Chemothearpy: Nepali

के मोथेरापी
यो जानकारी पर्ाा के मोथेरापीका बारे मा हो । क्यान्सर (अबबाद रोग) भएका धेरै माननसहरूले आफ्नो उपर्ारको क्रममा
के मोथेरापी गराउँ छन् ।
ँ े बबझ्ने भाषामा रे नियोथेरापी तथा शल्यक्रक्रया बारे जानकारी पर्ााहरू पनन छन् ।
हामीसँग तपाईल
ँ े आफ्नो प्रश्नहरूको जवाफ पाउनब हुनेछ । यक्रद तपाईक
ँ ो अझै
हामीलाई आशा छ क्रक यो जानकारी पर्ााद्वारा तपाईल
ँ े आफ्नो उपर्ार गराउँ द ै गरे को अस्पतालमा आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई सोध्न सक्नबहुन्छ ।
कब नै प्रश्नहरू छन् भने, तपाईल
यक्रद तपाई ँ यो जानकारी बारे हाम्रो क्यान्सर सहयोग नवशेष ज्ञहरूसँग कब रा गना र्ाहनबहुन्छ भने, अङ्ग्रेजी नबोल्ने
ँ े आफ्नो अनबभव तथा तपाईल
ँ ाई कब नैपनन नर्न्ता छ भने पनन
माननसहरूका लानग हाम्रोमा दोभाषेहरू छन् । तपाईल
ँ े कसैसँग कब रा गना सक्नबहुन्छ ।
त्यस बारे तपाईल
ँ े म्याकनमलन सहयोग लाईनलाई सोमवार देनि शबक्रवार सम्म, नबहान 9 बजे देनि बेल बकी 8 बजे सम्म 0808
तपाईल
ँ ाई कान नसबन्न े समस्या छ भने, तपाईल
ँ े टेक्स्टफोन
808 00 00 मा ननिःशबल्क फोन सम्पका गना सक्नबहुन्छ । यक्रद तपाईल
ँ े macmillan.org.uk मा हेना सक्नबहुन्छ ।
0808 808 0121, वा टेक्स्ट ररलेको प्रयोग गना सक्नबहुन्छ । अथवा तपाईल
यो पृष्ठमा
•

क्यान्सर (अबबाद रोग) के हो ?

•

के मोथेरापी के हो ?

•

कब न बेल ा के मोथेरापी प्रयोग गररन्छ ?

•

के मोथेरापी क्रदने

•

आफ्नो उपर्ार बारे बबझ्ने

•

उपर्ार पूवा गने परीक्षणहरू

•

उपर्ार कहाँ गररन्छ ?

•

उपर्ारमा कनत समय लाग्छ ?

•

साइि इफे क्टहरू

•

अनतररक्त जानकारी

•

सम्बनन्धत म्याकनमलन जानकारी

क्यान्सर (अबबदा रोग) के हो ?
शरीरको अङ्ग्ग तथा तन्तबहरू स-साना ननमााण इकाइहरूबाट बनेक ा हुन्छन् जसलाई कोष भननन्छ । क्यान्सर भनेको उक्त
कोषहरूमा लाग्ने रोग हो ।
शरीरको प्रत्येक भागको कोषहरू नभन्नानभन्नै देनिने वा काम गने हुन सक्छन् तर धेरैजसो एकै तररकाले आफै ँ आफ्नो
मरम्मत तथा पबनिः उत्पादन गने हुन्छन् । सामान्यतया, कोषहरूको नवभाजन व्यवनस्थत र ननयनन्ित ढङ्ग्गमा हुने गदाछ । तर
यक्रद कब नैपनन कारणले यो ननयन्िण बानहर हुन गएमा, कोषहरूको नवभाजन हुन रोककदैन र एउटा िल्लो गाँठो बन्दछ
जसलाई ट्यबमर भननन्छ ।
नबनाइन ट्य म
ब रमा, कोषहरू शरीरको अन्य भागहरूमा फै ललदैनन् र यसलाई क्यान्सर भलनदैन । तथानप, कोषहरू आफ्नो
मूल स्थानमा नै नवभाजन भइरहन सक्छन्, र शरीरको अन्य भागहरूमा दबाब सृजना गरे र समस्या उत्पन्न गराउन
सक्छन् ।
मानलगन्यान्ट ट्य म
ब रमा, कोषहरू शरीरको अन्य भागहरूमा फै नलन्छन् । क्यान्सर शरीरको एउटा भागमा देिा पना शबरू
गछा । यसलाई प्राइमरर क्यान्सर भननन्छ । यक्रद यस क्यान्सरको उपर्ार नगरे मा यो फै नलन सक्छ । यक्रद यो फै नलएर
शरीरको अको भागमा देिा परे मा, यसलाई सेकेन्िरी वा मेटास्ट्यारटक क्यान्सर भननन्छ ।

