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રેડિયોથેરેપી 
 

આ માહિતી રેહિયોથેરેપી મિશ ેછે: 

નીચે લીટી કરેલા શબ્દો અંતમાાં આપેલી શબ્દ સચૂીમાાં સમજાિિામાાં આવ્યા છે. શબ્દ સચૂી 
અંગે્રજીમાાં શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાિેશ કરે છે. 

કેન્સરથી પીિાતા ઘણા લોકો માટે રેહિયોથેરેપી સારિારના ભાગરૂપ ેિોઈ શકે છે. 

રેહિયોથેરેપી અલગ અલગ પ્રકારની િોય છે. આ માહિતીમાાં અમે તેના મખુ્ય પ્રકારો સમજાિીએ 

છીએ. તમે ક્યા પ્રકારની રેહિયોથેરેપી મેળિી રહ્યા છો તે સમજાિિા તમારા િોકટરન ેપછૂો, જેથી 
તમે આ માહિતીના યોગ્ય ભાગો િાાંચી શકો. 

અમકુ લોકોને અન્ય સારિાર જેમ કે હકમોથેરેપી અથિા શસ્ત્રહિયાની જરૂર પણ િોઈ શકે છે. 

િોસ્પપટલ ખાતેના િોક્ટરો તમારી સારિાર મિશ ેતમારી સાથ ેિાત કરશ.ે અમારી પાસ ેગજુરાતી 
ભાષામાાં પણ આ સારિારો મિશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

જો તમને આ માહિતી મિશ ેકોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાાં તમે સારિાર લઈ રહ્યા િોિ તયાાંના 
િોક્ટર અથિા નસસને પછૂી શકો છો.  

તમે મેકમમલન કેન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ને સોમિાર થી શિુિાર, સિારે 9 

િાગ્યા થી રાત્ર ે8 િાગ્યા સધુી ફ્રીફોન 0808 808 00 00, પર ફોન કરી શકો છો. અમારી પાસ ે

દુભામષયા છે, તેથી તમે તમારી ભાષામાાં અમારી સાથ ેિાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમન ેફોન 

કરો, તયારે અમન ેઅંગે્રજીમાાં જણાિો કે તમને કઈ ભાષાની જરૂર છે  (કિો“ગજુરાતી”). 

macmillan.org.uk/translations પર ગજુરાતી ભાષામાાં કેન્સર મિશ ેિધ ુમાહિતી ઉપલબ્ધ છે. 

 

 

 

 

 

Radiotherapy: Gujarati 
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આ માડિતી નીચેની બાબત વિશે છે: 

• કેન્સર શુાં છે?  

• રેહિયોથેરેપી શુાં છે?  

• રેહિયોથેરેપી શા માટે આપિામાાં આિે છે? 

• તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમ 

• તમારી સારિારની સમજ 

• રેહિયોથેરેપી ક્યાાં આપિામાાં આિે છે?  

• તમારી સારિારનુાં આયોજન કરવુાં 
• રેહિયોથેરેપીના પ્રકારો 
• રેહિયોથેરેપીની આિ અસરો 
• લાાંબા ગાળે થતી આિઅસરો  
• મેકમમલન (Macmillan) કેિી રીત ેમદદ કરી શકે છે 

• શબ્દ સચૂી 
• ગજુરાતી ભાષામાાં િધ ુમાહિતી 
• સાંદભસ અને આભારદશસન 
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કેન્સર શ ું છે?  

કેન્સર આપણા શરીરના કોષોમાાં શરૂ થાય છે. કોષો નાનકિાાંં ાં આધારભતૂ ઘટક છે જે આપણા 
શરીરના અંગો અને પેશીઓની રચના કરે છે. સામાન્ય રીત,ે આ કોષો નિા કોષ બનાિિા માટે 

મનયાંમત્રત રીત ેમિભાજીત થાય છે. આ રીત ેઆપણુાં શરીર વધૃ્ધધ પામ ેછે, સાજુ ાં થાય છે અને તેની 
મરામત થાય છે. અમકુ િખત, આ ખોટી રીત ેથાય તયારે કોષ અસામાન્ય બની જાય છે. આ 

અસામાન્ય કોષો મિભાજીત થતા રિ ેછે અને િધનેુ િધ ુઅસામાન્ય કોષો બનાિતા રિ ેછે. આ 

કોષો એક ગઠ્ઠો રચે છે જેન ેગાાંઠ કિિેાય છે. 

 સામાન્ય કોષો જે ગાુંઠ બનાિે છે 

             

તમામ ગઠ્ઠા કેન્સરના િોતા નથી. જે ગઠ્ઠા કેન્સરના ન િોય તેન ેબબનાઇન (સૌમ્ય) કિિેામાાં આિે છે. 

તે શરીરમાાં અન્ય ક્યાાંય ફેલાઈ શકતા નથી. જે ગઠ્ઠો કેન્સરનો િોય તેન ેમેબલગ્નન્ટ (અસાધય) 

કિિેામાાં આિે છે. તે શરીરના અન્ય ભાગોમાાં વદૃ્ધિ પામી શકે છે.  

કેન્સરના કોષો અમકુ િખત પ્રથમ કેન્સરમાાંથી છુટ્ટા પિે છે અને રક્ત અથિા લમસકા તાંત્ર મારફત ે

શરીરના અન્ય ભાગોમાાં આગળ િધે છે. કેન્સરના કોષો જે પ્રસરીને શરીરના અન્ય ભાગોમાાં ગાાંઠમાાં 
મિકમસત થાય છે તેન ેગૌણ કેન્સર કિિેામાાં આિે છે. 

તમને બીજા કોઈ દ્વારા કેન્સર થઈ શકતુાં નથી. 

 

રેડિયોથેરેપી શ ું છે?  

રેહિયોથેરેપી કેન્સરના કોષોનો નાશ કરિા માટે મજબતૂ એક્સ-રે નો ઉપયોગ કરે છે. તે સામાન્ય 

કોષોન ેપણ નકુસાન પિોંચાિી શકે છે, પરાંત ુમોટા ભાગે તે સારિાર પણૂસ થયા પછી ફરીથી સાજા 

થઇ જાય છે.  
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રેડિયોથેરેપી શા માટે આપિામાું આિે છે?  

કેન્સરનો ઈલાજ કરિા માટે 

કેટલાક પ્રકારના કેન્સરનો ઈલાજ કરિા માટે રેહિયોથેરેપી આપી શકાય છે. માત્ર તે જ આપી 
શકાય છે. અથિા તે શસ્ત્રહિયાની પિલેા કે પછી પણ આપિામાાં આિી શકે છે. શસ્ત્રહિયા પિલેા, તે 

ગાાંઠને નાની બનાિી શકે છે. શસ્ત્રહિયા પછી, તે બાકી રિલેા કેન્સરના કોષોન ેમારિામાાં મદદ કરી 
શકે છે. ઘણીિાર કીમોથેરેપી રેહિયોથેરેપી આપિાના સમયે જ આપિામાાં આિે છે. 

કેન્સરના લક્ષણો ઘટાિિામાું મદદ કરિા માટે 

જયારે કેન્સરનો ઈલાજ ન થઇ શકે તેમ િોય તયારે લક્ષણો ઘટાિિામાાં મદદ મેળિિા માટે 

રેહિયોથેરેપી આપિામાાં આિી શકે છે. આને પેલીએહટિ (ઉપશામક) રેહિયોથેરેપી કિિેામાાં આિે 

છે.  

 

તમારી રેડિયોથેરેપી ટીમ 

ક્લલવનકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ  

આ એ િોક્ટર છે જે રેહિયોથેરેપી િિે કેન્સરની સારિાર કરે છે. તેઓ તમારી સારિારનુાં આયોજન 

કરિામાાં મદદ કરશ.ે તમે તેમને તમારી સારિાર દરમ્યાન જોઈ શકો છો જેથી તેઓ તપાસી શકે કે 

તમને કેવુાં લાગે છે.  તમે તેમને અપોઈન્ટમેન્ટની િચ્ચે પણ મળિાનુાં કિી શકો છો. 

રેડિયોગ્રાફર  

રેહિયોગ્રાફરની ટીમ તમારી સારિારનુાં આયોજન કરિામાાં અને રેહિયોથેરેપી મશીનોન ેકાયસ 
કરિામાાં સિાય કરે છે. તઓે તમને થઈ શકે તેિી કોઈપણ આિઅસરો અથિા બચિંતાઓ મિશે પણ 

સલાિ આપે છે. 

