িপ� �ােরর ক�া�ার েরােগ েজমিসটািবন ও
িস�ল�া�টন ( েজম/িসস)
যিদ আপনার ডা�ার আপনার ক�া�ােরর িচিকৎসায় েজমিসটািবন ও িস�ল�া�টন ( েজম/িসস ) েনয়ার পরামশ �
িদেয়েছন, তাহেল এই ওষুধ স�েক� িকছ� তথ� আমরা এখােন জানা��
িপ� �ােরর ক�া�ার
িপ� �ােরর ক�া�ার �থেম �� হয় িপ� �ােরর অভ��রীণ আ�রেণর েকাষ েথেক, অথাৎ
� "েকালা��ওসাইট"
নামক েকাষ েথেক। িপ� নালী হেলা িকছ� পাতলা নালী যা িপ� বহন কের যকৃৎ ও িপ�থিল েথেক �ু�াে� , যা
িদেয় খাদ�পাচন হয়।
িপ� �ােরর ক�া�ার িতন ধরেণর- েকালা��ওকািসেনামা,
�
িপ�থিলর ক�া�ার, এবং আ�ু�লাির ক�া�ার:
•

•
•

েকালা��ওকািসেনামা:
�
অথাৎ
� িপ� নালীর ক�া�ার। িপ� নালীর মেধ� েকান জায়গায় এর উৎপি�,
তার ওপের িনভ�র কের এ�ট িতন �কােরর হেত পাের :
o ই�ােহপা�টক েকালা��ওকািসেনামা�
যখন যকৃেতর িভতেরর িপ� নালীর মেধ� এর উৎপি�
o েপিরহাইলার েকালা��ওকািসেনামা�
যখন যকৃেতর �ঠক বাইেরর িপ� নালীর মেধ� এর
উৎপি�
o িড��াল / এ��ােহপা�টক েকালা��ওকািসেনামা�
যখন যকৃেতর েথেক বাইের এবং দূেরর িপ�
নালীর মেধ� এর উৎপি�
িপ�থিলর ক�া�ার : িপ� থিলর অভ��রীণ আ�রেণর েকাষ েথেক উৎপি�
আ�ু�লাির ক�া�ার : িপ� নালীর েযখােন �ু�াে�র সােথ যু� হয় েসখােন উৎপি�

আপনােক এই পু��কা �ট েদয়া হেয়েছ কারণ আপনার এই ধরেণর ক�া�ার ধরা পেড়েছ। আপনার েরােগর
িববরণ স�েক� আপনার অনেকাল�জ� আপনার সােথ আেলাচনা করেবন।
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েজম/িসস কী?
েজম/িসস হে� েজমিসটািবন এবং িস�ল�া�টন নামক েকেমােথরািপ ওষুেধর সম�য়। , েজমিসটািবন এবং
িস�ল�া�টন- এই দু�ট ওষুধ ক�া�ার েকাষেদর মাের েকাষ �িতিলিপর ���য়ায় ব�াঘাত ঘ�টেয়। িক� েযেহত�
এ�ট সাধারণ েকাষেদর ও �িত করেত পাের, তাই জেন� এ�টর িকছ� পা��িত��য়া
�
হেত
েজম/িসস কীভােব েদয়া হয় ?
েজম/িসস আপিন হাসপাতােলর েকেমা িবভােগ পােবন। েজমিসটািবন এবং িস�ল�া�টন ইনেজকশন েদওয়া
হয় িশরায় চ�ােনল এর �ারা, যা আপনার হােত একজন নাস লািগেয়
�
েদেবন। েকেমােথরািপ েদয়া েশষ হওয়ার
পের ক�ানুলা বা চ�ােনল�ট েবর কের েদয়া হেব। েযেহত� িস�ল�া�টন িশরার �িত করেত পাের আর িশরায়
ব�াথা হেত পাের, তাই এ�ট েদয়ার আেগ ও পের আপনার িশরায় অেনক স�ালাইন জাতীয় ফ্লুইড েদয়া হেব .
আপনার ডা�ার আপনার আপনার উ�তা, ওজন, বয়স, সাধারণ �া�� ইত�ািদ েদেখ আপনার
উপেযাগী েজম/িসস এর েডাজ িনধারণ
� করেবন।
েজম/িসস িচিকৎসার সময়সূচী
আপিন কেয়ক�ট চ� বা সাইেকল এ েজম/িসস পােবন। সাধারণ সূিচেত এক�ট চ� 3-স�াহ ল�া হয় - যােত
�থম দু স�ােহ একিদন কের েকেমা ইে�কশান েদয়া হয়, আর তৃতীয় স�ােহ িবরিত েদয়া হয় ।
�েত�ক চে�র ��েত আপনার অনেকাল�জ� ডা�ার আপনােক েদখেবন। �েত�ক বার
েকেমােথরািপর আেগ আপনার র�পরী�া কের আপনার অনেকাল�জ� এর ট�ম িতিন করেবন েয আপিন
েকেমা েনয়ার জেন� স�ম িক না। যিদ েকােনারকম ল�ণ বা সমস�া েদখা িদেয় থােক তার স�েক� ওেদর
ওয়ািকবহাল করাটা অত�� ���পূণ, � যােত দরকার হেল আপনার েকেমার েডাজ বা সময়সূিচ বদল করা যায়
আপনার যা উপেযাগী েসই িহেসেব।
�েত�ক বার �থম স�ােহর �থম িদেন একিদন আপিন হাসপাতােল এেস র�পরী�া করেবন এবং
অন্কেলা�জ ডা�ারেদর েদখেবন , আর তার এক বা দু িদন পের আসেবন েকেমা িনেত। েকেমা িনেত আসার
িদেন েকােনা অসুিবেধ না হেয় থাকেল ডা�ার েক েদখােনা হেবনা। েকেমা িতন েথেক চার
ঘ�া চলেব, ।
ি�তীয় স�ােহর �থম িদেন, অথাৎ
� সাইেকেলর আট-ন�র িদেন, আপনােক র� পরী�া �িল পুনরায় করেত
হেব, িক� েকেমার জন� হাসপাতােল আসার আেগই আপনার অনেকাল�জর �টম আপনােক েটিলেফােনর
�ারা যাঁচাই করেত পােরন। ডা�ার আপনােক েকেমা এপেয়�েম� এর আেগর িদেন িনেজর �জ.িপ. েক
েদিখেয় র� পরী�া করােতও বলেত পােরন। হাসপাতােল রাে� ভিত� থাকেত হেবনা।
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েজম/িসস এর অবিধ
সাধারণত �েত�ক েজম/িসস এর চ� 3 স�াহ হেব। আপিন িচিকৎসা ভােলাভােব সহ� করেত পারেল অ�ত 3
মাস হওয়ার পের আপনার ডা�ার একটা ��ান করেবন, ইটা েদখেত েয েকেমা েত কাজ হে� িক না। যিদ িতন
মাস পের ��ান এ েদখা যায় েয আপনার ক�া�ার বােড়িন, মােন হয় একইরকম আেছ বা কেমেছ, েস ে�ে�
আপনার ডা�ার আপনােক আরও িতন মাস এই একই েকেমা িনেত বলেত পােরন। ছয় মাস হওয়ার পের
আপনার ডা�ার আপনার সােথ আেলাচনা করেবন েয েকেমা আেরা চািলেয় যােবন না িকছ�িদন িবরিত েনয়া
হেব।
েজম/িসস েকেমার পা��িত��য়া
�
িকরকম ?
এই েকেমার িকছ� পিরিচত পা��িত��য়া
�
আেছ , িক� আপনার এর মেধ� এক�টও নাও হেত পাের। এর মােন
এই নয় েয িচিকৎসায় কাজ হে�না, পা��িত��য়া
�
হওয়া-না হওয়া বা তার �খরতার সােথ ওষুেধর কাযকািরতার
�
েকােনা স�� েনই।
আপনার কেয়ক�ট পা��িত��য়া
�
হেত পাের, িক� সব�েলা হওয়ার স�াবনা কম। মেন রাখেবন েয পা� �
�িত��য়া�িল তােদর সূ�পাত, সময়কাল এবং তী�তার পিরে�ি�েত �ায়ই অনুমান করা যায়, েবিশর ভাগ
সমেয়ই এ�িল �ঠক হেয় যায় িচিকৎসা েশষ হওয়ার পের, একমা� িস�ল�া�টন এর কেয়ক�ট �িত��য়া বাদ
িদেল। িক� তােদর হওয়ার �বণতা ও �খরতা ব���িবেশেষ আলাদারকম।
আেরা অেনক েকেমা ওষুেধর মেতাই েজমিসটািবন এবং িস�ল�া�টন ক�া�ার েকাষ মাের েকাষ িবভাজন এবং
িব�ার ব� কের। দুভা� গ�জনক এই েয েকেমার ওষুধ ক�া�ার েকাষ ও মানুেষর শরীেরর সাধারণ েকােষর মেধ�
পাথক�
� কের উঠেত পােরনা, েয কারেণ েযসব সাধারণ েকাষ তাড়াতািড় বৃ�� কের েস�িলেকও েকেমার ওষুধ
�ভািবত কের, েযমন র�কিণকা, মুেখর েভতেরর, পাক�লীর ও অে�র েকাষ, েয কারেণ অেনক�িল
পা��িত��য়ার
�
সূ�পাত।
একবার িচিকৎসা েশষ হেয় েগেল এইসব সাধারণ েকাষ�িলও আবার সু�ভােব বাড়েব। েকেমা চলাকালীন এমন
অেনক ওষুধ আেছ যা িদেয় এসব পা��িত��য়ার
�
�ভাব কম করা যায়।
েজম/িসস েকেমার কেয়ক�ট সাধারণ পা��িত��য়া
�
হেলা:
র�কিণকার ওপের �ভাব :
•

