ஜகாள்ளலாம். 

தூங்குவதில் சிைமம்: தூக்க மாத்திதைகள் நததவப்பட்டால் 

எடுத்துக்ஜகாள்ளலாம். 

இைத்தம் உதறதல்: உங்கள் கால்கள் வகீ்கம், சிவப்பு மற்றும் புண் இருந்தால் 

அல்லது உங்களுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டால் உதவி தமயத்ததத் 

ஜதாடர்பு ஜகாள்ளவும். 

முடி உதிர்தல்: உங்கள் ததலமுடி ஜமலிந்து நபாகலாம், ஆனால் உங்கள் 

ததலமுடிதய இழக்க வாய்ப்பில்தல. 

பக்க விதளவுகதள கட்டுப்படுத்த மருந்து 

உங்கள் பக்க விதளவுகள் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் ஜதரியப்படுத்துங்கள்; 

அறிகுறிகதளக் கட்டுப்படுத்த பயனுள்ள மருந்துகள் உள்ளன. 

எனது வழக்கமான மருந்துகதள நான் ஜதாடர்ந்து எடுக்க நவண்டுமா? 

ஆமாம், உங்கள் வழக்கமான மருந்துகதள நீங்கள் ஜதாடர்ந்து 

எடுத்துக்ஜகாள்ள நவண்டும். நீங்கள் எடுத்துக்ஜகாள்ளும் அதனத்து 
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மருந்துகதளயும் தயவுஜசய்து உங்கள் புற்றுநநாயியல் குழுவிற்கு 

ஜதரிவிக்கவும், அதனால் அவர்கள் ஆநலாசதன வழங்க முடியும். 

நான் காய்ச்சல் தடுப்பூசி நபாடலாமா? 

ஆமாம், உங்கள் கீநமாஜதைபிதயத் ஜதாடங்குவதற்கு முன் காய்ச்சல் 

தடுப்பூசி நபாட அறிவுறுத்தப்படுகிறது. நீங்கள் ஏற்கனநவ உங்கள் 

கீநமாஜதைபிதயத் ஜதாடங்கியிருந்தால், தடுப்பூசி நபாடுவதற்கான சிறந்த 

நநைத்ததப் பற்றி ஆநலாசதன வழங்கக்கூடிய உங்கள் மருத்துவரிடம் 

நகளுங்கள். 

சிகிச்தசயின் நபாது குறிப்புகள் 

• நிதறய திைவங்கதள குடிக்கவும் (ஒரு நாதளக்கு குதறந்தது 2 லிட்டர்) 

உங்கள் சிறுநீைகங்கதளப் பாதுகாக்கவும். 

• நல்ல ஊட்டச்சத்தத பைாமரிக்கவும். அடிக்கடி சிறிய உணதவ 

உட்ஜகாள்வது குமட்டதலக் குதறக்க உதவும். நீங்கள் ஜகாழுப்பு 

அல்லது வறுத்த உணவுகதள தவிர்க்க நவண்டும். உங்களுக்குத் 

நததவப்பட்டால் நீங்கள் நநாய் எதிர்ப்பு மருந்துகதள எடுத்துக் 

ஜகாள்ளலாம். 

• நஷவிங் ஜசய்யும் நபாது எலக்ட்ரிக் நைஸர் மற்றும் இைத்தப்நபாக்தக 

குதறக்க ஜமன்தமயான டூத் பிைஷ் பயன்படுத்தவும். 

• சூரிய ஒளிதயத் தவிர்க்கவும். எஸ்பிஎஃப் 15 (அல்லது அதற்கு 

நமற்பட்ட) சன் பிளாக் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆதடகதள அணியுங்கள். 

• நீங்கள் மயக்கம் அல்லது மயக்கத்தத அனுபவிக்கலாம்; 

நகபிசிடதபனுக்கான உங்கள் பதில் ஜதரியாத வதை வாகனம் ஓட்டுதல் 

அல்லது விழிப்புணர்வு நததவப்படும் பணிகளில் ஈடுபடுவததத் 

தவிர்க்கவும். 

• நிதறய ஜைஸ்ட் கிதடக்கும். 

• தக-கால் நநாய்க்குறிதயத் தடுக்க: 

- உங்கள் தக மற்றும் கால்களில் உைாய்வு, அழுத்தம் மற்றும் ஜவப்ப 

ஜவளிப்பாட்தடக் குதறக்கவும். 