के मोथेरापी के हो ?
के मोथेरापीमा क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गना क्यान्सर नवरूद्धको औषनधहरूको प्रयोग गररन्छ । उक्त औषनधहरूलाई
रगतबाट पठाइन्छ ताक्रक शरीरको धेरैजसो भागहरूका क्यान्सर कोषहरूमा पबग्न सकू न् । उपर्ारले नवभाजन हुने
कोषहरूलाई क्षनत गछा ताक्रक उनीहरू मना सकू न् । स्वस्थ कोषहरूमा पनन क्षनत पबग् छ, तर नयनीहरू प्राय: आफै ँ मरम्मत गने
गछान् ।
ँ े एक वा त्यो भन्दा बढी औषनध नलनब पना सक्छ । उपर्ारले कसरी काम गना सक्छ
आफ्नो उपर्ारको अवनधमा तपाईल
ँ ाई यसले कनत बेल ा मद्दत गना सक्छ भन्ने नवषयमा तपाईक
ँ ो िाक्टरले तपाईस
ँ ँग कब रा गनेछन् । तपाईल
ँ े
र तपाईल
ँ ाई कस्तो अनबभव हुन सक्छ भनेर पनन उनीहरूले तपाईल
ँ ाई बताउनेछन् ।
औषनधहरू नलएको बेल ा तपाईल

कब न बेला के मोथेरापी प्रयोग गररन्छ ?
के मोथेरापी क्यान्सरको उपर्ारको एक प्रकार हो । यो क्यान्सरको उपर्ार वा ननयन्िण गनाको लानग क्रदन सक्रकन्छ ।
क्यान्सर पबनिः बनल्झन नक्रदने प्रयास गना पनन यसको प्रयोग गना सक्रकन्छ । उपर्ारको अन्य प्रकारहरूमा शल्यक्रक्रया,
रे नियोथेरापी वा हमानद्वारा उपर्ार समावेश छन् ।
के ही माननसहरूको शल्यक्रक्रया गनबा भन्दा अगानि के मोथेरापी गररन सक्छ । यसो गदाा क्यान्सरको आकार घटाउन सक्रकन्छ
जसले गदाा थोरै शल्यक्रक्रयाको आवश्यकता माि पना सक्छ वा शल्यक्रक्रया सहज हुन सक्छ ।
अन्य माननसहरूले शल्यक्रक्रया वा रे नियोथेरापी पनछ यो उपर्ार गराउन सक्छन् । भनवष्यमा पबनिः क्यान्सर बनल्झने
जोनिमलाई कम गना यसो गररन्छ । कनहलेकाही ँ यो रे नियोथेरापीक साथ सँगै क्रदइन्छ ।
के ही माननसहरूमा, क्यान्सर शरीरको अन्य भागहरूमा पनन पबगेको हुन सक्छ (सेकेन्िरी वा मेटास्ट्यारटक क्यान्सर) ।
के मोथेरापीले क्यान्सरको आकार घटाउन र राम्ररी यसको ननयन्िण गनामा मद्दत गना सक्छ । यसले क्यान्सरका के ही
लक्षणहरूमा सबधार ल्याएर कसैल ाई लामो जीवन क्रदन पनन सक्छ ।

के मोथेरापी क्रदने
ँ ो के मोथेरापी उपर्ार प्राय: सिहरूमा हुनेछ । हरे क सि पनछ एउटा नवश्राम अवनध आउँ छ । उपर्ारको सि र
तपाईक
ँ े कनत वटा
नवश्राम अवनधलाई उपर्ार र्क्र भननन्छ । त्यस्ता के ही र्क्रहरूको सङ्ग््यालाई उपर्ार नवनध माननन्छ । तपाईल
ँ ो क्यान्सर िाक्टरले तपाईस
ँ ँग छलफल गनेछन् ।
र्क्रहरू गनबाहुनेछ भनेर तपाईक
के मोथेरापी औषनधहरू सामान्यतया नसामा क्रदइन्छ वा मबिबाट िबवाइन्छ । कनहलेकाही ँ नयनीहरूलाई छाला मबनन,
माांसपेशीमा, मेरूदण्ि नभि हुने तरलमा वा मूिाशय जस्तो शरीरको कब नै क्यानभरटहरूमा सबईको माध्यमबाट क्रद इन्छ ।
छालाका के ही क्यान्सरहरूमा के मोथेरापी क्रीमहरूको प्रयोग गना सक्रकन्छ ।