ে�তকিণকার সংখ�া কেম সং�মণ এর স�াবনা
o ে�তকিণকা সং�মেণর িব�ে� লড়েত সাহায� কের। েকেমার কারেণ ে�তকিণকার সংখ�া
কেম েযেত পাের, যােক "িনউে�ািপিনয়া" বলা হয়, আর এ�ট হেল আপনার সং�মণ হওয়ার
স�াবনা েবেড় যায়। এই সমেয় তাই এটা ���পূণ েয
� েয সকল অব�ায় সং�মেণর
স�াবনা বাড়েত পাের, তা এিড়েয় চলা, েযমন ভীড় জায়গায় থাকা বা সিদ�কািশ হওয়া মানুেষর
কােছ থাকা। েযেহত� েকেমার পেরর সাত েথেক দশ িদেনর মেধ� ে�তকিণকার সংখ�া
সবেচেয় কম থােক, এই সময় িবেশষ কের এই সতক�তা েনয়া উিচত। ে�তকিণকার সংখ�া
েদেখ আপনার ডা�ার িনধারণ
� করেবন েয আপিন পরবত� েকেমা িনেত স�ম িক না। পেরর
েকেমার আেগ সাধারণত ে�তকিণকার সংখ�া েবেড় �াভািবক হেয় যায়, িক� কখেনা
খুব কম থাকেল আপনার ডা�ার হয়েতা আপনার পেরর সাইেকল েকেমা একট� �িগত করেত
পােরন যত�ণ না তা �াভািবক হয়। এটা খুব জ�ির েয সং�মেণর ল�ণ�েলা আপিন িচেন
রােখন, যােত এর েকােনাটাও হেল আপিন হাসপাতােলর েহ�লাইন এ স�ক� করেত পােরন:
 আপনার শরীেরর তাপমা�া 38°C (100.4°F) এর উে�� থােক প�ারািসটামল ওষুধ েনয়া
সে�ও
 আপনার হঠাৎ কাঁপুিন আেস বা অসু� েবাধ হয়
 আপনার গলা ব�াথা, কািশ, পাতলা পায়খানা, বা ঘনঘন ��াব হয়

•

েলািহত র�কিণকার সংখ�া �াস
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o

•

েলািহত র�কিণকার সংখ�া েকেমার পের কেম েযেত পাের। এই কিণকার সবেচেয় জ�ির
ভূ িমকা হেলা শরীেরর সব�
� অ��েজন েপৗ�ছেনা, অতএব এিনিময়া বা র�া�তা হেল আপনার
�াি� বা �াসক� হেত পাের। র�া�তা ��তর হেল আপনােক র� চড়ােত হেত পাের।

