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પિત્તરસ સંબંધી માર્ગના કેન્સર 

માટે કેિેપસટાપબન અને ઓક્સાપિ

પ્િાપટન (CAP-OX). 
જો તમારા ડૉક્ટર ે તમારા 

કેન્સરની સારવાર માટે કૅપેસસટાસિન અને ઑક્સાસિપ્િાસટન (CAPOX) ના સંયોજનની ભિામણ ક

રી હોય, તો અહી ંઆ દવાઓ સવશે કેટિીક મહત્વપૂણણ માસહતી અને તેમની સાથે સંિંસિત કેટિાક 

પાસાઓ છે. 
  

પિત્તરસ સંબંધી માર્ગન ં કેન્સર 
સપત્તરસ સંિંિી માર્ણના કેન્સર કોષોમાંથી સવકસે છે (જનેે કોિેન્ીયોસાઇટ્સ કહેવાય છે) જ ેસામાન્ય 

રીતે સપત્તતંત્રની અસ્તર િનાવે છે ( નીચેના સચત્રમાં િીિા રંર્માં દશાણવવામાં આવયયં છે ) . સપત્ત નળી 

સપત્તનયં પસરવહન કર ે છે, જનેો ઉપયોર્ યકૃત અને સપત્તાશયમાંથી નાના આંતરડામાં ખોરાકન ે

પચાવવા માટે થાય છે. 
  

સપત્તરસ સંિંિી માર્ણના કેન્સર એ કોિેસન્જયોકાસસણનોમા, સપત્તાશયનયં કેન્સર અને એમ્પપ્યયિરી કેન્સર છે: 
  

      Cholangiocarcinoma - જનેે સપત્ત નળીના કેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે 

છે. આ કેન્સર સપત્ત નળીઓમાં ક્ાં સવકસે છે તેના આિાર ેતેને ત્રણ પ્રકારમાં વર્ીકૃત 

કરવામાં આવે છે: 

o ઇન્ટર ાહેપેસટક કોિેંસર્યોકાસસણનોમા - જ્યાર ેકેન્સર યકૃતની અંદરની 

નળીઓમાં સવકસે છે 

o પેરીસહિર કોિેસન્જયોકાસસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતની િહારની નળીઓમાં 

સવકાસ પામે છે 

o સડસ્ટિ/એક્સ્ટર ાહેપેસટક કોિેસન્જયોકાસસણનોમા - જ્યાર ેતે યકૃતથી વિય દૂર 

નળીઓમાં સવકસે છે 

  

      પિત્તાશયન ં કેન્સર - સપત્તાશયના અસ્તરમાંથી ઉદ્ભવે છે _ 
  

      એમ્પપ્ય િરી કેન્સર - સપત્ત નળીઓ અને નાના આંતરડા વચ્ચેના જોડાણથી ઉદ્ભવે છે _ _ _ 

  

તમને આ પસત્રકા આપવામાં આવી છે કારણ કે તમને સપત્તરસ સંિંિી માર્ણના કેન્સરનયં સનદાન 

થયયં છે. તમારા ઓન્કોિોસજસ્ટ તમારી સાથે ચચાણ કરી શકે છે કે તમને સપત્ત નળીનયં કયય ંકેન્સર છે 

અને તે કેટિયં સવસ્તરિેયં છે. 
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CAPOX શ ં છે? 
CAPOX એ કેપેસસટાસિન અને ઓક્સાસિપ્િાસટનનયં િનેિયં કીમોથેરાપી સંયોજન છે. કેપેસસટાસિન 

અને ઓક્સાસિપ્િાસટન એ િે કીમોથેરાપી દવાઓ છે જ ેજ ેકેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે. જો કે, 

કારણ કે તે સામાન્ય કોષોને પણ નયકસાન પહોંચાડી શકે છે, તે કેટિીક આડ અસરોનયં કારણ િની શકે 

છે.  

CAPOX કેવી રીત ેઆિવામાં આવે છે? 
 