इन्राभेनस के मोथेरापी
धेरैवटा औषनधहरू नसामा सबई लगाएर क्रदइन्छ:


ँ ो पािबरा अथवा हातको पछानि परिको नसामा पसाइने एउटा सानो नली ।
क्यान्यबल ा: तपाईक



सेन्रल लाईन: छातीको छालाबाट नभि मबटबको छेउको नसामा पसाइने एउटा पातलो नली ।



PICC अथवा पेररक्रफरनल इन्सटेि सेन्रल क्याथेटर: पािबराको कब नहनोमा अथवा मानथल्लो भागमा एउटा पातलो
नली पसाएर नलीको अको छेउ मबटबको छेउको नसामा पबरयाइन्छ ।



ँ ो
इमप्लान्टेबल पोटा, जसलाई पोटााक्याथ पनन भननन्छ: एउटा पातलो, नरम, प्लानस्टकको नली जसलाई तपाईक
ँ ो छातीको छाला मबनन गाँठ ो जस्तो देनिन्छ ।
मबटक
ब ो छेउको नसामा रानिन्छ । यो तपाईक

कनहलेकाही ँ इनफ्यूजन पम्पहरूको प्रयोग गरे र के ही समयको लानग नाप गररएर थोरै मािामा औषनध क्रदइन्छ । यस्ता काया
के ही क्रदन वा हप्ता सम्म र्ल्न सक्छ । पम्प लामो अवनध सम्म पनन रहन सक्छ, तर प्रत्येक हप्ता बनललनब पछा । तपाई ँ यसैको
ँ ो दैननक जीवन यापन गना सक्नबहुन्छ ।
साथमा घर जान सक्नबहुन्छ र तपाईक
िाने र्क्की वा क्यापस्यबल हरू
के ही माननसहरूले र्क्की वा क्यापस्यबल नलनब पना सक्छ । सबै उपर्ारहरू यस प्रकारले क्रदन सककदैन । र्क्की वा क्यापस्यबल
नलने धेरैजसो माननसहरूले नयनीहरूलाई घर नलएर गइ िान सक्छन् । नयनीहरू के मोथेरापी औषनधहरू हुन् र नयनीहरूको
साइि इफे क्टहरू अझैं हुन सक्छ भन्ने याद राख्नब जरूरी छ ।

आफ्नो उपर्ार बारे बबझ्ने
ँ े कब नैपनन उपर्ार नलनब पूवा, तपाईक
ँ ो िाक्टर वा नसाल े यो तपाईल
ँ ाई क्रकन र्ानहएको हो र कनत पटक तपाईल
ँ ाई
तपाईल
ँ
क्रदनब पछा भन्ने जानकारी गराउनेछन् । तपाईल े उपर्ार गराएपनछ कस्तो अनबभव गना सक्नबहुनेछ र कब नैपनन साइि इफे क्टहरू
ँ ाई बताउनेछन् ।
बारे उनीहरूले तपाईल
ँ ो भाषा तथा अङ्ग्रेजी दबवै बोल्ने कसैल ाई साथमा नलएर जाँदा राम्रो हुन्छ । यक्रद तपाईल
ँ ाई आवश्यक भएमा
तपाईक
ँ ाई अस्पतालमा आवश्यक भए अस्पताललाई अनरम जानकारी गराउने
दोभाषेहरू उपलब्ध हुन सक्छन्, तर यक्रद तपाईल
ँ
प्रयास गनबाहोस् । तपाई के मोथेरापी उपर्ार गराउन सहमत हुनबहुन्छ र यसको सम्भानवत साइि इफे क्टहरू बारे बबझेको
ँ े एउटा फाराममा हस्ताक्षर गनबा पनेछ । यसलाई सहमनत क्रदने भननन्छ ।
हुनबहुन्छ भन्ने जनाउन तपाईल
ँ ाई कस्तो अनबभव हुन सक्छ भन्ने नबबनझ तपाईल
ँ े कब नैपनन उपर्ार गनबा हुँदन
याद राख्नबहोस् क्रक क्रकन गराइँदछ
ै र तपाईल
ै ।