ে�টেলট বা অণুচ��কার সংখ�া কেম র�পােতর স�াবনা
o
ে�টেলট বা অণুচ��কা র� জমােনার সময় জ�ির। েকেমােত এেদর সংখ�া কেম, যােক
'�ে�াসাইেটািপিনয়া ' বলা হয়। খুব কম হেয় থাকেল এ�ট �াভািবক হওয়া পয�
� েকেমা
িবলি�ত করা হয়। যিদ েকােনারকম র�পােতর ল�ণ েদখা যায়, েযমন নাক েথেক, মািড়
েথেক, কালিশেট পড়া, তাহেল তৎ�ণাৎ িনেজর ডা�ার েক জানান।
o

ফ্লু মেতা উপসগ:� েকেমার সময় বা খািনক পের আপনার এ�েলা হেত পাের - গরম বা ঠা�া লাগা, কাঁপুিন
হওয়া, �র, মাথাব�থা, গােয় হােত ব�াথা, �াি�
বিমভাব : মােঝ মােঝ বিমভােবর সােথ বিমও হেত পাের িক� সাধারণত বিমর ওষুেধ এ�ট ভােলাভােব কিমেয়
রাখা যায়। বিমভাব েকেমার কেয়ক ঘ�া েথেক �� কের কেয়ক িদন অি� চলেত পাের। বিমভাব না মেন
হেলও বিমর জন� েদয়া ওষুধ�েলা অবস�ই েনেবন কারণ ে◌েক �িতেরাধ করা সহজ একবার �� হেয় েগেল
তােক কমােনার েথেক। যিদ িদেন একািধকবার বিম হয় ওষুধ েনয়া সে�ও তাহেল ডা�ার বা নােসর� সােথ
সরাসির েযাগােযাগ ক�ন।
�
যা িচিকত্সা েকােসর� সময় বৃ�� েপেত পাের।
�াি�: এক�ট খুব সাধারণ পা� �িত��য়া,
িকডিনর �িত (েনে�াট��িস�ট ): এই েকেমােত আপনার িকডিনর �িত হেত পাের, িবেশষতঃ যিদ আপনার
িকডিনেত আেগ েথেক েকােনা সমস�া েথেক থােক। এই েকেমার আেগ র�পরী�া কের যাঁচাই করা হেব েয
আপনার িকডিন �ঠকঠাক কাজ করেছ িক না। আপনার ডা�ার আপনার সােথ আেলাচনা করেবন েয
আপনার জেন� িক মােপ অথাৎ
� েডােজ ওষুধ�ট েদয়া উিচত যােত িকডিনর �িত এড়ােনা যায়। �িত কমােত
জ�ির েয আপিন অেনক েবিশ কের জলপান কেরন। আপনার নাস আপনােক
�
িলেখ রাখেত বলেত পােরন েয
আপিন �ঠক কতটা কের জলপান করেছন আর কতটা কের ��াব করেছন। ��ােব যিদ েকােনারকম
পিরবত�ন হয় , েযমন, যিদ র� আেস বা লাল ��াব হয়, েস ে�ে� আপনার ডা�ার েক জানান।
েশানার সমস�া (ওেটাট��িস�ট ) : আপনার কােন এক�ট �মাগত আওয়াজ হেত পাের, এ�টেক �টিনটাস বলা
হয়। এ�ট সাধারণত িচিকৎসা েশষ হেয় েগেল পের িনেজর েথেকই �ঠক হেয় যায়। খুব কম ে�ে� কখেনাকখেনা এ�ট িচিকৎসা েশষ হেয় যাওয়ার পেরও অেনক ল�া সময় অি� বজায় থাকেত পাের। আপিন আপনার
েশানায় েকােনারকম পিরবত�ন ল�� করেল আপনার ডা�ার অথবা নাস েক
�
জানান।
র� জমাট বাঁধা: যিদ আপনার পা ফুেল যায়, লাল হয় এবং ব�থা হয় বা যিদ আপনার �াসক� হয় তাহেল
েহ�লাইেন েযাগােযাগ ক�ন।