  

તમને હોસસ્પટિમાં, કીમોથેરાપી યયસનટમા ં ઓક્સાસિપ્િાસટન પ્રાપ્ત થશે. ઓક્સાસિપ્િાસટનન ે

કેન્યયિા , એક નાની પાતળી નળી દ્વારા નસમાં ( નસમાં ) ઇન્જકે્ટ કરવામા ં આવે છે, 

જનેે નસણ દ્વારા તમારા હાથ અથવા હાથની નસમાં નાખવામાં આવશે . તમે 

ઓક્સાસિપ્િાસટન મળેવો તે પછી કેન્યયિા દૂર કરવામાં આવશે . 
  

કેપેસસટાસિન મૌસખક રીતે (મોં દ્વારા) ર્ોળીઓ તરીકે િેવામાં આવે છે. તમને દરકે ચક્રની 

શરૂઆતમાં હોસસ્પટિની ફામણસીમાંથી કેપેસસટાિાઇન ટેબ્િેટ્સ પ્રાપ્ત થશે. તમે સતત 2 અઠવાસડયા 

સયિી ઘર ેકેપેસસટાસિન િેશો. તે સામાન્ય રીતે સદવસમાં િે વાર, સવાર ેઅને સાંજ ેિેવાની ભિામણ 

કરવામાં આવે છે. 
  

આદશણ ડોઝનયં અંતરાિ દર 12 કિાકે હોય છે, પરંતય જો તે તમારા માટે વિય યોગ્ય હોય, તો તમે દર 10 

કે 11 કિાકે ટેબ્િેટ િઈ શકો છો (પરંતય 8 કિાકથી ઓછા અંતરાિ સાથે ક્ારયે નહી)ં. 
  

ર્ોળીઓ ખાિાની 30 સમસનટની અંદર પયષ્કળ પાણી સાથે િેવી જોઈએ (જો તમે યોગ્ય ભોજન ન િઈ 

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

જોઈએ, પરંતય જો તમને ર્ળવામાં સમસ્યા હોય તો તમે તેને પાણીમાં ઓર્ાળી શકો છો. જો તમે ડોઝ 

ચૂકી જાઓ છો, તો ચૂકી ર્યેિ ડોઝને છોડી દો અને તમારા સામાન્ય શેડ્યૂિ સાથે ચાિય રાખો. એક જ 

સમયે િે ડોઝ અથવા વિારાના ડોઝ ન િો. 
  

તમારા ડૉક્ટર તમારી ઊંચાઈ, વજન, ઉંમર, સામાન્ય સ્વાસ્્ય અને અંતર્ણત પસરસસ્થસતઓ સસહતના 

ઘણા પસરિળોના આિાર ેતમને કેપેસસટાિાઇનની ચોક્કસ માત્રા નક્કી કરશે. ફામાણસસસ્ટ તમને દર 

વખતે કેટિી ર્ોળીઓ િેવાની છે તેની ચોક્કસ સંખ્યા જણાવશે. 
  
  

CAPOX સારવારન ં શેડ્યૂિ  

તમને સારવારના ચક્રમાં CAPOX પ્રાપ્ત થશે. CAPOX સારવારનયં પ્રમાણભૂત શેડ્યૂિ ત્રણ-

અઠવાસડયાના ચક્રને અનયસર ેછે, જમેાં ઇન્ટર ાવનેસ સકમોથેરાપી માટે એક સદવસ અને મૌસખક 

કેપેસસટાિાઇનના સતત ચૌદ સદવસનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારિાદ એક સપ્તાહનો આરામ. 
  

કીમોથેરાપીના દરકે ચક્રની શરૂઆતમાં , ઓન્કોિોી ટીમ દ્વારા તમારં મૂલયાંકન કરવામાં આવશે .