उपर्ार पूव ा गने परीक्षणहरू
ँ ो उपर्ार शबरू गनबा पूवा तपाईक
ँ ो के ही परीक्षणहरू गनबा पना सक्छ । यसबाट तपाईक
ँ ो उपर्ार गराउन तपाईक
ँ ो
तपाईक
शारीररक अवस्था सही छ क्रक छैन भनेर िाक्टरहरूलाई सबनननित गना सहायता पबग्नेछ । प्राय: यी परीक्षणहरूमा रगत
ँ े एक्स-रे वा
परीक्षण तथा नपसाब वा मबटबका परीक्षणहरू समावेश हुन सक्छन् । कनहलेकाही,ँ उपर्ार शबरू गनबा पूवा तपाईल
स्क्यानहरू पनन गराउनब पना सक्छ ।
ँ ो उपर्ारको क्रदन
हरे क उपर्ार र्क्र पूव,ा रगत परीक्षण गराएर िाक्टर वा नसाल ाई देिाउनब सामान्य कब रा हो । यो तपाईक
ँ
ँ ो पनछल्लो
वा यसको एक दबई क्रदन पनहला हुन सक्छ । उनीहरूले तपाईको रगतको ननतजाहरू जाँर् गनेछन् र तपाईक
ँ ाई कस्तो हुँदछ
पटकको उपर्ार पनछ तपाईल
ै भनेर पनन सोध्नेछन् ।

उपर्ार कहाँ गररन्छ ?
ँ ो उपर्ार के मोथेरापी क्रदवा इकाइ वा वािामा हुनेछ । कनहलेकाही ँ तपाईल
ँ े यसलाई आफ्नो घरमा, वा आफ्नो घर
तपाईक
ँ
ँ े आफ्नो िाक्टर
ननजक कब नै घबनम्त इकाइमा पनन गराउन सक्नबहुन्छ । तपाईल े उपर्ार कहाँ गराउन सक्नबहुन्छ भनेर तपाईल
ँ ो लानग सबैभन्दा सबरनक्षत हुनब महत्त्वपूणा हुन्छ ।
वा नसासँग छलफल गना सक्नबहुन्छ तर सो ठाउँ उपर्ार गराउन तपाईक
ँ े आफ्नो बस्ने ठाउँ को आधारमा यािा गरे र जानब पने हुन सक्छ । तपाईल
ँ े यािा िर्ाका
आफ्नो उपर्ार गराउन तपाईल
ँ ो लानग यातायातको व्यवस्था नमलाउन सक्रकनेछ ।
लानग सहयोग पाउन सक्नबहुन्छ अथवा तपाईक

उपर्ारमा कनत समय लाग्छ ?
ँ े अस्पतालमा क्रदवा नबरामीका रूपमा नलन सक्नबहुन्छ । यसमा आधा घण्टा देनि
धेरैजसो इन्राभेनस उपर्ारहरू तपाईल
ँ े
नलएर के ही घण्टा सम्म लाग्न सक्छ । के ही माननसहरूले छोटो अवनधका लानग अस्पताल बस्नब पना सक्छ । यक्रद तपाईल
ँ े यी कब राहरू घरमा नलन सक्नबहुन्छ । तपाईक
ँ ो उपर्ार के ही
के मोथेरापी र्क्की, क्यापस्यबल वा क्रीम नलनब हुँदछ
ै भने, तपाईल
हप्ता वा के ही मनहना सम्म र्ल्न सक्छ ।

तपाईँको उपर्ार योजनामा हेरफे र
ँ ो िाक्टरहरूले तपाईक
ँ ो शरीरमा के मोथेरापीको असर पत्ता लगाउन रगत परीक्षण वा नपसाब परीक्षणहरू प्रयोग
तपाईक
ँ ाई पनन जाँर् गरे र हेना सक्छन् तथा रगत परीक्षण, स्क्यान वा एक्स-रे का ननतजाहरू पनन हेना
गनेछन् । िाक्टरले तपाईल
ँ
ँ ो उपर्ारमा हेरफे र गनबा पने हुन सक्छ । तपाईक
ँ ो िाक्टरले यस बारे तपाईस
ँ ँग सधैं छलफल
सक्छन् । कनहलेकाही तपाईक
गनेछन् ।
ँ ो शरीरलाई ननको हुन बढ्ता समय क्रदने उद्देश्यले तपाईक
ँ ो उपर्ार
कनहलेकाही ँ अको उपर्ार र्क्र भन्दा पनहला तपाईक
क्रढलो गनबा पने हुन सक्छ । उपर्ार क्रढलो गने सबैभन्दा सामान्य कारण रगतमा श्वेत कोषहरूको सङ्ग््या ननकै कम हुनब हो ।