 

ક્લલવનકલ નસસ વનષ્ણાતો  
તે તમને છે તે પ્રકારના કેન્સરમાાં મનષણાાંં ાંત નસસ છે. તમારી કોઈ પણ બચિંતાઓ મિશ ેતમે તેમની 
સાથ ેિાત કરી શકો છો. તેઓ તમારી સારિાર દરમ્યાન અને પછી તમને સિાય અને જાણકારી 
આપી શકે છે. તેઓ કોઇપણ આિઅસરોનુાં સાંચાલન કરિામાાં પણ તમને મદદ કરી શકશ.ે 
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તમારી સારિારની સમજ 

તમે સારિાર લો તે પિલેા તમારા િૉકટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટ તમને સમજાિશ:ે 

• તમારે તેની શા માટે જરૂર છે 

• તે તમારે કેટલી િાર લેિી પિશ ે

• સાંભમિત આિઅસરો 
• સારિાર પછી તમે કેવુાં અનભુિશો. 

 

જયાાં સધુી તમે સમજી ના લો કે શા માટે તમને આ સારિાર આપી રિયા છે અને તમને કેવુાં લાગશે 
તયાાં સધુી તમને કોઈપણ સારિાર આપિામાાં આિશે નિીં. તમે સારિાર કરાિિા માટે સાંમત છો 
અને તેની સાંભમિત આિઅસરો તમે સમજી ગયા છો એવુાં દશાસિિા માટે તમારી પાસ ેએક ફોમસ પર 

સિી કરાિિામાાં આિશે. આને સાંમમત પત્રક કિિેામાાં આિે છે. 

 

જે ગજુરાતી અને અંગે્રજી બોલતા િોય તેિા કોઈ વ્યસ્ક્તન ેતમારી સાથ ેલઇ જવુાં સારુાં રિશ.ે ક્યારેક 

િોસ્પપટલ તમારા માટે દુભામષયા પ્રદાન કરી શકે છે. તેઓને સામાન્ય રીત ેઆ માટે અગાઉથી 
ગોઠિિાની જરૂર છે. તેથી જો તમને દુભામષયાની જરૂર િોય તો, અપોઇન્ટમેન્ટ પિલેાાં િોસ્પપટલને 
કિો. 
 

રેડિયોથેરેપી ક્ાું આપિામાું આિે છે? 

રેહિયોથેરેપી િોસ્પપટલમાાં આપિામાાં આિે છે. મોટા ભાગ ેતમે સારિાર હદિસના દદી (િ-ેપેશન્ટ) 

તરીકે લેશો. તેનો અથસ એ થાય કે તમે સારિાર બાદ ઘરે જઈ શકશો અને તમારે રાત રોકાિાની 
જરૂર નિી રિ.ે અમકુ પ્રકારની રેહિયોથેરેપીમાાં તમારે થોિા હદિસો િોસ્પપટલમાાં રિિેાની જરૂહરયાત 

રિશેે. 

જો તમે અપિપથ િોિ અથિા હકમોથેરેપી પણ લઈ રહ્યા િોિ, તો તમારે િોસ્પપટલમાાં રિિેાની 
જરૂહરયાત રિશેે.  
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તમારી સારિારન ું આયોજન કરવ ું  

રેહિયોથેરેપી દરેક વ્યસ્ક્ત માટે કાળજીપિૂસક આયોજજત કરિામાાં આિે છે. આ સારિાર અસરકારક 

બને અને શક્ય તેટલી ઓછી આિઅસરો થાય તે સમુનમિત કરિા માટે છે. તમારી સારિાર શરુ 

થાય તે પિલેાાં આયોજન માટે તમારે થોિો િખત િોસ્પપટલની મલુાકાત લેિાની જરૂહરયાત રિશેે. 

તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમ તમને તમારે શુાં અપેક્ષા રાખિી તે જણાિશ.ે 

 

સ્કેન 

તમે સારિાર શરુ કરો તે પિલેા તમારે એક કે તેથી િધ ુપકેન કરાિિાની જરૂહરયાત રિશેે. આ 

તમારે કેટલી રેહિયોથેરેપીની જરૂર પિશ ેતે નક્કી કરિામાાં તમારી ટીમન ેમદદ કરશ.ે તે તેમને 

રેહિયોથેરેપી ચોક્કસ કઈ જગ્યાએ આપિી તેનુાં આયોજન કરિામાાં પણ મદદ કરે છે.  

પકેન પિલેા, તમને અમકુ કપિા કાઢી ગાઉન પિરેિાનુુ કિિેામાાં આિશે. ટીમમાાંથી કોઈ તમને 

પીણુાં અથિા ઇન્જેક્શન પણ આપી શકે છે. આ પકેનમાાંથી એક પપષટ બચત્ર મેળિિામાાં મદદ કરે છે. 
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મોલ્િ અને માસ્ક 

તમને તમારી સારિાર માટે મોલ્િ અથિા માપકની જરૂર પિી શકે છે. જો તમન ેજરૂર િોય તો 
તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમ તમારા માટે તે બનાિશે. મોલ્િ અથિા માપક તમને સ્પથર અને યોગ્ય 

સ્પથમતમાાં રિિેામાાં મદદ કરે છે. મોલ્િ પગ, િાથ અથિા શરીરના અન્ય ભાગ માટે િોય છે. માપક 

માથા અથિા ગરદન માટે િોય છે.  
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મોલ્િ અથિા માપક પ્લાસ્પટક મેશમાાંથી બનાિિામાાં આિે છે. તે ચપુત રીત ેહફટ થાય છે પરાંત ુતે 

અસમુિધાજનક ન િોવુાં જોઈએ. તમે તેન ેટૂાંકા ગાળા માટે જ પિરેશો. તમે તેન ેતયારે પિરેી શકો છો 

• જયારે તમારી સારિારનુાં આયોજન કરિામાાં આિી રહ્ુાં િોય 

• જયારે તમારી સારિાર થઈ રિી િોય.  

 

જયારે તમે મોલ્િ અથિા માપક પિયેાસ િોય તયારે તમે સામાન્ય રીત ેશ્વાસ લઈ શકો છો.  
 

 

 

ત્િચા પર વનશાનો 
તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમમાાંનુાં કોઈપણ તમારી તિચા પર નાના, કાયમી મનશાનો બનાિી શકે છે. 

મનશાન રેહિયોથેરેપી ચોક્કસ કઈ જગ્યાએ આપિાની છે તે બતાિ ેછે. આ મનશાનો ટેટનૂી જેમ જ 

સમાન રીત ેબનાિિામાાં આિે છે. જો તમને તમારી ચામિી પર મનશાનો િોિા મિશ ેકોઈ બચિંતાઓ 

િોય તો રેહિય્રોગ્રાફરને કિો.  
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પ્રજનનક્ષમતા   
રેહિયોથેરેપી ગભસિતી થિા અથિા કોઈન ેગભસિતી બનાિિાની તમારી ક્ષમતાન ેઅસર કરી શકે 

છે. ઘણા લોકોને આ બાબત સાથ ેવ્યિિાર કરિો મશુ્કેલ લાગે છે. જો તમે આ બાબતે બચિંમતત િોિ 

તો, સારિાર શરુ થતા પિલેા તમારા િોકટર અથિા નસસ સાથ ેિાત કરો. તેઓ તમને તમારી 
પ્રજનનક્ષમતાની અપેક્ષા મિશ ેઅને તેનુાં રક્ષણ કઈ રીત ેકરવુાં તે મિશેના રપતા જણાિશ.ે 

કાઉન્સેલર અથિા ધામમિક નેતા સાથ ેિાત કરિી પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.  

 

ગર્સવનરોધ  

તમારા િોક્ટર તમને અમકુ સારિાર દરમમયાન ગભસિતી ન થિા અથિા કોઈન ેગભસિતી ના 
કરિા મિશ ેસલાિ આપી શકે છે. કારણ કે રેહિયોથેરેપી મિકસતા બાળકને નકુશાન કરી શકે છે. 