 _ _ _ કીમોથેરાપીના દરકે સત્ર પહેિાં, તમારી રક્ત પરીક્ષણ કરવામા ં આવશે અન ે તમારી 

ઓન્કોિોીકિ ટીમ તપાસ કરશે કે તમે તમારા કીમોથેરાપી ચક્ર માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સફટ છો કે 
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નહી.ં તે મહત્વનયં છે કે તમે તમારી છેલિી પરામશણ પછી કોઈપણ િક્ષણો(ઓ) અને સમસ્યા(ઓ)ની 

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

કીમોથેરાપીના દરકે ચક્રના પ્રથમ સપ્તાહના સદવસે 1 ના રોજ, તમે 

ઓન્કોિોી ટીમને મૂલયાંકન કરવા અને રક્ત પરીક્ષણ કરાવવા માટે હોસસ્પટિમાં 

આવશો .  કીમોથેરાપી સત્ર 2 થી 3 કિાક સયિી ચાિશે. સત્રના અંતે નસણ તમને ઘર ેિઈ જવા માટે 

કેપેસસટાિાઈન ર્ોળીઓ આપશે. તમાર ેહોસસ્પટિમાં રાતોરાત રહેવાની જરૂર નથી . 
 

 
  

  

CAPOX ચક્ર: 2 અઠવાપિયા 

ચાિ , 1 સપ્તાહની રજા 
 

  
  

CAPOX સારવારની અવપધ 
ડૉક્ટર તમારી સાથે તમારી સારવારની અવસિ સવશે ચચાણ કરશે. સામાન્ય રીતે, દરકે CAPOX ચક્ર ત્રણ 

અઠવાસડયા સયિી ચાિશે. જો સારવાર સારી રીતે સહન કરવામાં આવે છે, તો તેને 8 ચક્ર માટે 

પયનરાવસતણત કરી શકાય છે. સકમોથેરાપી કામ કરી રહી છે કે કેમ તે સમજવા માટે તમારા ડૉક્ટર 
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પયનરાવસતણત સ્કેન કરવાની સિાહ આપે તે પહેિાં તમને ઓછામાં ઓછા 4 સકમોથેરાપી ચક્ર પ્રાપ્ત 

થશે. જો પ્રથમ 3 મસહનાનયં સ્કેન િતાવે છે કે તમારં કેન્સર સસ્થર છે અથવા સંકોચાઈ રહ્યં છે, તો 

તમારા ડૉક્ટર અન્ય 3 મસહના માટે કીમોથેરાપી ચાિય રાખવાની સિાહ આપી શકે 

છે. સારવારના પ્રથમ 6 મસહના પછી તમારા ડૉક્ટર 

તમારી સાથે ચચાણ કરશે કે તમાર ેકીમોથેરાપીમાંથી સવરામ િેવો જોઈએ કે તમાર ેચાિય રાખવયં 

જોઈએ . 
  

CAPOX સારવારની આિ અસરો શ ં છે? 
આ સારવારની કેટિીક જાણીતી આડઅસરો છે. શક્ છે કે તમે તેમાંના કોઈપણનો અનયભવ ન 

કરો. આનો અથણ એ નથી કે સારવાર કામ 

કરી રહી નથી . તમને કેટિીક આડઅસર થઈ શકે છે, પરંતય તમને તે િિી મળવાની શક્તા નથી . 

આડઅસરો િર્ભર્ હંમેશા ઉિટાવી શકાય તેવી હોય છે અને સામાન્ય રીતે સારવાર પછી સંપૂણણપણે 

દૂર થઈ જાય છે. 
  

અન્ય ઘણી કીમોથેરાપી દવાઓની જમે, કેપેસસટાસિન અને ઓક્સાસિપ્િાસટન કોષોના સવભાજન 

અને પ્રસારને રોકવાની તેની ક્ષમતાને કારણે કેન્સરના કોષોને મારી નાખે છે . કમનસીિે, 

કીમોથેરાપી દવાઓ કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અને સામાન્ય કોષો વચ્ચેના તફાવતને ઓળખવામાં સક્ષમ 

નથી. તેથી, કીમોથેરાપી સામાન્ય કોષોને પણ મારી નાખશે જ ેઝડપથી સવભાસજત થઈ રહ્ા છે, જમે 

કે રક્ત કોસશકાઓ, મોઢાના કોષો, પેટ, આંતરડા અને અન્ય જગ્યાએ, જ ે કેટિીક સવસવિ 

આડઅસરોનયં કારણ િને છે. એકવાર સારવાર સમાપ્ત થઈ જાય, તે સામાન્ય કોષો પાછા વિશે 

અને સ્વસ્થ થશે. 