साइि इफे क्टहरू
ँ ो शरीरको के ही स्वस्थ कोषहरूमा पनन असर गने भएकोले यसको साइि इफे क्टहरू हुन
के मोथेरापी औषनधहरूले तपाईक
ँ ाई नबसन्र्ो हुन सक्छ । स्वस्थ कोषहरूमा भएको क्षनत प्राय: छोटो अवनध सम्म माि रहन्छ
सक्छन् जसको कारण तपाईल
ँ ो िाक्टर
र धेरैजसो साइि इफे क्टहरूमा सबधार आउनेछ । के ही साइि इफे क्टहरू लामो समय सम्म रहन सक्छन् । तपाईक
ँ ाई यी साइि इफे क्टहरू र यी कनत लामो समय रहन सक्छन् भनेर पनन बताउन सक्छन् ।
वा नसाल े तपाईल
नवनभन्न औषनधहरूले नवनभन्न साइि इफे क्टहरू उत्पन्न गराउँ छन् र प्रत्येक व्यनक्तले अलग-अलग तररकाले नतनीहरूलाई
देिाउन सक्छ । के ही माननसहरूलाई थोरै साइि इफे क्टहरू हुन्छ जबक्रक कसै-कसैल ाई धेरै हुन्छ ।
हामी यहाँ सबैभन्दा सामान्य साइि इफे क्टहरू बारे वणान गदैछौं । उपर्ार गराउने सबैल ाई यसले असर गने छैन । यक्रद
ँ ाई यहाँ उल्लेि नभएको कब नैपनन असर देिा परे मा, अथवा तपाईल
ँ े साइि इफे क्टहरू बारे बढी जान्न र्ाहेमा,
तपाईल
आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई सोध्नबहोस् ।
ँ ाई नबसन्र्ो भयो अथवा क्रदन वा रातमा कब नैपनन बेल ा सबझाव र्ानहएमा तपाईक
ँ ो नसाल े तपाईल
ँ ाई
यक्रद तपाईल
अस्पताललाई फोन सम्पका गना एउटा फोन नम्बर वा नम्बरहरू क्रदनेछन् । उक्त नम्बरहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ
गनबहा ोस् वा कतै सबरनक्षत राख्नबहोस् ।
सङ्ग्क्रमण
ँ ो रगतमा श्वेत कोषहरूको सङ्ग््यामा कमी ल्याउन सक्छ । यसले गदाा तपाईल
ँ ाई सङ्ग्क्रमण हुने
के मोथेरापीले तपाईक
सम्भावना बढी हुन्छ । नयनीहरू कम भएको अवस्थालाई न्यबरोपेननया भननन्छ ।
ँ ाई क्रदइएको सम्पका नम्बरमा तबरून्तै अस्पताललाई सम्पका गनबाहोस्:
यक्रद ननम्न अवस्था आएमा तपाईल
ँ ो के मोथेरापी टोलीद्वारा क्रद इएको सबझावका आधारमा तपाईक
ँ ो शरीरको तापमान 37.5°C (99.5°F)
 तपाईक
अथवा 38°C (100.4°F) भन्दा बढी भएमा
ँ ाई एक्कासी नबसन्र्ो भएमा
 तापमान सामान्य भएपनन, तपाईल
ँ ा सङ्ग्क्रमणको लक्षणहरू देनिएमा – यसमा काम्ने , घाँटी दबख्ने, िोकी, पिाला वा पटक-पटक नपसाब लाग्ने
 तपाईम
लक्षणहरू पना सक्छन् ।
ँ ो श्वेत रक्तकोषहरूको सङ्ग््या सामान्यतया एकनासमा बढ्छ र तपाईक
ँ ो अको उपर्ार पूवा सामान्य सङ्ग््यामा
तपाईक
ँ ो रगत जाँर् गररनेछ । यक्रद तपाईक
ँ ो रक्तकोषहरू अझैपनन कम छन्
फका नेछ । थप के मोथेरापी गराउनब भन्दा पनहला तपाईक
ँ ो िाक्टरले के ही समय सम्म तपाईक
ँ ो उपर्ार क्रढलो गना सक्छन् ।
भने, तपाईक