રેહિયોથેરેપી દરમ્યાન અને તેના થોિા મહિનાઓ સધુી ગભસમનરોધક નો ઉપયોગ કરિો મિતિપણૂસ 
છે. જો તમે આ બાબતે બચિંમતત િોિ તો તમે તમારા િોકટર અથિા નસસ સાથ ેિાત કરી શકો છો.  
 

રેડિયોથેરેપીના પ્રકારો 
રેહિયોથેરેપી અલગ અલગ પ્રકારની િોય છે: 

• બાહ્ય રેડિયોથેરેપી – રેહિયોથેરેપી મશીન દ્વારા શરીરની બિારથી આપિામાાં આિે છે.  

• આંતડરક રેડિયોથેરેપી – જયારે એક રેહિયોએક્ટીિ સામગ્રી પદાથસ તમારા શરીરમાાં 
મકૂિામાાં આિે છે. આંતહરક રેહિયોથેરેપી બે પ્રકારની િોય છે: બે્રકીથેરેપી અને 

રેહિયોઆઈસોટોપ થેરેપી.  
 

તમે કયો પ્રકાર મેળિી રહ્યા છો તે સમજાિા તમારા િોકટરન ેપછૂો, જેથી તમે આ માહિતીના યોગ્ય 

ભાગો િાાંચી શકો. 
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બાહ્ય બીમ રેડિયોથેરેપી 
આમાાં રેહિયોથેરેપી મશીનનો ઉપયોગ કરીન ેશરીરની બિારથી રેહિયોથેરેપી આપિામાાં આિે છે. 

મોટાભાગના લોકો સોમિારથી શિુિાર સધુી દરરોજ સારિાર મેળિે છે. પછી તેઓ સપ્તાિના 
અંતે કોઈ સારિાર મિના આરામ કરે છે. તેના બદલે કેટલીક િોસ્પપટલો સપ્તાિના અંતમાાં સારિાર 

આપે છે અને સપ્તાિ દરમમયાન આરામ આપે છે.  

 

તમે કેટલી સારિાર મેળિો છો તે કેન્સરના પ્રકાર અને કદ પર આધાહરત છે. તમને જરૂરી તમામ 

સારિાર માટે તે એક થી સાત અઠિાહિયા લઇ શકે છે. 

 

સારિારમાાં દરરોજ થોિી મમનીટ જ લાગે છે પરાંત ુિોસ્પપટલ વ્યપત િોય તો તમારે તમારી સારિાર 

માટે રાિ જોિાની જરુર પિશ.ે જયારે તમે રાિ જોઈ રહ્યાાં િોિ તયારે કાંઇક કરિામાાં મદદ મળી શકે 

છે, જેમ કે િાાંચવુાં અથિા સાંગીત સાાંભળવુાં. 
 

તમારી પ્રથમ સારિાર પિલેા, રેહિયોથેરેપી ટીમ શુાં થશે તે તમને સમજાિશ.ે તેઓ તમને અમકુ 

કપિા દુર કરી અને ગાઉન પિરેિાનુાં કિશેે. સારિાર લેિા મિશ ેબચિંમતત થવુાં તે સામાન્ય છે. પરાંત ુ

સામાન્ય રીત ેજેમ જેમ તમે તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમ સાથ ેઅને શુાં થાય છે તે મિશ ેપહરબચત થતા 
જાિ તેમ તેમ તે સરળ બનતુાં જાય છે.  

 

સારિાર માટે તમને યોગ્ય સ્પથમતમાાં લાિિા માટે થોિો સમય લાગી શકે છે. તમારે એકદમ સ્પથર 

સવૂુાં પિશ.ે રેહિયોગ્રાફર લાઇટન ેઝાાંખી કરી દેશે. પછી સારિાર થાય તયારે તેઓ રૂમ છોિી દેશે. 

રેહિયોથેરેપી કરાિિાથી નકુસાન થતુાં નથી અને રેહિયોથેરેપી મશીન સામાન્ય રીત ેતમને પપશસત ુાં 
નથી.  
 

રેહિયોગ્રાફર તમને આગળના રૂમમાાંથી બારી અથિા પિીન દ્વારા જોશ.ે અન્ય કોઈ તમને જોઈ 

શકશ ેનિીં. જો તમને કોઈ તકલીફ િોય તો તેમને જણાિિા માટે તમે તમારો િાથ ઉંચો કરી શકો 
છો અથિા એલામસ િગાિી શકો છો.  
 

અલગ અલગ હદશાઓમાાંથી સારિાર આપિા માટે મશીન તમારા શરીરની આજુબાજુ ફરી શકે છે. 

એકિાર જયારે સારિાર સમાપ્ત થાય, તયારે રેહિયોગ્રાફર રૂમમાાં પાછા આિશે અને તમને મશીન 

પરથી નીચે ઉતરિામાાં મદદ કરશ.ે  

 

આ સારિાર તમને રેહિયોએક્ટીિ બનાિશ ેનિી.  તમારી સારિાર પછી, બાળકો સિીત અન્ય 

લોકો સાથ ેરિવે ુાં તમારા માટે સલામતીભર્ુું રિશેે. 
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બાહ્ય બીમ રેડિયોથેરેપી 
 

 
 
બે્રકીથેરેપી  
આ એક આંતહરક રેહિયોથેરેપી છે. તમારા શરીરમાાં કેન્સરની નજીક એક રેહિયોએક્ટીિ પ્રતયારોપણ 

મકુિામાાં આિે છે. જયારે તેન ેમકુિામાાં આિે તયારે સામાન્ય એનેપથેહટકની અસર િઠેળ તમને ઊંઘ 

આિી શકે છે. અથિા તમને દદસ  નાશક ઇન્જેક્શન આપિામાાં આિી શકે છે.  

 

તમારી સારિાર દરમમયાન તમે િોસ્પપટલમાાં રિો છો. જયારે રેહિયોથેરપી આપિામાાં આિે છે તયારે 

તમે થોિા સમય માટે સારિાર રૂમમાાં એકલા િોિ છો. આ અન્ય લોકોને સારિારથી બચાિિા માટે 

છે. જો તમે આના મિશ ેબચિંતા કરો છો તો તમારી ટીમન ેકિો જેથી તેઓ તમને સિાય કરી શકે. તેઓ 

તમારી સારિાર કેટલી લાાંબી ચાલશ ેતે સમજાિશ.ે 
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તમારા શરીરમાાંથી પ્રતયારોપણ દૂર કરિામાાં આિે એટલે તરત જ, તમે રેહિયોએક્ટીિ નથી રિતેાાં.  
 

કેટલાક પ્રકારની બે્રકીથેરેપી માટે, પ્રતયારોપણ દૂર કરિામાાં આિતુાં નથી. તમારા માટે સૌથી િધ ુ

લોકોની આસપાસ રિવે ુાં સલામત છે. તમારી ટીમ તમને બાળકો અથિા ગભસિતી સ્ત્રીઓ સાથ ે

નજીકથી સાંપકસ  ટાળિા માટે કિી શકે છે. તેઓ તમને કિશેે કે તમારે આ કેટલો સમય કરવુાં પિશ.ે 

તેઓ તમને આ મિશ ેઅને તમારે જાણિાની જરૂર િોય તેવુાં કાંઈપણ સમજાિશ.ે  

 

તમારી ટીમ તમને તમારી સારિાર મિશ ેછાપેલી માહિતી આપશે. આ િાંમેશાાં તમારી સાથ ેરાખવુાં 
મિતિપણૂસ છે. 

 

બે્રકીથેરેપીનો ઉપયોગ અિારનિાર પ્રોપટેટ, સમિિક્સ, િલ્િા અને ગભાસશયના કેન્સરની સારિાર 

માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ અન્ય પ્રકારના કેન્સરની સારિાર માટે પણ થઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ 

એકલો અથિા બાહ્ય બીમ રેહિયોથેરેપી સાથ ેકરી શકાય છે. 

 

રેડિયોઆઈસોટોપ થેરેપી 
આ એક આંતહરક રેહિયોથેરેપી છે. તમને આ રીતે રેહિયોએક્ટીિ પ્રિાિી આપિામાાં આિે છે:  

• પીણાાં અથિા કેપ્પર્લુ તરીકે મોં દ્વારા  
• નસમાાં ઇન્જેક્શન તરીકે.  