- பாத்திைங்கதள கழுவுதல், நீண்ட மதழ அல்லது ஜதாட்டி குளியல் 

நபான்ற சூடான நீருடன் நீண்ட கால ஜதாடர்தபத் தவிர்க்கவும். 

- பாத்திைங்கதளக் கழுவும் தகயுதறகதளப் பயன்படுத்த நவண்டாம், 

ஏஜனனில் ைப்பர் உங்கள் உள்ளங்தககளின் நதாதல சூடாக 

தவத்திருக்க முடியும். 

- உங்கள் பாதங்களில் நதால் உரிப்பதத குதறக்க நீண்ட நதட அல்லது 

தாவல்கதள தவிர்க்கவும். 

- ஒரு கடினமான நமற்பைப்பில் உங்கள் தகதய அழுத்தும் 

நதாட்டம்/வடீ்டு கருவிகதளப் பயன்படுத்த நவண்டாம். 
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- தக மற்றும் கால்களில் நலாஷதனத் நதய்ப்பததத் தவிர்க்கவும் 

ஆனால் ஸ்கின்நமாஸ்ட்தட தவத்திருங்கள். 

• அறிகுறிகதளக் குதறக்க உதவுவதற்கு நீங்கள் வலி நிவாைணம் 

அளிக்க ஜமன்தமயாக்கும் கிரீம்கள் மற்றும் வலி நிவாைணிகதளப் 

பயன்படுத்தலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் சிறந்த மருந்ததப் பற்றி 
விவாதிக்கவும். 

• அறிகுறிகதளக் கட்டுப்படுத்த உதவும் மருந்துகதள வடீ்டிநலநய 

தவத்திருங்கள். 

• கீநமாஜதைபிதயத் ஜதாடங்குவதற்கு முன், நீங்கள் எடுத்துக்ஜகாள்ளும் 

மருந்துகதளப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் ஜசால்லுங்கள். சில 

நநைங்களில் பக்க விதளவுகள் உங்கள் மருந்துகளுடன் 

ஜதாடர்புதடயதாக இருக்கலாம் மற்றும் நடாநகாநமாஜதைபி அல்ல. 

• உங்கள் அறிகுறிகள் கடுதமயாக இருந்தால் அல்லது 24 மணி 
நநைத்திற்குப் பிறகு நமம்படவில்தல என்றால், மருத்துவமதனதய 

ஜதாடர்பு ஜகாள்ள தயங்காதீர்கள். 

• இைத்த உதறதலின் அறிகுறிகளுக்கு கவனம் ஜசலுத்துங்கள்: வலி, 
சிவத்தல், தக அல்லது கால் வகீ்கம், மூச்சுத் திணறல் அல்லது மார்பு 

வலி. இந்த அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவதை 

அணுகவும். 

• கீநமாஜதைபி எடுக்கும்நபாது உங்கள் மருத்துவரின் அனுமதியின்றி 
எந்தவிதமான தடுப்பூசிதயயும் ஜபறாதீர்கள். 

• நீங்கள் குழந்தத ஜபற்ற வயதுதடய ஜபண்ணாக இருந்தால்: 

- நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால் அல்லது இந்த சிகிச்தசதயத் 

ஜதாடங்குவதற்கு முன்பு கர்ப்பமாக இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் 

ஜதரிவிக்கவும். 

- கீநமாஜதைபியின் நபாது கர்ப்பம் தரிப்பததத் தவிர்க்கவும் 

- கீநமாஜதைபியின் நபாது தாய்ப்பால் ஜகாடுக்காதீர்கள் 

 
மருத்துவமதனதய எப்நபாது ஜதாடர்பு ஜகாள்ள நவண்டும்? 

உங்கள் அறிகுறிகள் கடுதமயாக இருந்தால் அல்லது 24 மணி 
நநைத்திற்குப் பிறகு நமம்படவில்தல என்றால், மருத்துவமதனதய 

ஜதாடர்பு ஜகாள்ள தயங்காதீர்கள். 

மருத்துவமதன அவசை ஜதாடர்பு:  ______________________ 

 

நான் எங்நக கூடுதல் தகவல்கதளப் ஜபற முடியும்? 
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இந்தத் துதறயில் கூடுதல் தகவல்கதளப் ஜபற விரும்பினால், நீங்கள் 

பார்தவயிடலாம் ESMO website  for Biliary tract cancer: Guide for Patients and 

AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 
You can find the related link below: 

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

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