  આડઅસરો ઘટાડવા માટે કીમોથેરાપી સાથે ઘણી દવાઓ િઈ શકાય છે. તમારા મેસડકિ 

ઓન્કોિોસજસ્ટ તમને માર્ણદશણન આપશે.  

   

CAPOX થી સંબંપધત કેટિીક સૌથી સામાન્ય આિઅસરો 
  
હેમેટોટોપક્સપસટી : તમારા રક્ત કોસશકાઓ પર આડ અસરો સસહત 

  

      સફેદ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા અને ચેિન ં જોખમ _ _ 

કીમોથેરાપી ઘણીવાર સફેદ રક્ત કોસશકાઓની સંખ્યા ઘટાડે છે, જ ેતમને ચેપ સામે િડવામાં મદદ 

કર ે છે. જો 

તમારા શે્વત રક્તકણોની સંખ્યા ખૂિ ઓછી છે (આને ન્યયટર ોપેસનયા કહેવાય છે) તો તમને ચેપનયં જો

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

જગ્યાએ જવાનયં ટાળો અથવા શરદીવાળા િોકો સાથે રહેવાનયં ટાળો.  

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

ઓછી હોવાની સંભાવના હોવાથી, આ સદવસો દરસમયાન ચેપનયં જોખમ ટાળવયં ખાસ કરીન ે

મહત્વપૂણણ છે. 
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તમારા ડૉક્ટર દરકે કીમોથેરાપી ચક્ર પહેિાં દર વખતે તમારા શે્વત રક્તકણોની તપાસ 

કરશે. તમારી આર્ામી સારવાર પહેિાં સફેદ કોષોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે સામાન્ય થઈ જશે. 

ક્ારકે તમારા સફેદ રક્તની સંખ્યા સામાન્ય થઈ જાય ત્યાં સયિી ડૉક્ટર સારવારમાં સવિંિ કરશે. 
  

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

તમને નીચેનામાંથી કોઈ િક્ષણ થાય તો તમાર ેતમારી હોસસ્પટિ (ફોન નંિર ) પર હેલપિાઇનનો 

સંપકણ  કરવો આવશ્યક છે :               
  

-        પેરાસીટામોિનો ઉપયોર્ કરવા છતાં તમારા શરીરનયં તાપમાન 38°C (100.4°F) થી વિય 

જાય છે 

-        તમને અચાનક ધ્રયજારી અથવા અસ્વસ્થતાનો અનયભવ થાય છે 

-        તમને ર્ળામાં દયખાવો , ઉિરસ, ઝાડા, પેશાિની આવૃસત્તમાં વિારો થાય છે 

      િાિ રક્ત કોપશકાઓની ઓછી સંખ્યા _ 

કીમોથેરાપી િાિ રક્ત કોસશકાઓની સંખ્યા ઘટાડી શકે છે . િાિ રક્ત કોસશકાઓની સૌથી મહત્વ

પૂણણ ભૂસમકા તમારા શરીરના દરકે ભાર્માં ઓસક્સજનનયં વહન કર ેછે . જો િાિ રક્તકણોની સંખ્યા 

ખૂિ ઓછી હોય (આને એસનસમયા કહેવાય છે ) તો તમે થાકેિા અને શ્વાસ િેવામા ં

તકિીફ અનયભવી શકો છો. જો તમારી એસનસમયા ર્ંભીર છે , તો તમાર ેિોહી 

ચઢાવવાની જરૂર પડશે . 
  