 

કેન્સરના કોષો સામાન્ય કોષો કરતા િધ ુપ્રિાિી લે છે. આ કેન્સરના કોષોનો નાશ કરે છે. 

 

સારિાર પછી તમારા શરીરનુાં પ્રિાિી થોડુાં રેહિયોએક્ટીિ રિ ેછે. આ ધીમ ેધીમ ેસામાન્ય થઈ જશે. 

તમારી ટીમ તમને શૌચાલયનો ઉપયોગ કરિા અને કોઈપણ છાંટકાિન ેસલામત રીત ેસાફ કરિા 
મિશ ેસચૂના આપશે. તેઓ તમને બાળકો અથિા ગભસિતી સ્ત્રીઓ સાથ ેગાઢ સાંપકસ  ટાળિા માટે 

કિી શકે છે. તેઓ તમને કિશેે કે તમારે આ કેટલો સમય કરવુાં પિશ.ે  

 

જો તેઓ તમને કિ ેકે તમારે િોસ્પપટલમાાં રિવે ુાં જ પિશ ેતો તમને આખો સમય તમારા રૂમમાાં 
એકલા રિિેા માટે કિિેામાાં આિી શકે છે. જો તમે આના મિશ ેબચિંતા કરો છો તો તમારી ટીમન ેકિો 
જેથી તેઓ તમને સિાય કરી શકે. તેઓ તમારી સારિાર કેટલી લાાંબી ચાલશ ેતે સમજાિશ.ે 

 

રેહિયોઆઇસોટોપ થેરેપીનો ઉપયોગ મોટાભાગે થાઇરોઇિ ના કેન્સરની સારિાર માટે થાય છે. 

તેનો ઉપયોગ અસ્પથમાાં ફેલાયેલા કેટલાક પ્રકારના કેન્સરની સારિાર માટે પણ થઈ શકે છે.  
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રેડિયોથેરેપીની આિ અસરો 
રેહિયોથેરેપી દરેકને અલગ અલગ રીત ેઅસર કરે છે.c ઘણા લોકોને ખબૂ ઓછી આિઅસરો થાય 

છે જયારે અન્યોન ેિધારે. અમે અિીં સૌથી સામાન્ય આિઅસરો િણસિીએ છીએ. તમને આ બધી જ 

અસરો થશે તેિી શક્યતા ઓછી છે.  

તમારી સારિાર પિલેા, તમને કઈ આિઅસરો થઈ શકે તે મિશ ેતમારી રેહિયોથેરેપી ટીમ તમારી 
સાથ ેિાત કરશ.ે તમને ઉદ્ભિતા કોઈ પણ પ્રશ્નો તમેન ેપછૂો. જો તમારી સારિાર દરમમયાન તમને 

કોઈ આિઅસરો િોય તો તમારી ટીમને કિો. તેઓ મદદ કરિા માટે તમને સલાિ અથિા દિાઓ 

આપી શકે છે. જો તમે ઘરે િોિ તયારે તમને અપિપથતા અનભુિાય તો િોસ્પપટલ પર કોલ કરો. 

 

થાક 

સારિાર દરમ્યાન અને તેના સમાપ્ત થયા પછીના સપ્તાિ અથિા મહિનાઓ માટે તમે ખબૂ થાક 

અનભુિી શકો છો. દરરોજ િોસ્પપટલની મલુાકાત થાકન ેિધારે ખરાબ બનાિી શકે છે. જો તમે 
થાકી ગયા િોિ તો આરામ કરિા માટે સમય કાઢો. તમારા હદિસની યોજના બનાિો જેથી કરીને 
તમે િધારે પિતુાં કાયસ ન કરો.  

જો તમે કરી શકો તો, દરરોજ થોિી કસરત કરિી મિતિપણૂસ છે. થોડુાં ચાલિાનુાં તમને િધ ુઉજાસ 
આપી શકે છે.  

બીમાર અન ર્િવ ું   
સારિારથી તમને બીમાર િોિાનો અનભુિ થઇ શકે છે, અને ઘણીિાર બીમાર પણ કરી શકે છે. જો 
સારિાર તમારા પેટ (ઉદર) ની આસપાસ િોય તો આ ઘણુાં સામાન્ય છે. તમારી સારિાર ટીમ 

તમને બીમાર િોિાનો અનભુિ કરતાાં રોકિા માટે દિા આપી શકે છે.  

ખાવ ું અને પીવ ું  
ઘણીિાર તમને ખાિાની ઈચ્છા ન થાય. જો આવુાં થાય તો, િધ ુભોજનન ેબદલે મનયમમત થોિો 
નાપતો કરિાનો પ્રયાસ કરો. જો તમને જમિામાાં સમપયા આિી રિી િોય તો તમારી રેહિયોથેરેપી 
ટીમન ેજણાિવુાં મિતિપણૂસ છે. તેઓ તમને સલાિ આપશે. જો તમને તમારા આિારમાાં િધુાં ઊજાસ 
અથિા પ્રોટીનની જરૂર િોય, તો તમે પરૂક આિાર લઇ શકો છો.  
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તમારી ત્િચાની સુંર્ાળ 

જે મિપતારમાાં સારિાર આપિામાાં આિે છે તે તિચામાાં નીચે મજુબ અસર થઈ શકે છે: 

• લાલ  

• ઘેરી  
• વ્રણ અથિા ખાંજિાળ આિિી.  

 

જો તમને તિચામાાં આિો કોઈ ફેરફાર થાય છે, તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમન ેતરત જ કિો. તેઓ 

તમને સલાિ અને સારિાર આપી શકે છે. 

અિીં મદદરૂપ થઇ શકે તેિાાં કેટલાક સચુનો આપેલા છે: 

• કોટન જેિા પ્રાકૃમતક રેસામાાંથી બનાિેલા ઢીલા-હફહટિંગ િાળા કપિાાંં ાં પિરેો 
• તમારી તિચા ધીમેધીમ ેિળિા, સગુાંધરહિત સાબ ુઅને પાણીથી ધોઈ લો અન ેધીમેધીમે 

તેન ેસકુી કરો 
• તિચાને ઘસિી નિીં 
• ભીની િજામત ન કરો 
• િેક્સ સહિત િાળ દૂર કરતી િીમ અથિા ઉતપાદનોનો ઉપયોગ કરશો નિીં 
• તમે તિચા પર મોઈિરાઇઝર અથિા હિઓિરન્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો કે નિીં તે માટે 

તમારી રેહિયોથેરપી ટીમ પછૂો  
• સયૂસથી તિચાને સરુબક્ષત કરો. 

 

િાળ ખરિા  
તમારા શરીરમાાં તમે જયાાં સારિાર મેળિો છો માત્ર તે જ ભાગમાાં તમારા િાળ ખરે છે. જો તમે 

તમારા માથા પર સારિાર મેળિતા િોિ, તો તમે માથા પરથી કેટલાક િાળ ગમુાિી શકો છો. જો 
તમે છાતી પર સારિાર મેળિી રહ્યા િોિ તો, તમારા બગલના િાળ ખરી શકે છે. કેટલાક લોકો 
િાળ ગમુાિિાથી અપિપથતા અનભુિે છે. જો તમે તેના મિશ ેબચિંમતત િોિ તો, તમારા િોકટર 

અથિા નસસ સાથ ેિાત કરિાથી તમને મદદ મળી શકે છે. 

 

 
 
 



 
 

 પાન ું 15 ક લ 23 મૅકમમલન (Macmillan) માહિતી શીટ 2018: રેહિયોથેરેપી 
 

તમારા લોિીમાું બદલાિ  

કેટલીકિાર રેહિયોથેરેપી તમારા રક્તમાાં રક્ત કોષો ની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે. તમારી રેહિયોથેરેપી 
ટીમ તમારા માટે તમારાાંં ાં રક્ત કોષોની સાંખ્યા તપાસિા માટે રક્ત પરીક્ષણોની વ્યિપથા કરી શકે 

છે. અમકુ લોકોને રક્ત કોષોનુાં પતર ખબૂ ઓછુાં િોય તો દિા અથિા ક્યારેક રક્ત સાંિામણની જરૂર 

િોય છે.  