रक्तअल्पता
ँ ो रगतमा रातो कोषहरूको सङ्ग््यामा कमी ल्याउन सक्छ । यी कोषहरूले शरीर भरर अनक्सजन
के मोथेरापीले तपाईक
पबरयााउँछन् । यक्रद नयनीहरूको सङ्ग््या कम भएमा तपाई ँ थक्रकत हुन सक्नबहुन्छ वा तपाईंलाई सास फे ना गाह्रो हुन सक्छ ।
ँ ो रगतको मािा ननकै कम छ भने, तपाईल
ँ ाई अनतररक्त
यक्रद यस्तो भएमा आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई भन्नबहोस् । यक्रद तपाईक
रातो कोषहरू क्रदन निप लगाउनब (रगत र्ढाउनब ) पने हुन सक्छ ।
नीलिाम तथा रक्तस्राव
ँ ो उपर्ारले तपाईक
ँ ो रगतमा प्लारटलेट्सहरूको सङ्ग््यामा कमी ल्याउन सक्छ । प्लारटलेट्सहरू रगतलाई जम्न
तपाईक
ँ ाई कारण थाहा नहुने नीलिाम वा रक्तस्राव भएमा आफ्नो िाक्टरलाई बताउनबहोस् ।
मद्दत गने कोषहरू हुन् । यक्रद तपाईल
यसमा नाकबाट रक्तस्राव, नगजामा रक्तस्राव, रगतका नछकाा वा छालाका िरटराहरू पदाछन् । कसै-कसैल ाई अनतररक्त
प्लारटलेट्सहरू क्रदन निपको आवश्यकता पना सक्छ ।
थकान
अत्यनधक थक्रकत अनबभव गनबा एउटा सामान्य साइि इफे क्ट हो । प्राय: उपर्ारको अन्त नतर यो समस्या झन् बढेर जान्छ र
ँ ो उपर्ार पूरा भएपनछ पनन के ही समय सम्म रहन सक्छ । आफ्नो कामकाजको गनतलाई ननयनन्ित राख्ने प्रयास
तपाईक
गनबाहोस् र आफू लाई र्ानहए जनत नवश्राम गनबाहोस् । छोटो दूरी लहििब ल गने जस्ता के ही हल्का कसरतहरूले यसलाई
ँ ाई ननन्रा लागेमा, सवारी वा कब नै मनशन नर्लाउनबहोस् ।
सन्तबल नमा ल्याउन मद्दत गछान् । यक्रद तपाईल
नबसन्र्ो महसबस गनबा वा नबसन्र्ो हुनब
ँ ो िाक्टरले नबसन्र्ो
के मोथेरापी गराएपनछको के ही क्रदन सम्म यो हुन सक्छ । नबसन्र्ो रोकथाम वा ननयन्िण गना तपाईक
ँ ो नसा वा औषनध पसलेल े भने अनबसार नै नलनबहोस् ।
ननको पाने औषनधहरू लेनिक्रदनेछन् । नयनीहरूलाई तपाईक
ँ ाई अझैपनन नबसन्र्ो छ वा हुँद ै गरे को महसबस गनबाहुन्छ भने, सके सम्म र्ाँिो भन्दा र्ाँिो अस्पताललाई सम्पका
यक्रद तपाईल
ँ ाई सल्लाह क्रदन सक्छन् र औषनध बललेर तपाईल
ँ ाई राम्ररी काम गने औषनध क्रदन्छन् ।
गनबाहोस् । उनीहरूले तपाईल
कनब्जयत
ँ ो क्रदसा राम्ररी नभएको अवस्था हो । यसमा प्राय: धेरै मािामा तरल पदाथा
कनब्जयत भनेको के ही समयको लानग तपाईक
ँ े नवरे र्क
नपएमा, उच्च रे सायबक्त िाद्यहरू बढी िाएमा र हल्का कसरत गरे मा मद्दत पबग् छ । यसमा राहतका लानग तपाईल
ँ ो िाक्टरले लेनिक्रदनेछन् अथवा औषनध पसलमा
(ल्याकजेरटभ) भननने औषनध नलनब पना सक्छ । यी औषनधहरू तपाईक
तपाई ँ आफै ँ ल े क्रकन्न सक्नबहुन्छ ।
पिाला
ँ ो पेट दबख्न के ही पनन सक्छ । यस्तो
सामान्य भन्दा धेरै पटक पातलो क्रदसा जानब परे मा पिाला भएको माननन्छ । तपाईक
भएमा आफ्नो िाक्टरलाई भन्नबहोस् । यसको औषनधद्वारा प्राय: सनजलै ननयन्िण गना सक्रकन्छ । पिाला लागेको बेल ा
पयााप्त मािामा तरल पदाथाहरू नपउनब जरूरी छ ।
मबिमा घाउ िरटरा
ँ ो मबिमा घाउ िरटरा वा मबि सबक्िा हुन सक्छ अथवा सानो घाउ देि ा पना सक्छ । पयााप्त
उपर्ारको अवनधमा तपाईक
तरल पदाथाहरू नपएमा र नरम टबथब्रशले आफ्नो दाँत नबस्तारै सफा गरे मा मद्दत पबग्न सक्छ ।
लसबन, प्याज, िबसाानी तथा अनमलो फलका रसहरू जस्ता मबिमा जलन पैदा गने िाद्यहरूबाट पनन तपाई ँ टाढा बस्नब पछा ।
ँ ो मबि नभि दबिेमा आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई भन्नबहोस् । उनीहरूले तपाईल
ँ ाई मबिको स्याहार गने बारे सबझाव
यक्रद तपाईक
ँ
क्रददै मबिको सङ्ग्क्रमणहरूको रोकथाम वा उपर्ारका लानग माउथवाश तथा औषनध क्रदन सक्छन् ।