      પ્િેટિેટ્સની ઓછી સંખ્યા અને ઉઝરિા અથવા રક્તસ્રાવન ં જોખમ _ _ 

કીમોથેરાપી પ્િેટિેટ્સની સંખ્યા ઘટાડી શકે છે. પ્િેટિેટ્સ િોહીના ર્ંઠાઈ જવા માટે ઉપયોર્ી 

છે. જો તમારી પ્િેટિેટ્સની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોય (આને થ્રોમ્પિોસાયટોપેસનયા કહેવાય છે ) તો 

તમે કીમોથેરાપી મેળવી શકતા નથી અને જ્યાં સયિી પ્િેટિેટની સંખ્યામાં સયિારો ન થાય ત્યાં સયિી 

તમારા ડૉક્ટર તમારી સારવારમાં  સવિિં કરશે. જો તમને કોઈ ઉઝરડો અથવા રક્તસ્રાવ 

હોય, જમે કે નાકમાંથી રક્તસ્ત્રાવ, પેઢામાંથી રક્તસ્ત્રાવ, ત્વચા પર નાના િાિ અથવા જાિંિી 

ફોલિીઓ, તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરને જાણ કરો . 
 

ઝાિા :  

જો તમને છેલિા 24 કિાકમાં, 4 કે તેથી વિય ઝાડા થયા હોય તો તમારી ટીમનો સંપકણ  કરો. તમારા 

ડૉક્ટર તમને ઝાડા સવરોિી ર્ોળીઓ (િોપેરામાઇડ) આપશે.  ખોવાયેિા 

પ્રવાહીને િદિવા માટે પયષ્કળ પાણી પીવાનયં યાદ રાખો . જો તમને ઝાડાનો અનયભવ થાય 

તો તમાર ેઓછા ફાઈિરવાળો ખોરાક િેવો જોઈએ અને કાચા ફળો, ફળોના રસ, 

અનાજ અને શાકભાી ટાળવા જોઈએ .  
  

 

આંર્ળીઓ અને અંરૂ્ઠામાં પનપરક્રયતા આવે અથવા ઝણઝણાટ (િેપરફેરિ ન્ય રોિથી) :  

oxaliplatin-આિાસરત કીમોથેરાપી હાથ અથવા પર્માં સનસષ્ક્રયતા, ઝણઝણાટ અથવા દયખાવો 

તરફ દોરી શકે છે જ ેતમારા પર્રખાં િાંિવા અથવા િટનો િંિ કરવા જવેા કાયો કરવા મયશ્કેિ 

િનાવી શકે છે. આ થોડા સદવસો અથવા અઠવાસડયામાં શરૂ થઈ શકે છે અને થોડા મસહનાઓ સયિી 

ચાિ ેછે. ભાગ્યે જ, સનસષ્ક્રયતા કાયમી હોઈ શકે છે. આ િક્ષણો ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે તમ ે

નીચેની સવસશષ્ટ ટીપ્સ શોિી શકો છો. 
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હેન્િ-

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

 ડૉક્ટર તમારી સાથે આવા િક્ષણોની ચચાણ કરશે. હેન્ડ-ફૂટ સસન્ડર ોમ માટે દવાની માત્રામા ં ઘટાડો 

કરવાની જરૂર પડી શકે છે અને કેટિીકવાર, જ્યાર ેત્વચામાં ફેરફાર વિય ર્ંભીર હોય છે, ત્યાર ેસારવાર 

િંિ કરવાની જરૂર પડી શકે 

છે. હેન્ડ - ફૂટ સસન્ડર ોમના સવકાસને ઘટાડવાના પ્રયાસમાં સનવારણ ખૂિ જ મહત્વપૂણણ છે . નીચેના 

“સારવાર દરસમયાન સટપ્સ” સવભાર્માં આપેિી સિાહને અનયસરીને તમારા હાથ અને પર્ની 

સંભાળ રાખો . 
  