જો તમને ઉઝરિા અથિા રક્તસ્રાિ થાય છે અને તમને તેનુાં કારણ ખબર ન િોય તો િાંમેશા તમારી 
ટીમન ેકિો. આમાાં શામેલ છે: 

• નાકમાાંથી રક્તસ્ત્રાિ 

• પેઢાાંમાાંં ાંથી રક્તસ્ત્રાિ 

• તિચા પર નાના લાલ અથિા જાાંબલી ટપકાાં જે ફોલ્લીઓ જેિા લાગે છે. 

 

તમારે તમારી રેહિયોથેરેપી ટીમનો તરત જ સાંપકસ  કરિો જોઈએ જો: 

• તમારુાં તાપમાન 37.5°C (99.5°F) થી ઉપર જાય છે.  

• સામાન્ય તાપમાન િોિા છતા પણ તમન ેઅચાનક અપિપથતા લાગ ે

• તમને ચેપના લક્ષણો િોય - આમાાં અસ્પથરતા, ગળામાાં બળતરાાં, ઉધરસ, ઝાિા અથિા 
િધુાં િખત પેશાબ કરિા જિાની જરૂર અનભુિિાનો સમાિેશ થાય છે. 

 

ઝાિા 
જો તમે તમારા પેટ (ઉદર) અથિા પેધ્લ્િસની નજીક સારિાર કરાિો છો, તો તે ઢીલુાં મળ (પ)ૂ 

અથિા ઝાિા થિા સામાન્ય છે. તમારે સામાન્ય કરતા િધ ુિાર ટોઇલેટનો ઉપયોગ કરિાની જરૂર 

પિી શકે છે. આને કારણે તમે થાક અને નબળાઈ અનભુિી શકો. પષુકળ પ્રમાણમાાં પ્રિાિી પીવુાં 
મિતિનુાં છે. જો તમને ઝાિા અથિા પેટ (ઉદર) માાં પીિા િોય તો િોસ્પપટલ પટાફન ેકિો. તઓે 

મદદ માટે તમન ેટેબ્લેટ આપી શકે છે. 
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પેશાબ ઉતારિામાું સમસ્યા  
મતૂ્રાશયની નજીક સારિારથી તમને સામાન્ય કરતાાં િધ ુિાર પેશાબ લાગી શકે છે. િધ ુપ્રિાિી 
પીિાથી તેમાાં મદદ મળી શકે છે. િોક્ટર અથિા નસસને તરત જ કિો જો: 

• પેશાબ કરતી િખતે પીિા થાય 

• જયારે તમે પેશાબ કરિા જિાની જરૂર િોય તયારે તમ ેરાિ જોઇ શકતા નથી 
• તમારા પેશાબમાાં લોિી નીકળવુાં.  

 

પ્રોપટેટ અથિા મશશ્નના કેન્સર માટે રેહિયોથેરેપી ક્યારેક પેશાબ કરિાનુાં મશુ્કેલ બનાિ ેછે.   જો 
આવુાં થાય, તો પેશાબ કરિા જિા માટે તમારે તમારા મતૂ્રાશયમાાં પાતળી નળી મકૂિાની જરૂર 

પિી શકે છે. િોસ્પપટલમાાં નસસ તમને બતાિશ ેકે કેિી રીત ેટયબુની સાંભાળ રાખિી. તમને મદદ 

કરિા માટે નસસ તમારા ઘરની મલુાકાત પણ લઇ શકે છે. 

 

મોઢામાું દ ખાિો  
જો તમે તમારા માથા અથિા ગરદનની સારિાર લેતા િોિ, તો તમને મોઢામાાં દુખાિો થઇ શકે છે. 

આ ગળિાનુાં મશુ્કેલ બનાિી શકે છે. સારિાર દરમ્યાન તમારા મોઢાની કાળજી લેિી મિતિપણૂસ છે. 

તમારી ટીમ તમને બતાિશ ેકે આ કેિી રીત ેકરવુાં. આટલી િપત ુટાળિાથી મદદ મળી શકે છે: 

• ધમૂ્રપાન  

• આલ્કોિોલ પીવુાં, મસાલેદાર ખોરાક લેિો  
• ખબૂ જ ગરમ ખોરાક.  

જો તમારા મોઢામાાં દુખાિો િોય અથિા તમને મોઢામાાં ચાાંદા થઈ ગયા િોય તો તે તમારા િોકટર 

અથિા નસસને જણાિવુાં મિતિપણૂસ છે. તેઓ તમને મદદ માટે મોં ધોિાાંન ુાં અને દુખાિા માટે ગોળી 
આપી શકે છે. જો ગળવુાં મશુ્કેલ બની ગર્ુાં િોય તો મદદ માટે તમારા િોકટર તમને દિાઓ લખી 
આપશે. 
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લાુંબા ગાળે થતી આિઅસરો  
મોટાભાગની આિઅસરો થોિા સમય માટે રિ ેછે. કેટલીક આિઅસરો તમારી સારિાર સમાપ્ત 

થયાના થોિા અઠિાહિયા સધુી રિી શકે છે. કેટલીક િખત, આિઅસરો આનાથી પણ િધ ુલાાંબો 
સમય રિી શકે છે. પ્રસાંગોપાત, તેઓ તમારા જીિનના બાકીના સમય માટે રિી શકે છે. તમે 

તમારી સારિાર લો તે પિલેા તમારા િોકટર તમારી સાથ ેઆ મિશ ેિાત કરશ.ે તમે કેટલીક 

આિઅસરો કાયમી થઇ શકે છે તે સમજો એ મિતિપણૂસ છે. 

 

મૅકવમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

મૅકમમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરિારને મદદ કરિા માટે છે. તમે અિીંથી સિાયતા 
મેળિી શકો છો: 

• મૅકવમલન (Macmillan) સપોટસ  લાઇન (0808 808 00 00). તમ ેતમારી ભાષામાાં અમારી 
સાથ ેિાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસ ેદુભામષયા છે. તમે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરિા 
માાંગો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગે્રજીમાાં જણાિો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જિાબ, નાણાાંં ાંકીય 

સિાય મિશ ેમાહિતી આપી શકીએ છીએ અથિા તમારી લાગણી મિશ ેિાત કરી શકીએ 

છીએ. ફોન લાઈન સોમિાર થી શિુિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી રાત્ર ે8 િાગ્યા સધુી ખલુ્લી છે. 

• મૅકવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાાં કેન્સર અને 

કેન્સર સાથ ેજીિિા મિશ ેઘણી બધી અંગે્રજી માહિતી ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાષામાાં િધ ુ

માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે.  

• માડિતી અને સિાયક સેિાઓ. માહિતી અને સિાયક સેિાઓ પર, તમે કેન્સર સિાય 

મનષણાાંત સાથ ેિાત કરી શકો છો અનુ લેબખત માહિતી મેળિી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકનુાં કેન્ર શોધો અથિા 
અમન ેફોન કરો. તમારી િોસ્પપટલમાાં એક કેન્ર િોઇ શકે છે. 

• સ્થાનીય સિાયતા જૂથ – સિાયતા જૂથમાાં તમે અન્ય કેન્સરગ્રપત લોકો સાથ ેિાત કરી શકો 
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકમાું એક જૂથ શોધો અથિા 
અમન ેફોન કરો. 

• મૅકવમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્ય વનટી – તમે અન્ય કેન્સરગ્રપત લોકો સાથ ે

macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પણ િાત કરી શકો છો. 
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શબ્દ સચૂી  

શબ્દ  

(ગજુરાતી) 
અંગે્રજીમાું અંગે્રજીમાું કેિી રીતે 

કિવે  ું (અંગે્રજી શબ્દન ું 
લિપ્યુંતર) 

અથસ  

ઝાિા Diarrhoea િાયેહરયા જયારે તમને નરમ અથિા પાણી 
જેવુાં મળ આિ.ે તમને સામાન્ય 

કરતા િધ ુિાર અથિા ખબૂ જ 

તાતકાબલક રૂપે શૌચાલયની જરૂર 

પિી શકે છે. તમને પેટનો દુખાિો 
પણ થઇ શકે છે. 

આિઅસરો Side effects સાઈિ ઇફેક્્સ કેન્સરની સારિારની આિ અસરો. 
દાખલા તરીકે, િાળ ખરિા, 
માાંદગી કે થાક અનભુિિો. મોટા 
ભાગની આિઅસરો સમય જતા 
મટી જાય છે. 