েজম/িসস েকেমার কেয়ক�ট অন�ান� কম সাধারণ পা��িত��য়া
�
হেলা:
এলা�জ� �িত��য়া: কখেনা িস�ল�া�টন েদয়ার সমেয় বা খািনক পের এ�ট হেত হেব। েবিশরভাগ ে�ে� এ�ট
মৃদু হেলও কখেনা-কখেনা ��তর হেতও পাের। এই ল�ণ�েলার েকান�টও হেল আপনার ডা�ার বা নাস �
েক অিবলে� জানান: ফুসকুিড়, �েক চ�লেকািন, �াসক� , মুেখর লালভাব বা মুখ ফুেল যাওয়া, গরম লাগা, মাথা
ঘুেরােনা, বা হঠাৎ ��াব করার �বণতা হওয়া।
হােত-পােয়র আঙ�েল অসাড় ভাব বা �ঝন�ঝন ভাব (েপিরেফরাল িনউেরাপ�ািথ) : অ�ািলপ�া�টেনর কারেণ নাভ�
অথাৎ
� �ায়ুর ওপের �ভাব পেড় হােত-পােয় অসাড়তা , �ঝন�ঝিন , বা বয�না হেত পাের। অসাড়তা , �ঝন�ঝিন
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).
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সূ� কাজকেম ব�াঘাত
�
ঘটােত পাের, েযমন জুেতার দিড় বাঁধা বা েবাতাম লাগােনা। েকেমার কেয়কিদন বা
কেয়ক স�াহ পর েথেক �� হেয় ইটা কেয়ক মাস অি� চলেত পাের, আর কেয়ক ে�ে� দীঘ�ায়ী
�
হেত পাের।
িনেচ িকছ� �টপস েদয়া আেছ যােত এই ল�ণ �েলা কম করা যায়।
কম �ুধা: আপিন যিদ দু -একিদন খাবার ইে� কম থােক তেব িচ�া করেবন না।
পাতলা পায়খানা : চ��শ ঘ�ার মেধ� যিদ চারবার বা তার েবিশ পাতলা পায়খানা হয় তাহেল িনেজর
িচিকৎসেকর ট�ম েক স�ক� করেবন। আপনার ডা�ার আপনােক পায়খানা ব� করার এক�ট ওষুধ িদেত
পােরন - েলাপরামাইড। �েত�ক বার পাতলা পায়খানা হওয়ার পের একটা কের এই ট�াবেলট েনেবন। েবিশ কের
জল খােবন, কম ফাইবার এর খাবার খােবন, কাঁচা ফল, ফেলর রস, দানাশস� আর শাকসব�জ এিড়েয়
চলেবন। মদ�পান, চা-কিফ, দুধজাতীয় পদাথ আর
�
েবিশ েতল-চিব যু
� � খাবার এিড়েয় চলেবন।
েকেমার িনঃসরণ : েকেমা েদয়ার সমেয় ওষুধ�ট িশরার েথেক িলক হেত পাের, এরকম হেল িশরা�টর ধােরকােছর
সাধারণ অ��িলর �িত হেত পাের। িশরার পােশ েকােনারকম �ালােপাড়া , ব�াথা, লালেচভাব অথবা ফুেল
উঠেল আপনার ডা�ার বা নাস েক
�
অিবলে� জানান।
েকা�কা�ঠন�: উ� আঁশযু� খাবার খাওয়া (শাকসব�জ, ফল, আ� ��ট) এবং কমপে� ২ �ট িলটার জল পান
করা আপনােক সাহায� করেত পাের। যিদ েকা�কা�ঠন� দুই/িতন িদেনর েবিশ �ায়ী হয় তাহেল আপনার
েজালােপর �েয়াজন হেত পাের।
মুেখর েভতের ঘা : জীবাণুর বৃ�� এড়ােত আপনার সবসময় খাওয়ার পের দাঁত �াশ করা উিচত। মুেখর ঘা
�িতেরােধ সাহায� করেত এক�ট নরম ট�থ�াশ ব�বহার ক�ন এবং 1/2 েথেক 1 চা চামচ েবিকং েসাডা পািনেত
িমিশেয় িদেয় িদেন িতনবার কুলকুিচ কের মুখ ধুেয় েফলুন। কমলা, েলবু এবং আ�ু র ফলজাতীয় অ�ীয় খাবার
এিড়েয় চলাই ভােলা। আপনার আলসার হেল আপনার ডা�ার বা নাসেক
� বলুন, কারণ তারা �িতেরাধ করেত বা
িনরাময় করেত সাহায� করেত পােরন।
�েকর পিরবত�ন : আপনার �েক ��ভাব আসেত পাের, বা ফুসকুিড় েবেরােত পাের।
ত�া: েকেমােথরািপর পের আপনার একট� ত�ােবাধ এবং �াি� েবাধ হেত পাের। যিদ খুব েবিশ ঘুমভাব মেন
হয়, গািড় চালােবন না বা য�পািত চালােবন না।
মাথাব�থা: যিদ এ�ট ঘেট, আপিন প�ারািসটামল এর মত ব�থানাশক িনেত পােরন।
অিন�া : ঘুেমর অসুিবধা হেল আপিন ঘুেমর ট�াবেলট�িল �েয়াজন হেল িনেত পােরন।
শরীের জল জেম যাওয়া : আপনার ওজন বাড়েত পাের এর ফেল, বা আপনার মুখ, েগাড়ািল, পা ফুলেত পাের।
পা�েলােক ত� েল বািলেশর ওপর রাখেল েফালা কম হয়। িচিকৎসা েশষ হওয়ার পের েফালা কেম যায়।
চ�ল পড়া: আপনার চ�ল পাতলা হেত পাের, িক� আপনার পুেরা চ�ল হারােনার স�াবনা কম।
পা� �িত��য়া
�
িনয়�েণ সাহায� করার জন� ওষুধ
আপনার ডা�ারেক েকান পা� �িত��য়া
�
স�েক� জানােত ভ�লেবন না; ল�ণ �েলা কম করেত অেনক
কাযকর
� ওষুধ আেছ যা উিন আপনােক িদেত পােরন।
আিম িক আমার অন�ান� সব �াভািবক ওষুধ খাওয়া চািলেয় যাব?
হ�াঁ, আপনােক আপনার সম� �াভািবক ওষুধ খাওয়া চািলেয় েযেত হেব। অনু�হ কের আপনার অনেকাল�জ
�টমেক আপিন যা-যা ওষুধ খাে�ন তা জানান যােত তারা পরামশ িদেত
�
পাের।
আিম িক ফ্লু �টকা িনেত পাির?
হ�াঁ, আপনার েকেমােথরািপ �� করার আেগ আপনােক ফ্লু �টকা েদওয়ার পরামশ েদওয়া
�
হয়। যিদ ইিতমেধ�ই
আপনার েকেমােথরািপ �� হেয় েগেছ , অনু�হ কের আপনার ডা�ারেক �জ�াসা ক�ন িযিন �টকা�ট েনয়ার
সেবা�ম
�
সময় স�েক� পরামশ িদেত
�
পােরন।
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িচিকৎসার সময় �টপস
•
•
•
•
•