મોઢામાં ચાંદા અને અલ્સર :  ખાિા પછી હંમેશા તમારા દાંત સાફ કરવા જોઈએ . મોંના ચાંદાન ે

રોકવા અથવા સારવારમાં મદદ કરવા માટે નરમ ટૂથબ્રશનો ઉપયોર્ કરો અને સદવસમાં ત્રણ વખત 

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

કરો. નારંર્ી, િીિંય અને ગ્રેપફૂ્રટ જવેા એસસસડક ખોરાકને ટાળવયં વિય સારં છે. જો તમને અલસર હોય 

તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસણને જણાવો, કારણ કે તેઓ મોનંા ચાંદાને રોકવા અથવા સારવાર 

કરવામાં મદદ કરી શકે છે . 
  

એપિવેટેિ પિવર એન્ઝાઇમ્પસ : એસિવટેેડ સિવર એન્ઝાઇમ સામાન્ય રીતે કોઈ િક્ષણો 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 િાર્વી : જો તમે એક કે િે સદવસ વિય ન ખાતા હોવ, તો સચંતા કરશો નહી.ં 
  

િોહી રં્ઠાઈ જવ ં : જો તમારા પર્માં સોજો, િાિાશ અને દયખાવા હોય અથવા તમને શ્વાસ િેવામા ં

તકિીફ થતી હોય તો હેલપિાઈનનો સંપકણ  કરો. 
  

CAPOX થી સંબંપધત કેટિીક ઓછી સામાન્ય આિઅસરો 
  
એિજીક પ્રપતપક્રયા : કેટિીકવાર તે ઓક્સાસિપ્િેસટનના વહીવટ દરસમયાન અથવા તેના થોડા 

સમય પછી થાય છે. મોટેભાર્ે તે હળવા હોય છે પરંતય ર્ંભીર હોઈ શકે છે. જો તમને આમાંના 

કોઈપણ િક્ષણો હોય તો તરત જ તમારા ડૉક્ટર અથવા નસણને જણાવો: 

ફોલિીઓ 

• શ્વાસની તકિીફ 

• ચહેરાની િાિાશ અથવા સોજો 

• ર્રમી અનયભવવી 

• ચક્કર 

 

  

ફ્િૂ જવેા િક્ષણો : તમે કીમોથેરાપી સારવાર દરસમયાન અથવા તેના થોડા સમય 

પછી આનો અનયભવ કરી શકો છો: 
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      ર્રમી, ઠંડી કે ધ્રયજારી અનયભવવી 

      તાવ 

      માથાનો દયખાવો 

      સ્નાયયમાં દયખાવો 

      થાક 
  

કીમોથેરાિીન ં એક્ટટર ાવેઝેશન (િીકેજ) : જ્યાર ે તેન ં સંચાિન કરવામાં આવે છે, ત્યાર ે

કીમોથેરાિી નસની િહાર િીક થઈ શકે છે અને આસપાસના પેશીઓને નયકસાન પહોંચાડી 

શકે છે. જો તમને નસની આસપાસ કોઈ દયખાવો, િાિાશ અથવા સોજો હોય તો તરત 

જ તમારી નસણને જણાવો . 
  

િેટમાં દ ખાવો : તમને પેટનયં ફૂિવયં સાથે મંદ દયખાવો અથવા ખેંચાણ 

થઈ શકે છે . તે સામાન્ય રીતે કીમોથેરાપી સાથે સંકળાયેિ છે. જો તમને સતત તીવ્ર દયખાવો થતો હોય, 

તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપકણ  કરો. 
  

કબપજયાત : ઉચ્ચ ફાઇિરવાળા ખોરાક (શાકભાી, ફળ, આખા રોટિી) ખાવાથી અને ઓછામા ં

ઓછયં  2 સિટર પાણી પીવાથી તમને મદદ મળી શકે છે. જો તે િે/ત્રણ સદવસથી વિય સમય સયિી ચાિ ે

તો તમાર ેદવાઓ જરૂર પડી શકે છે . 
  

