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પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સર માટે -

કેિેપસટાપબન 

જો તમારા ડૉક્ટર ેતમારા કેન્સરની સારવાર માટે કેપેસસટાબાઇનની ભલામણ કરી હોય, તો અહીીં 

આ દવા સવશે કેટલીક મહત્વપૂણણ માસહતી અને તેનાથી સીંબીંસિત કેટલાક પાસાઓ છે . 
  

પિત્તરસ સંબંધી માર્ગન ં કેન્સર 
સપત્તરસ સીંબીંિી માર્ણના કેન્સર કોષોમાીંથી સવકસે છે (જનેે કોલેન્ીયોસાઇટ્સ કહેવાય છે) જ ેસામાન્ય 

રીતે સપત્તતીંત્રની અસ્તર બનાવે છે ( નીચેના સચત્રમાીં લીલા રીંર્માીં દશાણવવામાીં આવયયીં છે ) . સપત્ત નળી 

સપત્તનયીં પસરવહન કર ે છે, જનેો ઉપયોર્ યકૃત અને સપત્તાશયમાીંથી નાના આીંતરડામાીં ખોરાકન ે

પચાવવા માટે થાય છે. 
  

સપત્તરસ સીંબીંિી માર્ણના કેન્સર એ કોલેસન્જયોકાસસણનોમા, સપત્તાશયનયીં કેન્સર અને એમ્પ્યયલરી કેન્સર છે: 
  

      Cholangiocarcinoma - જનેે સપત્ત નળીના કેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાીં આવે 

છે. આ કેન્સર સપત્ત નળીઓમાીં ક્ાીં સવકસે છે તેના આિાર ેતેને ત્રણ પ્રકારમાીં વર્ીકૃત 

કરવામાીં આવે છે: 

o ઇન્ટર ાહેપેસટક કોલેંસર્યોકાસસણનોમા - જ્યાર ેકેન્સર યકૃતની અીંદરની 

નળીઓમાીં સવકસે છે 

o પેરીસહલર કોલેસન્જયોકાસસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતની બહારની નળીઓમાીં 

સવકાસ પામે છે 

o સડસ્ટલ/એક્સ્ટર ાહેપેસટક કોલેસન્જયોકાસસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતથી વિય દૂર 

નળીઓમાીં સવકસે છે 

  

      પિત્તાશયન ં કેન્સર - સપત્તાશયના અસ્તરમાીંથી ઉદ્ભવે છે _ 
  

      એમ્પ્ય લરી કેન્સર - સપત્ત નળીઓ અને નાના આીંતરડા વચ્ચેના જોડાણથી ઉદ્ભવે છે _ _ _ 

  

તમને આ પસત્રકા આપવામાીં આવી છે કારણ કે તમને સપત્તરસ સીંબીંિી માર્ણના કેન્સરનયીં સનદાન 

થયયીં છે. તમારા ઓન્કોલોસજસ્ટ તમારી સાથે ચચાણ કરી શકે છે કે તમને સપત્ત નળીનયીં કયયીં કેન્સર છે 

અને તે કેટલયીં સવસ્તરલેયીં છે. 
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કેિેપસટાપબન શ ં છે? 
કેપેસસટાસબન એ કીમોથેરાપી દવા છે જ ેકેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે. જો કે, કારણ કે તે સામાન્ય 

કોષોને પણ નયકસાન પહોીંચાડી શકે છે, તે કેટલીક આડ અસરોનયીં કારણ બની શકે છે. 
  

કેિેપસટાપબન કેવી રીતે આિવામાં આવે છે? 
કેપેસસટાસબન મૌસખક રીતે (મોીં દ્વારા) ર્ોળીઓ તરીકે લેવામાીં આવે છે. તમને દરકે ચક્રની 

શરૂઆતમાીં હોસસ્પટલની ફામણસીમાીંથી કેપેસસટાબાઇન ટેબ્લેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. તમે સતત 2 અઠવાસડયા 

સયિી ઘર ેકેપેસસટાસબન લેશો. તે સામાન્ય રીતે સદવસમાીં બે વાર, સવાર ેઅને સાીંજ ેલેવાની ભલામણ 

કરવામાીં આવે છે. 
  