•
•

�চ�র তরল পান ক�ন (�িতিদন কমপে� 2 িলটার) এবং আপনার িকডিন র�া ক�ন।
ভাল পু�� বজায় রাখুন। েছাট ঘন ঘন খাবার েখেল তা বিম বিম ভাব কমােত সাহায� করেত
পাের। চিবযু� � বা ভাজা খাবার এিড়েয় চলুন। �েয়াজেন আপিন বিমভাব কমােনার ওষুধ েখেত পােরন।
েরাদ এিড়েয় চলুন। এসিপএফ 15 (বা উ�তর) সান�ক ব�বহার ক�ন এবং ঢাকা েপাশাক প�ন।
ভােলা ভােব িব�াম করেবন।
উপসগ কমােত
�
আপিন ব�থার উপশম করার জন� দুবল� ��ম এবং ব�থানাশক ওষুধ ব�বহার করেত
পােরন।
আপনার ডা�ােরর সােথ ওষুধ িনেয় আেলাচনা ক�ন।
অসাড়তা এবং ঝনঝনািন �িতেরাধ বা কমােনার জন�:
- তাপমা�ার হঠাৎ পিরবত�েনর েথেক িনেজর হাত পা েক বাঁিচেয় রাখেবন । েযমন, শীতকােল হাঁটার
সময় �াভস ব�বহার কের বা িহমািয়ত খাবার/পানীয় �শ না
� কের।
- রা�ার সময় ওেভেনর �াভস এবং বাগান করার সময় �িতর�ামূলক �াভস ব�বহার ক�ন।
- আপনার হাত এবং পা উ� রাখুন, এবং ভাল িফ�টং, �িতর�ামূলক জুতা প�ন।
- গরম পািন ব�বহার করার সময় সাবধানতা অবল�ন ক�ন কারণ আপিন অনুভব করেত পারেবন না
েয এ�ট কতটা গরম এবং এর ফেল পুেড় যাওয়ার স�াবনা আেছ।
- নখ কাটার সময় য� িনন।
- িদেন অ�ত দুবার আপনার �ক আ�� ক�নময়�ারাইসার ব�বহার কের।