સ ટતી : કીમોથેરાપી તમને ખૂિ ઊંઘ (સયસ્તી) અને થાક અનયભવવાનયં કારણ િની શકે છે. જો તમ ે

ખૂિ જ ઘેનમાં હોવાનયં અનયભવો છો, તો વાહન ચિાવવયં કે મશીનરી ચિાવવી નહી.ં 
  

માથાનો દ ખાવો : જો આવયં થાય, તો તમે પેરાસસટામોિ જવેી પેઇનસકિસણ િઈ શકો છો. 
  

ઊંઘમા ંતકિીફઃ જો તમને જરૂર હોય તો તમે ઊંઘની ર્ોળીઓ િઈ શકો છો . 
  
  

વાળ ખરવાઃ તમારા વાળ પાતળા થઈ શકે છે, પરંતય તમારા વાળ ખરવાની શક્તા નથી. 

  
આડઅસરો સનયંસત્રત કરવામાં મદદ કરવા માટે દવા 

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

દવાઓ છે. 
  

શ ં માર ેમારી બધી સામાન્ય દવાઓ િેવાન ં ચાિ  રાખવ ં જોઈએ? 
હા, તમાર ેતમારી િિી સામાન્ય દવાઓ િેવાનયં ચાિય રાખવયં પડશે . કૃપા 

કરીને તમારી ઓન્કોિોી ટીમને તમે જ ેદવાઓ િઈ રહ્ા છો તેની જાણ કરો , જથેી તેઓ સિાહ 

આપી શકે. 

  

શ ં હ ં  ફ્િૂ રસીકરણ કરાવી શક ં? 
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હા, એ સિાહ આપવામા ંઆવે છે કે તમે તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરો તે પહેિાં તમાર ેફ્િૂનયં રસીકરણ 

કરાવો. જો તમે પહેિેથી જ તમારી કીમોથેરાપી શરૂ કરી દીિી હોય, તો કૃપા કરીને તમારા ડૉક્ટરન ે

પૂછો કે જઓે રસીકરણ માટે શે્રષ્ઠ સમય સવશે સિાહ આપી શકે. 

  

સારવાર દરપમયાન ટીપ્સ 
      પયષ્કળ પ્રવાહી પીવો (ઓછામાં ઓછયં  2 સિટર પ્રસત સદવસ) તમારી સકડનીનયં રક્ષણ કરો. 

      સારં પોષણ જાળવો . ઉિકા રોકવા માટે ઓછી માત્રામાં પરંતય વારંવાર ભોજન 

િો. તમાર ેચરિીયયક્ત અથવા તળેિા ખોરાકને ટાળવો જોઈએ.  

      શેસવંર્ કરતી વખતે ઇિેસક્ટરક રઝેરનો ઉપયોર્ કરો અને રક્તસ્રાવ ઘટાડવા માટે નરમ 

ટૂથબ્રશનો ઉપયોર્ કરો . 

      સૂયણના સંપકણને ટાળો. SPF 15 (અથવા તેનાથી વિય) સનબ્િોક અને રક્ષણાત્મક વસ્ત્રો પહેરો.  

      તમે સયસ્તી અથવા ચક્કર અનયભવી શકો છો; જ્યાં સયિી કેપેસસટાિાઇન પ્રત્યેનો તમારો 

પ્રસતસાદ જાણી ન િેવાય ત્યાં સયિી ડર ાઇસવંર્ અથવા એવા કાયોમાં વયસ્ત રહેવાનયં ટાળો 

જમેાં સતકણતાની જરૂર હોય. 

      પયષ્કળ આરામ કરો. 

      હેન્ડ-ફૂટ સસન્ડર ોમને રોકવા માટે:  

- તમારા હાથ અને પર્માં અસતશય ઘષણણ, દિાણ અને ર્રમીના સંપકણને ટાળો. 

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

-        ડીશ વોસશંર્ગ્િોવસનો ઉપયોર્ કરશો નહી ંકારણ કે રિર તમારી હથેળીની ત્વચાને ર્ર

મ રાખી શકે છે . 
-        તમારા પર્ના તસળયાની ત્વચાન ેથતા નયકસાનને ઘટાડવા માટે િાંિા અંતર સયિી ચાિવાનયં અથવા કૂદવાનયં ટાળો. 