ઈલાજ થઇ ગયેલ Cured ક્યોિસ જયારે શરીરમાાં કેન્સરના કોઈ 

કોષો બાકી ના રિ.ે 

બબનાઇન (સૌમ્ય) Benign બેનીગ્ન શરીરમાાં એક ગઠ્ઠો જે કેન્સરનો 
નથી અને શરીરમાાં અન્ય ક્યાાંય 

પ્રસરી શકતો નથી. 

હકમોથેરેપી Chemotherapy હકમોથેરેપી કેન્સર સારિાર જે કેન્સરના 
કોષનો નાશ કરિા માટે દિાઓનો 
ઉપયોગ કરે છે. 
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કોષો Cells સેલ્સ નાનકિાાંં ાં આધારભતૂ ઘટક જે 

આપણા શરીરના અંગો અને 

પેશીઓની રચના કરે છે. 

ગભસમનરોધ Contraception કોન્રાસેપ્શન દિા અથિા ઉપકરણો કે જે 

ગભાસિપથા અટકાિ ેછે. 

ગભાસશય Womb િોમ્બ ગભાસશય એ સ્ત્રીના શરીરમાાં પેટના 
નીચેના ભાગમાાં રિલે એક 

ગોળાકાર અંગ છે. જો તમ ેસગભાસ 
િોિ તો, આ તે જગ્યા છે જયાાં 
બાળકનો મિકાસ થાય છે. 

ગાાંઠ Tumour ટયમુર ગાાંઠ એ અસામાન્ય રીતે િધતા 
કોષોનો સમિૂ છે. અસામાન્ય કોષો 
િધતાાં જ રિ ેછે અને એક ગઠ્ઠો 
બનાિે છે. 

લમસકા તાંત્ર Lymphatic 

system 

બલમ્ફેહટક મસપટમ શરીરની અંદરની નળીઓ અને 

ગ્રાંથીઓનુાં એક તાંત્ર જે ચેપ સામ ે

લિિામાાં મદદ કરે છે. 

મેબલગ્નન્ટ (અસાધય) Malignant મેબલગ્નન્ટ શરીરમાાં કેન્સરનો એક ગઠ્ઠો જે 

સમગ્ર શરીરમાાં પ્રસરી શકે છે. 

પ્રોપટેટ Prostate પ્રોપટેટ પ્રોપટેટ એ પરુુષના શરીરની 
અંદરની એક નાની ગ્રાંથી છે. તે 

મતૂ્રાશયની નજીક િોય છે. 

રેહિયોએક્ટીિ Radioactive રેહિયોએક્ટીિ જો કોઈ િપત ુરેહિયોએક્ટીિ છે 

એનો અથસ એ કે તે રેહિએશન છોિે 
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છે. 

પકેન Scan પકેન જયારે િોક્ટર તમારા શરીરની 
અંદરનુાં બચત્ર લે છે. 

સિીક્સ Cervix સમિિક્સ સિીક્સ તમારા ગભાસશય ના 
અંતમાાં ખલૂતો ભાગ છે. તે સ્ત્રીના 
શરીરમાાં યોમન ની ઉપરના ભાગમાાં 
િોય છે. 

શસ્ત્રહિયા Surgery સર્જરી ઓપરેશન કરાિવુાં. 

યોમન Vagina િજાઇના યોમન એ સ્ત્રીના શરીરની અંદરનો 
એક પ્રિેશમાગસ છે. યોમનમાગસનો 
પ્રિેશ તમારા પગની િચ્ચે િોય 

છે. યોમનની ઉપર સિીક્સ િોય છે, 

જે પછી ગભાસશય સધુી જાય છે. 
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ગ જરાતી ર્ાષામાું િધ  માડિતી 

અમારી પાસે ગજુરાતી ભાષામાાં નીચેની બાબતો મિશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

કેન્સરના પ્રકારો 

• પતનનુાં કેન્સર 

• મોટા આંતરિાનુાં કેન્સર  

• ફેફસાનુાં કેન્સર 

• પ્રોપટેટ કેન્સર 

સારિારો 

• હકમોથેરેપી 
• રેહિયોથેરેપી 
• શસ્ત્રહિયા 

કેન્સરનો સામનો કરિો 

• જો તમને કેન્સર િોિાનુાં મનદાન કરિામાાં આવ્ર્ ુિોય – એક 

તિહરત માગસદમશિકા  
• લાભોનો દાિો કરિો 
• જમિાની સમપયા અને કેન્સર 

• જીિનનો અંત 

• નાણાકીય સિાય - લાભો 
• નાણાકીય સિાય - ખચસ માટે સિાય 

• પિાપ્યપ્રદ આિાર લેિો 
• થાક લાગિો (થકાિટ) અને કેન્સર 

• કેન્સરની સારિારની આિઅસરો 
• પોતાની મદદ કરિા માટે તમે શુાં કરી શકો છો 

 

આ માહિતી જોિા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાઓ 

અમારી સાથે ગ જરાતીમાું િાત કરો 

તમે મૅકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શલુ્ક ફોન કરી શકો છો અને 

દુભામષયાની મદદ િિે ગજુરાતીમાાં અમારી સાથ ેિાત કરી શકો છો. તમે તમારી બચિંતા અને 

તબીબી પ્રશ્નો મિશ ેઅમારી સાથ ેિાત કરી શકો છો. જયારે તમે ફોન કરો તયારે ફક્ત અંગે્રજીમાાં 
‘ગજુરાતી’ (કિો "ગજુરાતી”). 

અમે સોમિાર થી શિુિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી રાત્રે 8 િાગ્યા સધુી ઉપલબ્ધ છીએ.
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સુંદર્સ અને આર્ારદશસન 

આ માહિતી મૅકમમલન કેન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ની કેન્સર માહિતી મિકાસ 

ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખિામાાં અને સાંપાહદત કરિામાાં 
આિી છે. અનિુાદ કાંપની દ્વારા તેનો ગજુરાતી માાં અનિુાદ કરિામાાં આવ્યો છે.  

આપેલ માહિતી મૅકમમલન (Macmillan) પસુ્પતકા રેડિયોથેરેપીને સમજિા પર આધાહરત છે. અમે 

તમને તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાંત ુસાંપણૂસ પપુતક ફક્ત અંગે્રજીમાાં જ ઉપલબ્ધ છે.  

આ માહિતી ની સમીક્ષા સાંબાંમધત મનષણાતો દ્વારા કરિામાાં આિી છે અને અમારા મખુ્ય મેહિકલ 

સાંપાદક, િો. હટમ આઈિેસન (Dr Tim Iveson), કન્સલ્ટન્ટ મેહિકલ ઓન્કોલોજજપટ અને 

મૅકમમલન (Macmillan) ચીફ મેહિકલ સાંપાદક દ્વારા માંજૂર કરિામાાં આવ્ર્ ુછે. 

કેન્સરગ્રપત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીક્ષા કરી છે. 

અમારી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ શ્રેષઠ પરુાિા પર આધાહરત છે. અમારા દ્વારા ઉપયોગ કરાતાાં 
સ્રોતો મિશ ેિધ ુમાહિતી માટે, કૃપા કરીન ેcancerinformationteam@macmillan.org.uk 

પર અમારો સાંપકસ  કરો 

MAC12465_Gujarati 
 

 
 
 

અમ ેજે માહિતી પરૂી પાિી રહ્યાાંં ાં છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરિા માટે અમ ેપરૂતા પ્રયતનો કરેલ છે પરાંત ુ

તબીબી સાંશોધનની િતસમાન પહરસ્પથમતને દશાસિિા માટે તેના પર આધાર રાખિો ન જોઈએ, જે સતતપણે બદલતી 
રિ ેછે. જો તમે તમારા પિાપ્ય માટે બચિંમતત િોિ, તો તમારે તમારા િોક્ટરનો સાંપકસ  કરિો જોઇએ. મૅકમમલન 

(Macmillan) આ માહિતીમાાં અથિા ત્રાહિત પક્ષની માહિતી જેમ કે અમ ેજે િેબસાઇટને બલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની 
અચોકસાઈમાાંથી પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથિા નકુસાન માટે જિાબદારી પિીકારી શકતા નથી. 