આદશણ ડોઝનયીં અીંતરાલ દર 12 કલાકે હોય છે, પરીંતય જો તે તમારા માટે વિય યોગ્ય હોય, તો તમે દર 10 

કે 11 કલાકે ટેબ્લેટ લઈ શકો છો (પરીંતય 8 કલાકથી ઓછા અીંતરાલ સાથે ક્ારયે નહીીં). 
  

ર્ોળીઓ ખાિાની 30 સમસનટની અીંદર પયષ્કળ પાણી સાથે લેવી જોઈએ (જો તમે યોગ્ય ભોજન ન લઈ 

શકો તો નાસ્તો બરાબર રહેશે). આદશણ રીતે આ ર્ોળીઓને ચાવયા વર્ર કે કચડીને ર્ળી જવી 

જોઈએ, પરીંતય જો તમને ર્ળવામાીં સમસ્યા હોય તો તમે તેને પાણીમાીં ઓર્ાળી શકો છો. જો તમે ડોઝ 

ચૂકી જાઓ છો, તો ચૂકી ર્યેલ ડોઝને છોડી દો અને તમારા સામાન્ય શેડ્યૂલ સાથે ચાલય રાખો. એક જ 

સમયે બે ડોઝ અથવા વિારાના ડોઝ ન લો. 
  

તમારા ડૉક્ટર તમારી ઊીં ચાઈ, વજન, ઉીંમર, સામાન્ય સ્વાસ્્ય અને અીંતર્ણત પસરસસ્થસતઓ સસહતના 

ઘણા પસરબળોના આિાર ેતમને કેપેસસટાબાઇનની ચોક્કસ માત્રા નક્કી કરશે. ફામાણસસસ્ટ તમને દર 

વખતે કેટલી ર્ોળીઓ લેવાની છે તેની ચોક્કસ સીંખ્યા જણાવશે. 
  

કેિેપસટાપબન સારવારન ં શેડ્યૂલ 
તમને સારવારના ચક્રમાીં કેપેસસટાસબન પ્રાપ્ત થશે. કેપેસસટાબાઇન સારવારનયીં પ્રમાણભૂત શેડ્યૂલ 

ત્રણ-અઠવાસડયાના ચક્રને અનયસર ેછે, જમેાીં 14 સદવસની કીમોથેરાપી (સદવસ 1 થી સદવસ 14)નો 

સમાવેશ થાય 

છે, ત્યારબાદ એક સપ્તાહનો આરામ . કીમોથેરાપીના દરકે ચક્રની શરૂઆતમાીં , ઓન્કોલોી ટીમ 

દ્વારા તમારીં  મૂલયાીંકન કરવામાીં આવશે . કીમોથેરાપીના દરકે સત્ર પહેલાીં, તમારી રક્ત પરીક્ષણ 

કરવામાીં આવશે અને તમારી 

ઓન્કોલોીકલ ટીમ તપાસ કરશે કે તમે તમારા કીમોથેરાપી ચક્ર માટે પૂરતા પ્રમાણમાીં સફટ છો કે 

નહીીં. તે મહત્વનયીં છે કે તમે તમારી છેલલી પરામશણ પછી કોઈપણ લક્ષણો(ઓ) અને સમસ્યા(ઓ)ની 

જાણ કરો જથેી ડોઝ/શેડ્યૂલ તમારા માટે ખાસ કરીને એડજસ્ટ અને વયસક્તર્ત કરી શકાય . 
  

કીમોથેરાપીના દરકે ચક્રના પ્રથમ સપ્તાહના સદવસે 1 ના રોજ, તમે મૂલયાીંકન માટે ડૉક્ટર/નસણન ે

મળવા અને તમારી ર્ોળીઓ લેવા માટે હોસસ્પટલમાીં આવશો. જો કે, કેટલીકવાર ડૉક્ટર તમન ે

તમારી કીમોથેરાપી એપોઇન્ટમેન્ટના આર્લા સદવસે બ્લડ સરપોટણ  લેવાનયીં કહી શકે છે અને તમ ે

હોસસ્પટલમાીં આવયા સવના ટીમ ફોન દ્વારા તમારીં  મૂલયાીંકન કરી શકે છે. 

કીમોથેરાપી વહીવટ માટે તમાર ેહોસસ્પટલમાીં રહેવાની જરૂર રહેશે નહીીં . 
  