िानामा अरूनर्
कसै-कसैको िानामा रूनर् हराउन सक्छ । यो के ही क्रद न वा लामो अवनध सम्म रहन सक्छ । यक्रद आफू ले पयााप्त िाना
ँ ो वजन घट्दै गएमा, तपाईल
ँ े आफ्नो अस्पतालको भोजन नवशेष ज्ञ वा नवशेष ज्ञ नसाल ाई
निाएको जस्तो लागेमा, वा तपाईक
ँ ो रूनर्मा सबधार गने तथा स्वस्थ वजन कायम राख्ने नवषयमा तपाईल
ँ ाई
भेट्ने अनबरोध गना सक्नबहुन्छ । उनीहरूले तपाईक
सबझाव क्रदन सक्छन् ।
स्वादमा पररवतान
ँ ो िानाको स्वादमा फरकपन आउन सक्छ । प्राय: उपर्ार समाप्त भएपनछ सामान्य स्वाद फर्ककन्छ । के ही
तपाईक
माननसहरूले मबिमा अनौठो धातबको वा तीतो स्वाद अनबभव गदाछन् । किा स्वाद भएको र्कलेट वा नमन्ट र्बस्यो भने मद्दत
पबग्न सक्छ ।
कपाल झने
ँ ो कपाल झादैन । कब नै-कब नैल े थोरै कपाल झाना सक्छ । कब नै -कब नैल े तपाईक
ँ ो पूरै कपाल
सबै के मोथेरापी औषनधहरूले तपाईक
झाना सक्छ र यो ननकै दबिःि लाग्ने कब रा हुन सक्छ ।
ँ ो कपाल झरे मा, धेरैजसो उपर्ार शबरू गरे को दबई वा तीन हप्ता पनछबाट झना थाल्छ, तैपनन कनहलेकाही ँ यो के ही
यक्रद तपाईक
ँ ो उपर्ार सके पनछ प्राय: के ही मनहना नभिमा कपाल पलाउनेछ ।
क्रदन नभिै शबरू हुन सक्छ । तपाईक
िास प्रकारका के मोथेरापी नलने के ही माननसहरूले कोल्ि क्यापको प्रयोग गरे मा कपाल झने कम हुन सक्छ । यसलाई तालब
ँ े आफ्नो लानग सही हुन्छ वा हुँदन
नर्स्याउने भननन्छ । सबैका लानग तालब नर्स्याउनेल े काम गना सक्दैन, तर तपाईल
ै भनेर
आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई सोध्न सक्नबहुन्छ ।
ँ ाई नबसन्र्ो भयो अथवा, यहाँ उनल्लनित नभएपनन कब नैपनन गम्भीर साइि इफे क्ट देिा परे मा तबरून्तै आफ्नो
यक्रद तपाईल
िाक्टरलाई थाहा क्रदनब जरूरी हुन्छ