 

 

સાહિતયની સમીક્ષા: હિસેમ્બર 2018 

આગામી આયોજજત સમીક્ષા: 2021 
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અમને આશા છે કે તમને આ માહિતી મદદરૂપ લાગી િશે. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમ ેતમને તમારી ભાષામાાં 
ટેબલફોન દ્વારા માહિતી અન ેસિાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેિાઓ મન:શલુ્ક છે. અમને માત્ર 0808 808 00 00 પર 

કૉલ કરો (સોમિાર-શિુિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી સાાંજે 8 િાગ્યા સધુી) અન ેતમારી પસાંદીગીની ભાષા માટે અંગે્રજીમાાં 
કિો. 

 

 

© મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) 2018. ઇંગ્લેન્િ અન ેિેલ્સ (261017),  

પકૉટલૅન્િ (SC039907) અન ેઆઇલ ઑફ મૅન (604) માાં નોંધાયેલ ચેહરટી સાંપથા. નોંધાયેલી ઓહફસ 89 Albert 

Embankment,  

London SE1 7UQ. 
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Radiotherapy 

 

This information is about radiotherapy. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 

word list also includes the pronunciation of the words in English. 

Many people with cancer will have radiotherapy as part of their treatment. 

There are different types of radiotherapy. We explain the main types in this 
information. Ask your doctor to explain which type of radiotherapy you are having so 
you can read the right parts of this information. 

Some people will also need other treatments, such as chemotherapy or surgery. The 
doctors at the hospital will talk to you about your treatment. We also have 
information in [language] about these treatments. 

 

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the 

hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday 
to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiotherapy: English 
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This information is about: 

• What is cancer?  

• What is radiotherapy?  

• Why is radiotherapy given? 

• Your radiotherapy team 

• Understanding your treatment 

• Where is radiotherapy given?  

• Planning your treatment 

• Types of radiotherapy 

• Side effects of radiotherapy 

• Long-term side effects  

• How Macmillan can help 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 
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What is cancer?  

Cancer starts in our body’s cells. Cells are the tiny building blocks that make up the 

organs and tissues of our body. Usually, these cells split to make new cells in a 

controlled way. This is how our bodies grow, heal and repair. Sometimes, this goes 

wrong and the cell becomes abnormal. The abnormal cell keeps splitting and making 

more and more abnormal cells. These cells form a lump called a tumour. 

 Normal cells                          Cells forming a tumour 

             

Not all lumps are cancer. A lump that is not cancer is called benign. It cannot spread 

to anywhere else in the body. A lump that is cancer is called malignant. It can grow 

into other areas of the body.  

Cancer cells sometimes break away from the first cancer and travel through the 

blood or lymphatic system to other parts of the body. Cancer cells that spread and 

develop into a tumour somewhere else in the body are called a secondary cancer. 

You cannot catch cancer from someone else. 

 

What is radiotherapy?  

Radiotherapy uses strong x-rays to destroy cancer cells. It can damage normal cells 

too but they usually recover after treatment finishes.  

 

Why is radiotherapy given?  

To cure the cancer 

Radiotherapy can be given to cure some types of cancer. It may be given on its own. 

Or it may be given before or after surgery. Before surgery it may make the tumour 

smaller. After surgery, it can help kill any cancer cells left behind. Sometimes 

chemotherapy is given at the same time as radiotherapy. 

To help with cancer symptoms 

When cancer cannot be cured, radiotherapy may be given to help with symptoms. 

This is called palliative radiotherapy.  
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Your radiotherapy team 

Clinical oncologist  
This is a doctor who treats cancer with radiotherapy. They help plan your treatment. 
You may see them during your treatment so they can check how you are feeling.  
You can also ask to see them between appointments. 

Radiographers  
The team of radiographers help plan your treatments and work the radiotherapy 
machines. They also give you advice about any side effects or worries that you may 
have. 
 
Clinical nurse specialists  
They are nurses who are experts in the type of cancer you have. You can talk to 
them about any concerns you have. They can give you support and information 
during and after your treatment. They can also help you manage any side effects. 
 

Understanding your treatment 

Before you have treatment, your doctor, nurse or pharmacist will explain: 

• why you need it 

• how often you will have it 

• the possible side effects 

• how you may feel after the treatment. 

 
No treatment should be given unless you understand why you are having it and how 
you may feel. You will be asked to sign a form to show that you agree to the 
treatment and understand its possible side effects. This is called a consent form. 
 
It is a good idea to take someone with you who speaks [language] and English. 
Sometimes the hospital can provide an interpreter for you. They usually need to 
arrange this in advance. So if you need an interpreter, tell the hospital before the 
appointment. 

 

Where is radiotherapy given? 

Radiotherapy is given in hospital. You usually have your treatment as a day patient. 
This means you can go home after the treatment and you don’t need to stay 
overnight. With some types of radiotherapy, you may need to stay in hospital for a 
few days. 

If you are unwell or also having chemotherapy, you may need to stay in hospital.  
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Planning your treatment  

Radiotherapy is planned carefully for each person. This is to make sure the 
treatment works well and causes as few side effects as possible. You may need to 
visit the hospital a few times for planning before your treatment can start. Your 
radiotherapy team will tell you what to expect. 
 
Scans 
You will need to have one or more scan before you start treatment. This helps your 
team decide how much radiotherapy you need. It also helps them plan exactly where 
to give the radiotherapy.  

Before a scan, you may be asked to remove some clothing and put on a gown. 
Someone from the team may also give you a drink or injection. This helps get a clear 
picture from the scan. 
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Moulds and masks 
You may need a mould or mask for your treatment. If you need one, your 
radiotherapy team will make it for you. A mould or mask helps you stay still and in 
the correct position. Moulds are for a leg, arm, or other body part. Masks are for the 
head or neck.  

A mould or mask is made of a plastic mesh. It fits tightly but it should not be 
uncomfortable. You only wear it for short periods of time. You would wear it 

• when your treatment is being planned 

• when you have your treatment.  

 
You can breathe normally while you are wearing a mould or mask.  
 

 

 

Marks on the skin 
Someone from your radiotherapy team may make small, permanent marks on your 
skin. The marks show exactly where to give the radiotherapy. The marks are made 
in the same way as a tattoo. Tell the radiographer if you have any worries about 
having marks on your skin.  

Fertility   
Radiotherapy can affect your ability to get pregnant or make someone pregnant. 
Many people find this difficult to deal with. If you are worried about this, talk to your 
doctor or nurse before treatment starts. They can tell you what to expect and about 
ways to protect your fertility. Speaking to a counsellor or religious leader may also be 
helpful.  
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Contraception  
Your doctor may advise you not to become pregnant or make someone pregnant 
during some treatments. This is because radiotherapy may harm a developing baby. 
It is important to use contraception during and for a few months after radiotherapy. 
You can talk to your doctor or nurse if you are worried about this.  

 

Types of radiotherapy 

There are different types of radiotherapy: 

• External radiotherapy – given from outside the body by a radiotherapy 
machine.  

• Internal radiotherapy – when a radioactive material is put into your body. 
There are two types of internal radiotherapy: brachytherapy and radioisotope 
therapy.  

 
Ask your doctor to explain which type you are having, so you can read the right parts 
of this information. 

External beam radiotherapy 
This is when radiotherapy is given from outside the body using a radiotherapy 
machine. Most people have treatment each day from Monday to Friday. Then they 
have a rest with no treatment at the weekend. Some hospitals give treatment at the 
weekends too, with a rest during the week instead.  
 
How many treatments you have will depend on the type and size of the cancer. It 
can take from one to seven weeks to have all the treatment you need. 
 
Treatment only takes a few minutes each day but you may need to wait for your 
treatment if the hospital is busy. It can help to do something while you wait, like read 
or listen to music. 
 
Before your first treatment, the radiotherapy team will explain what will happen. They 
may ask you to take off some clothes and wear a gown. It is normal to feel worried 
about having treatment. But it usually gets easier as you get to know your 
radiotherapy team and what happens.  
 
It may take a little while to get you in the correct position for treatment. You will need 
to lie very still. The radiographers will dim the lights. Then they will leave the room 
while the treatment happens. Having radiotherapy does not hurt and the 
radiotherapy machine does not usually touch you.  
 
The radiographers will watch you from the next room, either through a window or on 
a screen. No one else will be able to see you. If you have any problems you can 
raise your hand or ring an alarm to let them know.  
 