કેિેપસટાબાઇન ચક્ર: 2 અઠવાપિયા ચાલ , 1 સપ્તાહની રજા 
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કેિેપસટાબાઇન સારવારની અવપધ 
ડૉક્ટર તમારી સાથે તમારી સારવારની અવસિ સવશે ચચાણ કરશે. સામાન્ય રીતે, દરકે 

કેપેસસટાબાઇન ચક્ર ત્રણ અઠવાસડયા સયિી ચાલશે . જો તમે સારવારને સારી રીતે સહન કરી રહ્ાીં 

હોવ, તો તમને કેપેસસટાબાઇનના ઓછામાીં ઓછા 8 ચક્ર ( લર્ભર્ છ મસહના) પ્રાપ્ત થશે. 

  

કેિેપસટાપબન સારવારની આિ અસરો શ ં છે? 
આ સારવારની કેટલીક જાણીતી આડઅસરો છે. શક્ છે કે તમે તેમાીંના કોઈપણનો અનયભવ ન 

કરો. આનો અથણ એ નથી કે સારવાર કામ 

કરી રહી નથી . તમને કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે, પરીંતય તમને તે બિી મળવાની શક્તા નથી . 

આડઅસરો લર્ભર્ હીંમેશા ઉલટાવી શકાય તેવી હોય છે અને સામાન્ય રીતે સારવાર પછી સીંપૂણણપણે 

દૂર થઈ જાય છે. 

અન્ય ઘણી કીમોથેરાપી દવાઓની જમે, કેપેસસટાસબન કોષોના સવભાજન અને પ્રસારન ે

રોકવાની તેની ક્ષમતાને કારણે કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે . કમનસીબે, કીમોથેરાપી દવાઓ 

કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અને સામાન્ય કોષો વચ્ચેના તફાવતને ઓળખવામાીં સક્ષમ નથી. તેથી, કીમોથેરાપી 

સામાન્ય કોષોને પણ મારી નાખશે જ ેઝડપથી સવભાસજત થઈ રહ્ા છે, જમે કે રક્ત કોસશકાઓ, 

મોઢાના કોષો, પેટ, આીંતરડા અને અન્ય જગ્યાએ, જ ે કેટલીક સવસવિ આડઅસરોનયીં કારણ બને 

છે. એકવાર સારવાર સમાપ્ત થઈ જાય, તે સામાન્ય કોષો પાછા વિશે અને સ્વસ્થ થશે. 
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  આડઅસરો ઘટાડવા માટે કીમોથેરાપી સાથે ઘણી દવાઓ લઈ શકાય છે. તમારા મેસડકલ 

ઓન્કોલોસજસ્ટ તમને માર્ણદશણન આપશે.  

કેટલીક સૌથી સામાન્ય આિઅસરો 
  
હેમેટોટોપસસપસટી :  

  

      સફેદ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા અને ચેિન ં જોખમ _ _ 

કીમોથેરાપી ઘણીવાર સફેદ રક્ત કોસશકાઓની સીંખ્યા ઘટાડે છે, જ ેતમને ચેપ સામે લડવામાીં મદદ 

કર ે છે. જો 

તમારા શે્વત રક્તકણોની સીંખ્યા ખૂબ ઓછી છે (આને ન્યયટર ોપેસનયા કહેવાય છે) તો તમને ચેપનયીં જો

ખમ હોઈ શકે છે. ચેપના આ જોખમને વિારી શકે તેવી પસરસસ્થસતઓને ટાળો, જમે કે ભીડવાળી 

જગ્યાએ જવાનયીં ટાળો અથવા શરદીવાળા લોકો સાથે રહેવાનયીં ટાળો.  

તમારી કીમોથેરાપીના દરકે ચક્રના 10 અને સદવસ 14 ની વચ્ચે તમારા શે્વત કોષોની સીંખ્યા સૌથી 

ઓછી હોવાની સીંભાવના હોવાથી, આ સદવસો દરસમયાન ચેપનયીં જોખમ ટાળવયીં ખાસ કરીન ે

મહત્વપૂણણ છે. 

તમારા ડૉક્ટર દરકે કીમોથેરાપી ચક્ર પહેલાીં દર વખતે તમારા શે્વત રક્તકણોની તપાસ 

કરશે. તમારી આર્ામી સારવાર પહેલાીં સફેદ કોષોની સીંખ્યા સામાન્ય રીતે સામાન્ય થઈ જશે. 