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

-        હાથ અને પર્ પર િોશન ઘસવાનયં ટાળો પરંતય ત્વચાને ભેજવાળી રાખો. 
ઝણઝણાટ અટકાવવા માટે 

- તાપમાનમાં અચાનક ફેરફાર ટાળો. જ્યાર ેતમે સશયાળામાં ચાિવા જાઓ ત્યાર ેમોજાનો ઉપયોર્ 

કરીને આમાં મદદ કરી શકાય છે 

- રસોઈ કરતી વખત ેઓવનના મોજા અને િાર્કામ કરતી વખતે રક્ષણાત્મક મોજાનો ઉપયોર્ કરો. 

- તમારા હાથ અને પર્ને ર્રમ રાખો અને સારી રીત ેસફસટંર્વાળા, રક્ષણાત્મક શૂઝ પહેરો. 

- ર્રમ પાણીનો ઉપયોર્ કરતી વખત ેકાળી િો કારણ કે તમે કદાચ અનયભવી શકતા નથી કે તે કેટિયં 

ર્રમ છે અને તમારી જાતને િળી શકે છે. 

- નખ કાપતી વખત ેધ્યાન રાખો. 

- સદવસમાં ઓછામાં ઓછી િે વખત તમારી ત્વચાને મોઇશ્ચરાઇઝ કરો. 

 

 

 

 

      • દદણમાં રાહત આપવા માટે ઈમોસિઅન્ટ સક્રમ અને પેઈનસકિસણનો ઉપયોર્ કરો. 

      િક્ષણોને સનયંસત્રત કરવામાં મદદ કરવા માટે તમને જરૂરી હોય તેવી દવાઓ ઘર ેરાખો . 

      કીમોથેરાપી શરૂ કરતા પહેિા, તમે જ ેપણ દવા િઈ રહ્ા છો તેના સવશે તમારા ડૉક્ટરને 

જણાવો. કેટિીકવાર આડઅસરો તમારી દવાઓથી સંિંસિત હોઈ શકે છે અને કીમોથેરાપી 

સાથે નહી.ં 

      જો તમારા િક્ષણો ર્ંભીર હોય અથવા 24 કિાક પછી સયિરતા નથી, તો હોસસ્પટિનો સંપકણ  

કરવામાં અચકાશો નહી.ં 
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      િોહીના ર્ંઠાવાના િક્ષણો પર ધ્યાન આપો: દયખાવો, િાિાશ, હાથ અથવા પર્માં સોજો, 

શ્વાસ િેવામાં તકિીફ અથવા છાતીમાં દયખાવો. જો તમને આમાંના કોઈપણ િક્ષણો હોય 

તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપકણ  કરો. 

      કીમોથેરાપી િેતી વખતે તમારા ડૉક્ટરની મંજૂરી સવના કોઈપણ પ્રકારનયં રસીકરણ ન કરો. 

      જો તમે પ્રસૂસત વયની સ્ત્રી છો: 

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

ડૉક્ટરને જાણ કરો. 

-        કીમોથેરાપી દરસમયાન ર્ભણવતી થવાનયં ટાળો 

-        કીમોથેરાપી દરસમયાન સ્તનપાન ન કરાવો 
  

હોપટિટિનો સંિકગ  ક્યાર ેકરવો? 
જો તમારા િક્ષણો ર્ંભીર હોય અથવા 24 કિાક પછી સયિરતા નથી, તો હોસસ્પટિનો સંપકણ  કરવામાં 

અચકાશો નહી.ં 

હોપટિટિ ઈમરજન્સી 

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

  

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

તમે સિિીયરી ટર ેક્ટ કેન્સર માટે ESMO વેિસાઇટની મયિાકાત િઈ શકો છો : Guide for 

Patients and AMMF The Cholangiocarcinoma Charity website. 

 

તમે નીચેની સંિંસિત સિંક 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