The machine may move around your body to give the treatment from different 
directions. Once the treatment is over, the radiographers will come back into the 
room and help you down from the machine.  



 Page 8 of 16  Macmillan fact sheet 2018: Radiotherapy 
 

 
This treatment will not make you radioactive. It is safe for you to be with other 
people, including children, after your treatment. 
 
External beam radiotherapy 
 

 
 
Brachytherapy  
This is a type of internal radiotherapy. A radioactive implant is placed in your body 
near the cancer. You may be asleep under a general anaesthetic when it is put in. Or 
you may have painkiller injections.  
 
During your treatment you stay in hospital. You are usually alone in the treatment 
room for some time while the radiotherapy is given. This is to protect others from the 
treatment. Tell your team if you are worried about this so they can help. They will 
explain how long your treatment will take. 
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As soon as the implant is removed from your body, you are not radioactive.  
 
For some types of brachytherapy, the implants are not removed. It is safe for you to 
be around most other people. Your team may ask you to avoid close contact with 
children or pregnant women. They will tell you how long you need to do this. They 
will explain this and anything else you need to know.  
 
Your team will give you printed information about your treatment. It is important to 
carry this with you all the time. 
 
Brachytherapy is often used to treat cancer of the prostate, cervix, vulva and womb. 
It may also be used to treat other types of cancer. It can be used on its own or with 
external beam radiotherapy. 
 
Radioisotope therapy 
This is a type of internal radiotherapy. You have a radioactive liquid:  

• by mouth as a drink or capsules  

• as an injection into a vein.  
 
Cancer cells take in the liquid more than normal cells do. This destroys the cancer 
cells. 
 
After treatment your body fluids are slightly radioactive. This will gradually return to 
normal. Your team will give you instructions about using the toilet and cleaning up 
any spillages safely. They may ask you to avoid close contact with children or 
pregnant women. They will tell you how long you need to do this.  
 
If they tell you that you must stay in hospital, you may be asked to stay alone in your 
room all the time. Tell your team if you are worried about this so they can help. They 
will explain how long your treatment will take. 
 
Radioisotope therapy is often used to treat thyroid cancer. It may also be used to 
treat some types of cancer that have spread to the bone.  
 

Side effects of radiotherapy 

Radiotherapy affects everyone differently. Some people have very few side effects 
while others have more. We describe the most common side effects here. It is 
unlikely that you will get all of these.   

Before your treatment, your radiotherapy team will talk to you about which side 
effects you may get. Ask them any questions you may have. Tell your team if you 
have any side effects during treatment. They can give you advice or medicines to 
help. If you feel unwell when you are at home, call the hospital. 
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Tiredness 
You may feel very tired during treatment and for weeks or months after it finishes. 
Travelling to hospital each day can make tiredness worse. If you are tired, allow 
yourself time to rest. Plan your day so that you don't do too much.  

It is important to do some exercise each day if you can. A short walk may give you 
more energy.  

Feeling sick   
Treatment can make you feel sick, and sometimes be sick. This is more common if 
you have treatment near the tummy (abdomen). Your treatment team can give you a 
medicine to stop you feeling sick.  

Eating and drinking  
Sometimes you may not want to eat. If this happens, try having regular small snacks 
rather than large meals. If you are having problems with eating it is important to tell 
your radiotherapy team. They will give you advice. If you need extra energy or 
protein in your diet, you can take food supplements.  

Looking after your skin 
The skin in the area that is treated may get: 

• red  

• darker  

• sore or itchy.   

 
If you have skin changes like these, tell your radiotherapy team straight away. They 
can give you advice and treatments. 

Here are some tips that may help: 

• wear loose-fitting clothes made from natural fibres, such as cotton 

• wash your skin gently with mild, unperfumed soap and water and gently pat it 
dry 

• do not rub the skin 

• do not wet shave 

• do not use hair-removing creams or products, including wax 

• ask your radiotherapy team if you can use moisturisers or deodorants on the 
skin  

• protect the skin from the sun. 

 
Hair loss  
You only lose hair from the area of your body where you have treatment. If you have 
treatment to your head, you may lose some hair from your head. If you have 
treatment to your breast, the hair under your arm might fall out. Some people feel 
upset about losing hair. If you are worried about it, talking to your doctor or nurse can 
help. 
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Changes in your blood  
Sometimes radiotherapy can lower the number of blood cells in your blood. Your 
radiotherapy team may arrange blood tests for you to check the number of blood 
cells you have. Some people need medicine or sometimes a blood transfusion if the 
level of certain types of blood cells is too low.  

Always tell your team if you have bruising or bleeding and you do not know why. This 
includes: 

• nosebleeds 

• bleeding gums 

• tiny red or purple spots on the skin that may look like a rash. 

 

You should also contact your radiotherapy team straight away if: 

• your temperature goes over 37.5°C (99.5°F)  

• you suddenly feel unwell, even with a normal temperature 

• you have symptoms of an infection – this can include feeling shaky, a sore 
throat, a cough, diarrhoea or needing to pass urine a lot. 

 

Diarrhoea 
It is common to have loose stools (poo) or diarrhoea if you have treatment near your 
tummy (abdomen) or pelvis. You may need to use the toilet more often than usual. 
This can make you feel tired and weak. It is important to drink plenty of fluids. Tell 
the staff at the hospital if you have diarrhoea or tummy (abdominal) pain. They can 
give you tablets to help. 
 
Problems with passing urine  
Treatment near the bladder can make you pass urine (pee) more often than usual. 
Drinking more fluids may help. Tell the doctor or nurse straight away if 

• it hurts when you pass urine 

• you cannot wait when you need to pass urine 

• you have blood in your urine.  
 
Radiotherapy for prostate or penis cancer sometimes makes it difficult to pass urine.   
If this happens, you may need to have a thin tube put into your bladder to drain the 
urine. The nurses at the hospital will show you how to look after the tube. A nurse 
can also visit you at home to help you. 
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Sore mouth  
If you have treatment to your head or neck, your mouth may get sore. This may 
make swallowing difficult. It is important to look after your mouth during treatment. 
Your team will show you how to do this. It can help to avoid: 

• smoking  

• drinking alcohol spicy food  

• very hot food.  

It is important to tell the doctor or nurse if your mouth feels sore or you have mouth 
ulcers. They can give you mouthwashes and painkillers to help. If it becomes difficult 
to swallow your doctor can prescribe medicines to help. 

 

Long-term side effects  

Most side effects only last for a short time. Some may last for a few weeks after your 
treatment has finished. Sometimes, side effects can last longer than this. 
Occasionally, they can last for the rest of your life. Your doctor will talk to you about 
this before you have your treatment. It is important that you understand that some 
side effects may be permanent. 

 

How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 
Monday to Friday, 9am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 Benign  A lump in the body that is not 

cancer and cannot spread to 

anywhere else in the body. 

 Cells  The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

 Cervix  The cervix is the opening at 

the bottom of your womb. It is 

inside a woman’s body at the 

top of the vagina. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 

drugs to kill cancer cells. 

 Contraception  Drugs or devices that prevent 

pregnancy. 

 Cured  When there are no cancer 

cells left in the body. 

 Diarrhoea  When you have soft or watery 

poo. You might need the toilet 

more than usual or very 

urgently. You may also have 

tummy pain. 

 Lymphatic 

system 

 A network of vessels and 

glands throughout the body 

that helps to fight infection. 

 Malignant  A lump in the body that is 

cancer and can spread 

around the body. 

 Prostate  The prostate is a small gland 

inside a man’s body. It is near 

the bladder. 

 Radioactive  If something is radioactive, it 

means it releases radiation. 
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 Scan  When doctors take a picture 

of the inside of your body. 

 Side effects  Unwanted effects of cancer 

treatment. For example, hair 

loss, feeling sick or tiredness. 

Most side effects go away 

after treatment finishes. 

 Surgery  Having an operation. 

 Tumour  A tumour is a group of cells 

that are growing in an 

abnormal way. The abnormal 

cells keep multiplying and 

form a lump. 

 Vagina  The vagina is a passageway 

inside a woman’s body. The 

entrance to the vagina is 

between your legs. At the top 

of the vagina is the cervix, 

which then leads to the 

womb. 

 Womb  The womb is a round organ 

inside a woman’s body in the 

lower tummy area. It is where 

a baby grows if you are 

pregnant. 
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More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 

upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are 
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