ક્ારકે તમારા સફેદ રક્તની સીંખ્યા સામાન્ય થઈ જાય ત્યાીં સયિી ડૉક્ટર સારવારમાીં સવલીંબ કરશે. 
  

તમે ચેપના સચહ્નો અને લક્ષણોથી વાકેફ હોવ તે મહત્વપૂણણ છે, અને જો 

તમને નીચેનામાીંથી કોઈ લક્ષણ થાય તો તમાર ેતમારી હોસસ્પટલ (ફોન નીંબર ) પર હેલપલાઇનનો 

સીંપકણ  કરવો આવશ્યક છે :               
  

-        પેરાસીટામોલનો ઉપયોર્ કરવા છતાીં તમારા શરીરનયીં તાપમાન 38°C (100.4°F) થી વિય 

જાય છે 

-        તમને અચાનક ધ્રયજારી અથવા અસ્વસ્થતાનો અનયભવ થાય છે 

-        તમને ર્ળામાીં દયખાવો , ઉિરસ, ઝાડા, પેશાબની આવૃસત્તમાીં વિારો થાય છે 

      લાલ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા _ 

  

કીમોથેરાપી લાલ રક્ત કોસશકાઓની સીંખ્યા ઘટાડી શકે છે . લાલ રક્ત કોસશકાઓની સૌથી મહત્વ

પૂણણ ભૂસમકા તમારા શરીરના દરકે ભાર્માીં ઓસક્સજનનયીં વહન કર ેછે . જો લાલ રક્તકણોની સીંખ્યા 

ખૂબ ઓછી હોય (આને એસનસમયા કહેવાય છે ) તો તમે થાકેલા અને શ્વાસ લેવામાીં 

તકલીફ અનયભવી શકો છો. જો તમારી એસનસમયા ર્ીંભીર છે , તો તમાર ેલોહી 

ચઢાવવાની જરૂર પડશે . 
  

      ્લેટલેટ્સની ઓછી સંખ્યા અને ઉઝરિા અથવા રક્તસ્રાવન ં જોખમ _ _ 

કીમોથેરાપી ્લેટલેટ્સની સીંખ્યા ઘટાડી શકે છે. ્લેટલેટ્સ લોહીના ર્ીંઠાઈ જવા માટે ઉપયોર્ી 

છે. જો તમારી ્લેટલેટ્સની સીંખ્યા ઘણી ઓછી હોય (આને થ્રોમ્પબોસાયટોપેસનયા કહેવાય છે ) તો 

તમે કીમોથેરાપી મેળવી શકતા નથી અને જ્યાીં સયિી ્લેટલેટની સીંખ્યામાીં સયિારો ન થાય ત્યાીં સયિી 
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તમારા ડૉક્ટર તમારી સારવારમાીં  સવલીંબ કરશે. જો તમને કોઈ ઉઝરડો અથવા રક્તસ્રાવ 

હોય, જમે કે નાકમાીંથી રક્તસ્ત્રાવ, પેઢામાીંથી રક્તસ્ત્રાવ, ત્વચા પર નાના લાલ અથવા જાીંબલી 

ફોલલીઓ, તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરને જાણ કરો . 
  

ઝાિા :  

જો તમને છેલલા 24 કલાકમાીં, 4 કે તેથી વિય ઝાડા થયા હોય તો તમારી ટીમનો સીંપકણ  કરો. તમારા 

ડૉક્ટર તમને ઝાડા સવરોિી ર્ોળીઓ (લોપેરામાઇડ) આપશે.  ખોવાયેલા 

પ્રવાહીને બદલવા માટે પયષ્કળ પાણી પીવાનયીં યાદ રાખો . જો તમને ઝાડાનો અનયભવ થાય 

તો તમાર ેઓછા ફાઈબરવાળો ખોરાક લેવો જોઈએ અને કાચા ફળો, ફળોના રસ, 

અનાજ અને શાકભાી ટાળવા જોઈએ .  
  