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

উপসগ িনয়�েণ
�
সাহায� করার জন� আপনার �েয়াজন হেত পাের এমন ওষুধ বািড়েত রাখুন।
আপিন ত�া বা মাথা েঘারা অনুভব করেত পােরন; অতএব �াইিভং বা �েয়াজনীয় কােজ িনযু� হওয়া
এিড়েয় চলুন
েকেমােথরািপর �িত আপনার �িত��য়া জানা না হওয়া পয�
� সতক�তা বজায় রাখুন ।
েশভ করার সময় এক�ট ইেলক��ক েরজার ব�বহার ক�ন এবং র�পাত কমােনার জন� এক�ট নরম
ট�থ�াশ ব�বহার ক�ন।
েকেমােথরািপ �� করার আেগ, আপনার ডা�ারেক আপিন েয েকান অন�ান� ওষুধ �হণ করেছন েস
স�েক� বলুন।
কখনও কখনও পা� �িত��য়া
�
আপনার ওষুেধর সােথ স�িক�ত হেত পাের এবং েকেমােথরািপর সােথ
নয়।
যিদ আপনার ল�ণ�িল ��তর হয় বা 24 ঘ�ার পের না কেম , তাহেল হাসপাতােল েযাগােযাগ করেত
ি�ধা করেবন না।
র� জমাট বাঁধার ল�ণ�িলেত মেনােযাগ িদন: ব�থা, লালেচভাব, হাত বা পা ফুেল যাওয়া, �াসক� বা
বুেক ব�থা। আপনার যিদ এই ল�ণ�িলর মেধ� েকান�ট থােক তেব আপনার ডা�ােরর সােথ
েযাগােযাগ ক�ন।
েকেমা চলাকালীন আপনার ডা�ােরর অনুেমাদন ছাড়া েকান ধরেনর �টকা �হণ করেবন না।
আপিন যিদ স�ান জ�দােনর বয়সী মিহলা হন:
- আপিন যিদ গভ�বতী হন বা েকেমা �� করার আেগ গভ�বতী হেত পােরন তেব আপনার ডা�ারেক
জানান
- েকেমােথরািপর সময় গভ�বতী হওয়া এিড়েয় চলুন
- েকেমােথরািপর সময় বুেকর দুধ খাওয়ােবন না

কখন হাসপাতােল েযাগােযাগ করেবন?
যিদ আপনার ল�ণ�িল ��তর হয় বা 24 ঘ�ার পের উ�িত না হয়, তাহেল হাসপাতােল েযাগােযাগ করেত
ি�ধা করেবন না।
হাসপাতােলর জ�রী েযাগােযাগ:
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 Niseno Terhuja and Dr Anindita Das.Translation project coordinator: Dr. R Casolino

আিম েকাথায় আেরা তথ� েপেত পাির?
আপিন যিদ এই ে�ে� আরও তথ� েপেত চান তেব আপিন িবিলয়াির ��া� ক�া�ােরর জন� ESMO
ওেয়বসাইট�ট েদখেত পােরন। েরাগীেদর জন� িনেদ�িশকা এবং AMMF The Cholangiocarcinoma Charity
ওেয়বসাইেট।
আপিন নীেচর স�িক�ত িল��ট খুেঁ জ েপেত পােরন:
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/
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