अनतररक्त जानकारी
रगत जम्ने जोनिम
क्यान्सरद्वारा रगत जम्ने सम्भावनामा वृनद्ध हुन्छ र के मोथेरापीले यसलाई झन् बढाउन सक्छ । रगत जम्नाले िबिा दबख्न,े रातो
ँ ाई यी मध्ये कब नैपनन
हुने तथा सबनन्नने, सास फे ना करठन हुने तथा छाती दबख्ने जस्ता लक्षणहरू देिा पना सक्छन् । तपाईल
ँ ो िाक्टरले रगत
लक्षणहरू भएमा आफ्नो िाक्टरलाई तबरून्तै सम्पका गनबाहोस् । रगत जम्ने गम्भीर समस्या हो तर तपाईक
ँ ो िाक्टर वा नसाल े तपाईल
ँ ाई थप जानकारी प्रदान गना
पातलो गने औषनधद्वारा यसको उपर्ार गना सक्छन् । तपाईक
सक्छन् ।
अन्य औषनधहरू
ँ े औषनध पसलमा क्रकन्न सक्ने लगायतका के ही औषनधहरू, के मोथेरापी नलएको बेल ा, हाननकारक हुन सक्छन् ।
तपाईल
ँ े ललदै गरे को
पसलमा नबना पबजी पाइने औषनध, पररपूरक नर्क्रकत्सा नवनध तथा जनिबबरि औषनधहरू लगायत तपाईल
कब नैपनन औषनध बारे आफ्नो िाक्टरलाई भन्नबहोस् ।
प्रजनन क्षमता
ँ ो उपर्ारले गभाधारण गने वा बच्चाको बाबब बन्ने तपाईक
ँ ो क्षमतामा असर गना सक्छ । यक्रद तपाईल
ँ ाई यस बारे
तपाईक
ँ
नर्न्ता लागेमा, उपर्ार शबरू हुनब पूवा तपाई आफ्नो िाक्टर वा नसासँग कब रा गना सक्नबहुन्छ ।
गभाननरोधक
ँ ो िाक्टरले तपाईल
ँ ाई उपर्ार अवनधमा गभाधारण नगना वा बच्चाको बाबब नबन्ने सबझाव क्रदनेछन् । औषनधले गभामा
तपाईक
हुका दै गरे को नशशबल ाई हानन गना सक्ने भएकोले यसो गररएको हो । के मोथेरापी गदै गदाा तथा यस पनछ के ही मनहना सम्म
ँ े आफ्नो िाक्टर वा नसासँग कब रा गना सक्नबहुन्छ ।
गभाननरोधकको प्रयोग गनबा जरूरी हुन्छ । यस बारे तपाईल

यौन
ँ े कन्िमको प्रयोग गनबा पछा
यक्रद के मोथेरापी नलए पनछका शबरूका के ही क्रदन नभिमा तपाईंले यौन सम्पका गनबा भएमा तपाईल
ँ ो पाटानरको सबरक्षाका लानग यसो गनबा पछा ।
। तपाईक
स्तनपान
ँ े नशशबल ाई दूध िबवाउनब हुँदन
उपर्ार अवनधमा र यसपनछको के ही मनहना सम्म पनन तपाईल
ै क्रकनभने आमाको दूधमा
के मोथेरापी रहेको हुन सक्छ ।
नर्क्रक त्सकीय तथा दन्त उपर्ार
यक्रद क्यान्सर बाहेक अन्य कब नैपनन कारणले तपाई ँ अस्पताल जानब पने भएमा, आफू ले के मोथेरापी ललदै गरे को कब रा िाक्टर
ँ ो क्यान्सरको उपर्ार गररराख्नब भएको िाक्टरको नाम भन्नबहोस्
तथा नसाहरूलाई सधैं बताउनबहोस् । उनीहरूलाई तपाईक
जसले गदाा उनीहरूलाई सबझाव र्ानहएमा सोध्न सक्छन् ।
ँ ाई दन्त उपर्ारको आवश्यकता पछा जस्तो लागेमा आफ्नो क्यान्सर िाक्टर वा नसाल ाई भन्नबहोस् । आफ्नो दन्त
यक्रद तपाईल
नर्क्रकत्सकलाई आफू ले के मोथेरापी ललदै गरे को जानकारी सधैं क्रदनबहोस् ।
यािा
यक्रद तपाई ँ कतै नबदा मनाउन जाने हुनब भएको छ भने यस बारे आफ्नो िाक्टर वा नसाल ाई बताउनब अत्यन्त जरूरी छ ।
ँ े कब नै-कब नै िोपहरू लगाउन सक्नब हुँदन
ँ ाई
उपर्ारले रोग प्रनतरोध प्रणालीमा असर गने भएको कारण, तपाईल
ै र तपाईल
नवमान नर्ढ्ने सल्लाह क्रदइन सक्छ ।

सहयोग प्राप्त गने
हाम्रो वेबसाइट www.macmillan.org.uk/otherformats मा नवनभन्न भाषा तथा स्वरूपहरूमा क्यान्सर बारे
जानकारीहरू उपलब्ध छन् ।
ँ े म्याकनमलनलाई 0808 808 00 00 मा फोन गरे र एकजना दोभाषे माफा त कसैसँग नेपालीमा कब रा गना सक्नबहुन्छ ।
तपाईल
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