હેન્િ-

ફટૂ પસન્િર ોમ : તમારા હાથ અથવા પર્ સનબનણ જવેા લાલ, વ્રણ , સૂકા અથવા સૂી શકે છે. તમારા

 ડૉક્ટર તમારી સાથે આવા લક્ષણોની ચચાણ કરશે. હેન્ડ-ફૂટ સસન્ડર ોમ માટે દવાની માત્રામાીં ઘટાડો 

કરવાની જરૂર પડી શકે છે અને કેટલીકવાર, જ્યાર ેત્વચામાીં ફેરફાર વિય ર્ીંભીર હોય છે, ત્યાર ેસારવાર 

બીંિ કરવાની જરૂર પડી શકે 

છે. હેન્ડ - ફૂટ સસન્ડર ોમના સવકાસને ઘટાડવાના પ્રયાસમાીં સનવારણ ખૂબ જ મહત્વપૂણણ છે . નીચેના 

“સારવાર દરસમયાન સટ્સ” સવભાર્માીં આપેલી સલાહને અનયસરીને તમારા હાથ અને પર્ની 

સીંભાળ રાખો . 
  

મોઢામાં ચાંદા અને અલ્સર :  ખાિા પછી હીંમેશા તમારા દાીંત સાફ કરવા જોઈએ . મોીંના ચાીંદાન ે

રોકવા અથવા સારવારમાીં મદદ કરવા માટે નરમ ટૂથબ્રશનો ઉપયોર્ કરો અને સદવસમાીં ત્રણ વખત 

1/2 થી 1 ચમચી ખાવાનો સોડા પાણીમાીં ભેળવી (અથવા સામાન્ય માઉથવોશ) સાથ ેકોર્ળા 

કરો. નારીંર્ી, લીીંબય અને ગ્રેપફૂ્રટ જવેા એસસસડક ખોરાકને ટાળવયીં વિય સારીં  છે. જો તમને અલસર હોય 

તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસણને જણાવો, કારણ કે તેઓ મોીંના ચાીંદાને રોકવા અથવા સારવાર 

કરવામાીં મદદ કરી શકે છે . 
  

એપલવેટેિ પલવર એન્ઝાઇમ્પસ : એસલવટેેડ સલવર એન્ઝાઇમ સામાન્ય રીતે કોઈ લક્ષણો તરફ દોરી 

જતા નથી. તમારા ડૉક્ટર આ સવશે માત્ર રક્ત પરીક્ષણો દ્વારા જાણશે અને જરૂરી દવાના ડોઝ 

એડજસ્ટમેન્ટ કરશે. 
  

થાક :  સામાન્ય રીતે જોવા મળતી આિઅસર જ ેસારવાર દરપમયાન વધી શકે છે. 

ભૂખ ઓછી લાર્વી : જો તમે એક કે બે સદવસ વિય ન ખાતા હોવ, તો સચીંતા કરશો નહીીં. 
  

લોહી રં્ઠાઈ જવ ં : જો તમારા પર્માીં સોજો, લાલાશ અને દયખાવા હોય અથવા તમને શ્વાસ લેવામાીં 

તકલીફ થતી હોય તો હેલપલાઈનનો સીંપકણ  કરો.

  

કેટલીક ઓછી સામાન્ય આિઅસરો 
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ફ્લૂ જવેા લક્ષણો : તમે કીમોથેરાપી સારવાર દરસમયાન અથવા તેના થોડા સમય 

પછી આનો અનયભવ કરી શકો છો: 

      ર્રમી, ઠીંડી કે ધ્રયજારી અનયભવવી 

      તાવ 

      માથાનો દયખાવો 

      સ્નાયયમાીં દયખાવો 

      થાક 
  

ઉબકા : ક્ારકે ઉલટી સાથે આવે છે, પરીંતય આ સામાન્ય રીતે દવાઓ દ્વારા સારી રીતે સનયીંસત્રત થાય 

છે. જો તમને ઉબકા ન હોય તો પણ તેને રોકવા માટે દવાઓ લો. જો તમે સદવસમાીં એક કરતા વિય વાર 

બીમાર અનયભવતા હોવ તો તરત જ તમારા ડૉક્ટર અથવા નસણનો સીંપકણ  કરો. 
  

િેટમાં દ ખાવો : તમને પેટનયીં ફૂલવયીં સાથે મીંદ દયખાવો અથવા ખેંચાણ 

થઈ શકે છે . આ સામાન્ય રીતે કીમોથેરાપી સાથે સીંકળાયેલયીં છે. જો તમને સતત તીવ્ર દયખાવો થતો 

હોય તો તમારા ડૉક્ટરનો સીંપકણ  કરો. 
  

કબપજયાત : ઉચ્ચ ફાઇબરવાળા ખોરાક (શાકભાી, ફળ, આખા રોટલી) ખાવાથી અને ઓછામાીં 

ઓછયીં  2 સલટર પાણી પીવાથી તમને મદદ મળી શકે છે. જો તે બે/ત્રણ સદવસથી વિય સમય સયિી ચાલ ે 

તો તમાર ેદવા લેવાની જરૂર પડી શકે છે . 

માથાનો દ ખાવો : જો આવયીં થાય, તો તમે પેરાસસટામોલ જવેી પેઇનસકલસણ લઈ શકો છો. 
  
  

ઊંઘમાં મ શ્કેલી : જો તમને જરૂર હોય તો તમે ઊીં ઘની ર્ોળીઓ લઈ શકો છો. 
  

સ સ્તી : કીમોથેરાપી તમને ખૂબ ઊીં ઘ (સયસ્તી) અને થાક અનયભવી શકે છે . જો તમે ખબૂ જ ઘેનમાીં 

હોવાનયીં અનયભવો છો, તો વાહન ચલાવવયીં કે મશીનરી ચલાવવી નહીીં. 
  

વાળ ખરવાાઃ તમારા વાળ પાતળા થઈ શકે છે, પરીંતય તમારા વાળ ખરવાની શક્તા નથી. 

  
  
આડઅસરો સનયીંસત્રત કરવામાીં મદદ કરવા માટે દવા 

કોઈપણ આડઅસર સવશે તમારા ડૉક્ટરને કહો. આડઅસરોને સનયીંસત્રત કરવા માટે ઉપયોર્ી 

દવાઓ છે. 

શ ં માર ેમારી બધી સામાન્ય દવાઓ લેવાન ં ચાલ  રાખવ ં જોઈએ? 
હા, તમાર ેતમારી બિી સામાન્ય દવાઓ લેવાનયીં ચાલય રાખવયીં પડશે . કૃપા 

કરીને તમારી ઓન્કોલોી ટીમને તમે જ ેદવાઓ લઈ રહ્ા છો તેની જાણ કરો , જથેી તેઓ સલાહ 

આપી શકે. 

  

શ ં હ ં  ફ્લૂ રસીકરણ કરાવી શક ં? 

હા, એ સલાહ આપવામાીં આવે છે કે તમે તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરો તે પહેલાીં તમાર ેફ્લૂનયીં રસીકરણ 

કરાવો. જો તમે પહેલેથી જ તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરી દીિી હોય, તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરન ે
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પૂછો કે જઓે રસીકરણ માટે શે્રષ્ઠ સમય સવશે સલાહ આપી શકે.

  
  

સારવાર દરપમયાન ટી્સ 
      પયષ્કળ પ્રવાહી પીવો (ઓછામાીં ઓછયીં  2 સલટર પ્રસત સદવસ) તમારી સકડનીનયીં રક્ષણ કરો. 

      સારીં  પોષણ જાળવો . ઉબકા રોકવા માટે ઓછી માત્રામાીં પરીંતય વારીંવાર ભોજન 

લો. તમાર ેચરબીયયક્ત અથવા તળેલા ખોરાકને ટાળવો જોઈએ.  

      શેસવીંર્ કરતી વખતે ઇલેસક્ટરક રઝેરનો ઉપયોર્ કરો અને રક્તસ્રાવ ઘટાડવા માટે નરમ 

ટૂથબ્રશનો ઉપયોર્ કરો . 

      સૂયણના સીંપકણને ટાળો. SPF 15 (અથવા તેનાથી વિય) સનબ્લોક અને રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.  

      તમે સયસ્તી અથવા ચક્કર અનયભવી શકો છો; જ્યાીં સયિી કેપેસસટાબાઇન પ્રત્યેનો તમારો 

પ્રસતસાદ જાણી ન લેવાય ત્યાીં સયિી ડર ાઇસવીંર્ અથવા એવા કાયોમાીં વયસ્ત રહેવાનયીં ટાળો 

જમેાીં સતકણતાની જરૂર હોય. 

      પયષ્કળ આરામ કરો. 

      હેન્ડ-ફૂટ સસન્ડર ોમને રોકવા માટે:  

- તમારા હાથ અને પર્માીં અસતશય ઘષણણ, દબાણ અને ર્રમીના સીંપકણને ટાળો. 

-        ર્રમ પાણી સાથે લાીંબા સમય સયિી સીંપકણ  ટાળો જમે કે વાસણ િોવા, લાીંબા શાવર  

-        ડીશ વોસશીંર્ગ્લોવસનો ઉપયોર્ કરશો નહીીં કારણ કે રબર તમારી હથેળીની ત્વચાને ર્ર

મ રાખી શકે છે . 
-        તમારા પર્ના તસળયાની ત્વચાન ેથતા નયકસાનને ઘટાડવા માટે લાીંબા અીંતર સયિી ચાલવાનયીં અથવા કૂદવાનયીં ટાળો. 

- સખત સપાટી પર તમારા હાથને સસ્િઝ કરતા કોઈપણ સાિનોનો ઉપયોર્ કરશો નહીીં. 

-        હાથ અને પર્ પર લોશન ઘસવાનયીં ટાળો પરીંતય ત્વચાને ભેજવાળી રાખો. 
      • દદણમાીં રાહત આપવા માટે ઈમોસલઅન્ટ સક્રમ અને પેઈનસકલસણનો ઉપયોર્ કરો. 

      લક્ષણોને સનયીંસત્રત કરવામાીં મદદ કરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેવી દવાઓ ઘર ેરાખો . 

      કીમોથેરાપી શરૂ કરતા પહેલા, તમે જ ેપણ દવા લઈ રહ્ા છો તેના સવશે તમારા ડૉક્ટરને 

જણાવો. કેટલીકવાર આડઅસરો તમારી દવાઓથી સીંબીંસિત હોઈ શકે છે અને કીમોથેરાપી 

સાથે નહીીં. 

      જો તમારા લક્ષણો ર્ીંભીર હોય અથવા 24 કલાક પછી સયિરતા નથી, તો હોસસ્પટલનો સીંપકણ  

કરવામાીં અચકાશો નહીીં. 

      લોહીના ર્ીંઠાવાના લક્ષણો પર ધ્યાન આપો: દયખાવો, લાલાશ, હાથ અથવા પર્માીં સોજો, 

શ્વાસ લેવામાીં તકલીફ અથવા છાતીમાીં દયખાવો. જો તમને આમાીંના કોઈપણ લક્ષણો હોય 

તો તમારા ડૉક્ટરનો સીંપકણ  કરો. 

      કીમોથેરાપી લેતી વખતે તમારા ડૉક્ટરની મીંજૂરી સવના કોઈપણ પ્રકારનયીં રસીકરણ ન કરો. 

      જો તમે પ્રસૂસત વયની સ્ત્રી છો: 

-        જો તમે ર્ભણવતી હો અથવા આ સારવાર શરૂ કરતા પહેલા ર્ભણવતી હો તો તમારા 

ડૉક્ટરને જાણ કરો. 

-        કીમોથેરાપી દરસમયાન ર્ભણવતી થવાનયીં ટાળો 

-        કીમોથેરાપી દરસમયાન સ્તનપાન ન કરાવો 
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હોપસ્િટલનો સંિકગ  ક્યાર ેકરવો? 
જો તમારા લક્ષણો ર્ીંભીર હોય અથવા 24 કલાક પછી સયિરતા નથી, તો હોસસ્પટલનો સીંપકણ  કરવામાીં 

અચકાશો નહીીં. 

હોપસ્િટલ ઈમરજન્સી 

સંિકગ : ……………………………………………………………………………………………… 

  

હ ં  વધ  માપહતી ક્યાંથી મેળવી શક ં? 
જો તમે આ ક્ષેત્રમાીં વિય માસહતી મેળવવા માીંર્તા હો , તો 

તમે સબલીયરી ટર ેક્ટ કેન્સર માટે ESMO વેબસાઇટની મયલાકાત લઈ શકો છો : Guide for 

Patients and AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 

 

તમે નીચેની સીંબીંસિત સલીંક શોિી શકો છો: 

https:// www.esmo.org/for-patients/patient-

guides/biliary-tract-cancer https://ammf.org.uk/patient-

guide/ 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer

