Radiotherapy: Nepali

रेडियोथेरापी
यो जानकारी पर्ाा रे डियोथेरापीका बारे मा हो । के ही क्यान्सर (अबबाद रोग) हरूको उपर्ारमा रे डियोथेरापीको प्रयोग
गररन्छ । क्यान्सरको लक्षणहरूलाई डनयन्रण गना पडन यसको प्रयोग गना सककन्छ । क्यान्सर भएका धेरै माडनसहरूले
आफ्नो उपर्ारको क्रममा रे डियोथेरापी गराउँ छन् ।
ँ ाई र्ाडहने यो मार उपर्ार नहुन पडन सक्छ । कडहलेकाही ँ तपाईल
ँ ाई के मोथेरापी वा शल्यकक्रया पडन
तपाईल
आवश्यक पना सक्छ । अस्पतालको िाक्टरहरूले यस बारे डनणाय गनेछन् । उक्त उपर्ारहरू बारे पडन हामीसँग
ँ े बबझ्ने भाषामा जानकारी पर्ााहरू छन् ।
तपाईल
ँ ो कब नैपडन प्रश्नहरू छन् भने, तपाईल
ँ े आफ्नो उपर्ार गराउँ द ै गरे को अस्पतालमा आफ्नो िाक्टर वा
यकद तपाईक
नसाल ाई सोध्न सक्नबहुन्छ ।
यकद तपाई ँ यो जानकारी बारे हाम्रो क्यान्सर सहयोग डवशेष ज्ञहरूसँग कब रा गना र्ाहनबहुन्छ भने, अङ्ग्रेजी नबोल्ने
माडनसहरूका लाडग हाम्रोमा दोभाषेहरू छन् ।
ँ े म्याकडमलन सहयोग लाईनलाई सोमवार देडि शबक्रवार सम्म, डबहान 9 बजे देडि बेल बकी 8 बजे सम्म
तपाईल
ँ ाई कान नसबन्न े समस्या छ भने, तपाईल
ँ े
0808 808 00 00 मा डनिःशबल्क कल गना सक्नबहुन्छ । यकद तपाईल
ँ े macmillan.org.uk मा
टेक्स्टफोन 0808 808 0121, वा टेक्स्ट ररलेको प्रयोग गना सक्नबहुन्छ । अथवा तपाईल
हेना सक्नबहुन्छ ।
यो पृष्ठमा
•

क्यान्सर (अबबाद रोग) के हो ?

•

रे डियोथेरापी के हो ?

•

रे डियोथेरापी ककन कदइन्छ ?

•

रे डियोथेरापी कमार्ारी

•

उपर्ारको लाडग स्वीकृ त कदने

•

उपर्ार कहाँ गररन्छ ?

•

आफ्नो उपर्ारको योजना बनाउने

•

एक्सटनाल रे डियोथेरापी

•

इन्टनाल रे डियोथेरापी

•

साइि इफे क्टहरू

•

दीर्ाकालीन साइि इफे क्टहरू

•

अडतररक्त जानकारी

क्यान्सर (अबबदा रोग) के हो ?
शरीरको अङ्ग्ग तथा तन्तबहरू स-साना डनमााण इकाइहरूबाट बनेक ा हुन्छन् जसलाई कोष भडनन्छ । क्यान्सर भनेको
उक्त कोषहरूमा लाग्ने रोग हो ।
शरीरको प्रत्येक भागको कोषहरू डभन्नाडभन्नै देडिने वा काम गने हुन सक्छन् तर धेरैजसो एकै तररकाले आफै ँ आफ्नो
मरम्मत तथा पबनिः उत्पादन गने हुन्छन् । सामान्यतया, कोषहरूको डवभाजन व्यवडस्थत र डनयडन्रत ढङ्ग्गमा हुने गदाछ
। तर यकद कब नैपडन कारणले यो डनयन्रण बाडहर हुन गएमा, कोषहरूको डवभाजन हुन रोककदैन र एउटा िल्लो गाँठो
बन्दछ जसलाई ट्यबमर भडनन्छ ।
डबनाइन ट्य म
ब रमा, कोषहरू शरीरको अन्य भागहरूमा फै ललदैनन् र यसलाई क्यान्सर भलनदैन । तथाडप, कोषहरू
आफ्नो मूल स्थानमा नै डवभाजन भइरहन सक्छन्, र शरीरको अन्य भागहरूमा दबाब सृजना गरे र समस्या उत्पन्न
गराउन सक्छन् ।
माडलगन्यान्ट ट्य म
ब रमा, कोषहरू शरीरको अन्य भागहरूमा फै डलन्छन् । क्यान्सर शरीरको एउटा भागमा देिा पना
शबरू गछा । यसलाई प्राइमरर क्यान्सर भडनन्छ । यकद यस क्यान्सरको उपर्ार नगरे मा यो फै डलन सक्छ । यकद यो
फै डलएर शरीरको अको भागमा देिा परे मा, यसलाई सेकेन्िरी वा मेटास्ट्यारटक क्यान्सर भडनन्छ ।

रेडियोथेरापी के हो ?
रे डियोथेरापीमा उच्चतम शक्तीको एक्स-रे को प्रयोग गरे र क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट पाररन्छ । के ही सामान्य
कोषहरूलाई पडन क्षडत पबग्न सक्छ तर डयनीहरू क्यान्सर कोषहरूले भन्दा राम्ररी आफ्नो मरम्मत स्वयम गना सक्ने
हुन्छन् ।
क्यान्सर भएका धेरै माडनसहरूले उनीहरूको उपर्ारको क्रममा रे डियोथेरापी गराउँ छन् । यो डवडभन्न
तररकाले कदन सककन्छ:
एक्सटनाल रे डियोथेरापी – एक्स-रे मडशनहरूको प्रयोग गदै शरीरको बाडहरबाट गररन्छ ।
ँ ो शरीर डभर तार, नली वा सीिहरू हाडलन्छ, जसलाई ब्र्याककथेरापी भडनन्छ ।
इन्टनाल रे डियोथेरापी – तपाईक
ँ ाई सबई , पेय पदाथा वा क्यापस्यबल कदएर गररन्छ ।
रे डियोआइसोटोप थेरापी – तपाईल

रेडियोथेरापी ककन कदइन्छ ?
क्यबरे रटभ उपर्ार
रे डियोथेरापी प्राय: क्यान्सरको उपर्ारमा मद्दत गना कदइन्छ । यसलाई क्यबरेरटभ वा र्रयाा डिकल रे डियोथेरापी भडनन्छ
। यसलाई शल्यकक्रया भन्दा पडहला वा पडछ पडन कदन सककन्छ । शल्यकक्रया भन्दा पडहला कदएमा, यसले ट्यबमरको
आकारलाई सानो बनाउन सक्छ । शल्यकक्रया पडछ कदएमा, यसले बाँकी बर्ेको कब नैपडन क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गना
मद्दत गनेछ । कडहलेकाही ँ के मोथेरापी पडन रे डियोथेरापी कदएकै बेल ा कदइने गररन्छ ।
प्राय: उपर्ारहरू 2–7 हप्ता सम्म र्ल्छ । सामान्यतया कदनमा एक पटक उपर्ार कदइन्छ र सप्ताहको अन्तमा डवश्राम
गररन्छ । प्रत्येक उपर्ारलाई एउटा फ्र्याक्शन भडनन्छ ।
फ्र्याक्शनमा उपर्ार गनबा भनेको सामान्य कोषहरूमा क्यान्सर कोषहरूलाई भन्दा कम क्षडत पबग् छ । सामान्य
कोषहरूमा भएको क्षडत लामो समय सम्म नरहन पडन सक्छ, तर यो नै रे डियोथेरापीको साइि इफे क्टहरूको
कारण हो ।

प्याडलएरटभ उपर्ार
क्यान्सरको उपर्ार गना नसक्ने डस्थडतमा लक्षणहरूबाट राहत पाउन रे डियोथेरापी कदन सककन्छ । यसलाई
प्याडलएरटभ उपर्ार भडनन्छ । यसमा क्यबरेरटभ उपर्ारमा भन्दा िबराक कम गरे र कदइन्छ, प्राय: के ही छोटो
अवडधका लाडग अथवा कडहलेकाही ँ एकल उपर्ारका लाडग मार हुन्छ ।

रेडियोथेरापी कमार्ारी
ँ ो उपर्ारमा तपाईल
ँ ाई अस्पतालका डवडभन्न कमार्ारीहरूले सहायता गना सक्छन्:
तपाईक
डक्लडनकल अङ्ग्कोलोडजस्ट
डक्लडनकल अङ्ग्कोलोडजस्ट भनेको रे डियोथेरापी उपर्ारमा डवशेष ज्ञता प्राप्त डर्ककत्सक हो । डयनीहरूलाई
ँ ो उपर्ारको योजना बनाउनेछन् । तपाईल
ँ े उनीहरूलाई
कडहलेकाही ँ क्यान्सर डवशेष ज्ञ भडनन्छ । उनीहरूले तपाईक
ँ ो उपर्ार भन्दा पडहला र पडछ पडन भेट्न सक्नबहुन्छ ताकक उनीहरूले तपाईम
ँ ा यसको असरको जाँर् गना सकू न्
तपाईक
ँ
। यकद तपाईल े उनीहरूसँग कब नै समस्या बारे कब रा गना र्ाहेमा एपोइन्टमेन्टहरू बीर्मा पडन उनीहरूलाई भेट्नको
लाडग सोध्न सक्नबहुन्छ ।
रे डियोराफर
ँ ो
नैदाडनक (िायग्नोडस्टक) रे डियोराफरहरूले रोगको डनदान गना एक्स-रे तथा स्क्यानहरूको प्रयोग गछान् । तपाईक
ँ
उपर्ारको अवडधमा तथा सो पडछ पडन एक्स-रे वा स्क्यानहरू गरे र तपाईल े यसले कडतको काम गदैछ भन्ने जाँर् गना
सक्नबहुन्छ ।
थेरापी रे डियोराफरहरू डक्लडनकल अङ्ग्कोलोडजस्टहरूसँग डमलेर काम गछान् । डयनीहरूले रे डियोथेरापी उपर्ारको
ँ ो उपर्ार गने मडशनहरू पडन र्लाउँ छन् ।
योजना बनाउँ छन् र तपाईक
ँ े आफ्नो उपर्ार अवडधमा उही ँ थेरापी रे डियोराफरहरूलाई भेट्न सक्नबहुन्छ, तसथा तपाईल
ँ े
सम्भव भएसम्म तपाईल
ँ ो उपर्ारको
उनीहरूलाई राम्ररी डर्न्न सक्नबहुन्छ । उनीहरूले देडिएका कब नैपडन साइि इफे क्टहरू लगायत तपाईक
ँ ाई सबझाव कदन वा सहायता गना सक्छन् । तपाईल
ँ ाई कब नैपडन डर्न्ता छ भने पडन तपाईल
ँ े
कब नैपडन र्रण बारे तपाईल
उनीहरूसँग कब रा गना सक्नबहुन्छ ।
ँ े र्ाहेमा समान डलङ्ग्गका रे डियोराफरद्वारा उपर्ार गराउन पडन अनबरोध गना सक्नबहुन्छ ।
यकद तपाईल
डक्लडनकल नसा डवश ष
े ज्ञ
धेरैजसो क्यान्सर के न्रहरूमा डवशेष ज्ञ क्यान्सर नसाहरू हुन्छन्, जसलाई कडहलेकाही ँ डक्लडनकल नसा डवशेष ज्ञ भडनन्छ ।
ँ ो क्यान्सरको प्रकारको डवशेष ज्ञ हुन्छन् र तपाईक
ँ ो उपर्ारको क्रममा तपाईल
ँ ाई सहयोग तथा
उनीहरू तपाईक
जानकारी कदन सक्छन् । उनीहरूले ड्रेडसङ तथा औषडधहरूमा पडन सहायता गना सक्छन् ।

उपर्ारको लाडग सहमडत कदने
ँ े कब नैपडन उपर्ार डलनब पूव,ा तपाईक
ँ ो िाक्टर वा डवशेष ज्ञ नसाल े यसबाट तपाईल
ँ ाई कस्तो फाइदा हुन सक्छ
तपाईल
ँ ाई कस्तो अनबभव हुन सक्छ भन्ने जानकारी गराउनेछन् । उनीहरूले तपाईल
ँ े उक्त कब रा बबझेको र
वा तपाईल
ँ ाई एउटा फाराममा हस्ताक्षर गना लगाउनेछन् । तपाईल
ँ ाई कब नैपडन डवषयमा
सहमत भएको जनाउन तपाईल
ँ
डर्न्ता लागेको भए तपाईल े प्रश्नहरू सोध्न सक्नबहुन्छ ।
ँ ो भाषा तथा अङ्ग्रेजी दबवै बोल्ने कसैल ाई साथमा डलएर जाँदा राम्रो हुन्छ । यकद तपाईल
ँ ाई आवश्यक भएमा
तपाईक
ँ ाई अस्पतालमा आवश्यक भए अस्पताललाई अडरम जानकारी
दोभाषेहरू उपलब्ध हुन सक्छन्, तर यकद त्यहाँ तपाईल
ँ ो सहमडत बेगर कब नैपडन उपर्ार गररने छैन ।
गराउने प्रयास गनबाहोस् । तपाईक

उपर्ार कहाँ गररन्छ ?
ँ ो उपर्ार डवशेष ज्ञ क्यान्सर अस्पतालको रे डियोथेरापी डवभागमा गररनेछ । सामान्यतया तपाईक
ँ ो उपर्ार
तपाईक
ँ ाई सन्र्ो छैन अथवा सोही बेल ा सँगै के मोथेरापी गराउनब
एकजना बडहरङ्ग्ग डबरामीका रूपमा र्ल्नेछ । यकद तपाईल
ँ
ँ ाई हरे क कदन वािाबाट
हुँदछ
ै भने, तपाई अस्पतालमा बस्नब पने हुन सक्छ । उक्त डस्थडतमा, कमार्ारीहरूले तपाईल
ँ े इन्टनाल रे डियोथेरापी वा रे डियोआइसोटोप थेरापी गराउँ द ै
रे डियोथेरापी डवभागमा पबयााउनेछन् । यकद तपाईल
हुनबहुन्छ भने, तपाई ँ के ही कदन सम्म अस्पतालमा बस्नब पना सक्छ ।

आफ्नो उपर्ारको योजना बनाउने
आफ्नो उपर्ारको योजना बनाउनब डनकै महत्त्वपूणा हुन्छ । यसका लाडग अस्पतालमा के ही पटक जानब पना सक्छ ।
राम्ररी योजना बनाएमा उपर्ार यथासम्भव प्रभावकारी हुने सबडनडित हुन्छ । यसबाट वररपररका स्वस्थ तन्तबमा क्षडत
सके सम्म कम होस् भनेर ककरणहरू सोझै क्यान्सरमा लडक्षत भएको सबडनडित हुन्छ ।
ँ ो योजना सरको बेल ामा तपाईक
ँ ो भाषा तथा अङ्ग्रेजी दबवै बोल्ने कसैल ाई साथमा डलएर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
तपाईक
ँ ाई आवश्यक भए दोभाषेहरू उपलब्ध हुन सक्छन्, तर र्ाडहन्छ भने तपाईक
ँ ो एपोइन्टमेन्ट पूवा नै
यकद तपाईल
अस्पतालमा जानकारी कदने प्रयास गनबाहोस् ।
ँ ो योजना सरहरू मध्ये एउटामा तपाईल
ँ े स्क्यान गराउनब पनेछ । स्क्यान डवडभन्न ककडसमका हुन्छन् र
प्राय: तपाईक
ँ ो लाडग कब न सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर तपाईक
ँ ो टोलीले डनणाय डलनेछ । तपाईल
ँ ाई उपर्ार गराउनब पने
तपाईक
ँ ाई रङ्ग्गको पेय पदाथा वा सबई कदन
भागको के ही कपिा फब काल्न र स्क्यानका लाडग गाउन लगाउन लगाइनेछ । तपाईल
ँ े डनकै किा िाले सोफामा सबत्नब
सककनेछ जसको सहायताले डनडित भाग बढ्ता स्पष्टसँग देख्न सककने हुन्छ । तपाईल
ँ
पनेछ । स्क्यानबाट प्राप्त डर्रहरूले उपर्ारको योजना बनाउन र तपाईको शरीरको अवस्था डनधाारण गना सहायता
ँ ो उपर्ारको बेल ा तपाई ँ सही अवस्थामा सबत्नब भएको छ भन्ने
गनेछ । डयनीहरूको प्रयोगबाट प्रत्येक पटक तपाईक
सबडनडित गररनेछ ।
ँ ो उपर्ारको बेल ा तपाईल
ँ ाई नहडल्ल बस्न मद्दत गने मोल्ि वा शल
तपाईक
े नामक यन्र र्ाडहन सक्छ । प्राय: टाउको
तथा र्ाँटीको उपर्ारमा डयनीहरूको प्रयोग गररन्छ । बच्चाहरूको उपर्ार गराउँ दा पडन डयनीहरूको प्रयोग गररन्छ ।
ँ ाई यी मध्ये कब नै र्ाडहएमा, तपाईक
ँ ो योजना शबरू हुनब भन्दा पडहला तयार गररनेछ ।
यकद तपाईल
ँ ो उपर्ार गनबापने भाग थाहा गररसके पडछ, रे डियोराफरले तपाईक
ँ ो छालामा ट्याटब वा स्थायी
िाक्टरहरूले तपाईक
डर्न्ह बनाउन मसीले स-साना डर्न्हहरू लगाउनेछन् । उक्त डर्न्हहरूको देिभाल गने तररका बारे अस्पतालका
कमार्ारीहरूले बताउनेछन् । कडहलेकाही ँ छालामा दबई वा दबई भन्दा बढी स्थायी डर्न्हहरू बनाइन्छ । डयनीहरू कडहले
पडन मेरटदैनन् तर अत्यन्त साना हुन्छन् । यी गदै गदाा के ही असडजलो हुन्छ, तर यसबाट उपर्ार सही भागमा
गररएको सबडनडित गना मद्दत पबग्छ ।
ँ ो योजना एपोइन्टमेन्ट पडछ तपाईक
ँ ो उपर्ार श रू
तपाईक
ब हुनलाई के ही कदन सम्म पर्खिनब पना सक्छ ।
एक्सटनाल रे डियोथेरापी
ँ े सधैं एउटै समयमा
धेरैजसो माडनसहरूलाई सोमवार देडि श क्र
ब वार सम्म प्रत्येक कदन उपर्ार गनबा पदाछ । तपाईल
ँ ो एपोइन्टमेन्ट राख्ने अनबरोध गना सक्नबहुन्छ । कडत पटक उपर्ार गनबा भन्ने क्यान्सरको आकार तथा प्रकारमा
तपाईक
डनभार हुन्छ । उपर्ारमा सामान्यतया 2–7 हप्ता लाग्छ तर कब नै-कब नै लामो पडन र्ल्न सक्छ ।
ँ ो प्रथम भन्दा अगाडि पडहला, रे डियोराफर वा िाक्टरले यो कसरी गररन्छ भन्ने बताउनेछन् । उपर्ार गराउँ दा
तपाईक
ँ े कमार्ारीहरूलाई डर्न्दै गएपडछ र के -के हुँदछ
डर्न्ता लाग्नब स्वाभाडवक कब रा हो, तर तपाईल
ै भन्ने बबझेपडछ सडजलो
लाग्न थाल्छ ।
रे डियोथेरापी गदाा दबख्दैन । प्रत्येक सरमा के ही सेकेन्ि देडि डलएर धेरै डमनट सम्म लाग्न सक्छ । तपाई ँ सोफामा
ँ ाई तयार पाना के ही समय डलन सक्छन् ।
कसरी ढल्कनब हुन्छ त्यो महत्त्वपूणा हुन्छ, तसथा रे डियोराफरहरूले तपाईल
ँ ाई सोफामा ढल्कनब मद्दत गनेछन् र यसको उर्ाइ तथा अवस्था डमलाउनेछन् ।
उनीहरूले तपाईल

ँ ाई नहल्ली बस्न लगाउनेछन् । कोठाको बत्ती मधबरो हुन सक्छ र
तपाई ँ सही अवस्थामा भएपडछ, कमार्ारीले तपाईल
ँ ाई सही अवस्थामा रािेपडछ उनीहरू
उपर्ार शबरू भएपडछ कमार्ारीहरू कोठाबाट बाडहर डनस्कन्छन् । तपाईल
ँ ो उपर्ार समयलाई सके सम्म छोटो
कोठाबाट बाडहर डनस्कन हतार गरे को जस्तो देिेर डर्न्ता नगनबाहोस् । तपाईक
बनाउन यसो गररएको हो ।
ँ ाई अको कोठाबाट, कब नै झ्याल माफा त अथवा टेडलडभजनमा हेनेछन् । तपाईल
ँ ाई अरू कसैल े
कमार्ारीहरूले तपाईल
ँ ाई कब नैपडन समस्या परे मा, तपाईल
ँ ाई के ही सहायता र्ाडहएको जानकारी गराउन
पडन देख्न सक्दैन । यकद तपाईल
ँ
तपाईल े आफ्नो हात उठाउन सक्नबहुन्छ वा अलामा बजाउन सक्नबहुन्छ ।
ँ ो शरीर वररपरर यताउता सना
धेरैजसो रे डियोथेरापी मडशनहरू फरक-फरक डस्थडतहरूबाट उपर्ार गना तपाईक
ँ ाई सोफाबाट उठ्न मद्दत गनेछन् ।
सक्छन् । उपर्ार समाप्त भएपडछ, रे डियोराफरहरू कोठामा कफताा आइ तपाईल
ँ ो उपर्ार सरमा के ही डमनट मार लाग्छ, तर डवभाग व्यस्त छ भने तपाईल
ँ े त्यहाँ के ही बेर पर्खिनब पना सक्छ
तपाईक
। समय डबताउन पबस्तक वा परीका डलएर गए राम्रो हुन्छ ।
ँ ाई रे डियोएडक्टभ बनाउने छैन । तपाईक
ँ ो उपर्ार पडछ बच्चाहरू
एक्सटनाल रे डियोथेरापी उपर्ारले तपाईल
लगायत अन्य माडनसहरूका समीप हुनब सबरडक्षत हुन्छ ।

इन्टनाल रेडियोथेरापी
इन्टनाल रे डियोथेरापी (ब्र्याककथेरापी) मा क्यान्सरको वृडि हुँद ै गरे को शरीरको भाग डभर वा नडजकमा रे डियोएडक्टभ
पदाथा (स्रोत) रािेर रे डिएशन उपर्ार गररन्छ ।
मडहलाहरूमा, पाठे र्रको मबि, गभााशय वा योडनको क्यान्सरको उपर्ार गना यसको प्रयोग गररन्छ । यसलाई एक्लै वा
एक्सटनाल रे डियोथेरापीका साथमा प्रयोग गना सककन्छ । स्रोतलाई क्यान्सर भएको भाग नडजक राडिन्छ । यसबाट
बढी मारामा रे डियोथेरापी ट्यबमरमा प्रत्यक्ष कदइन्छ, तर सामान्य तन्तबहरूमा थोरै मार पछा ।
स्रोतलाई िोक्रो प्लाडस्टक वा धातबको नली डभर राडिन्छ, र योडनको माडथल्लो भागमा राडिन्छ । तपाई ँ जेनरल
एनेस्थेरटक्सको प्रभावमा रहेको बेल ा नलीहरूलाई योडन डभर राडिन्छ । डयनीहरूले स्रोतलाई सही ठाउँ मा राख्छन्
। नलीहरू सही ठाउँ मा रािेपडछ, के ही छोटो अवडधका लाडग तपाई ँ अस्पताल बस्नब पना सक्छ । उपर्ार पडछ
डयनीहरूलाई हटाइन्छ ।
कडहलेकाही ँ िाक्टरहरूले ट्यबमर डभर के डसयम वा इररडियम तारहरू पसाएर ब्र्याककथेरापी कदन्छन् । मबि, ओठ,
पाठे र्रको मबि तथा स्तनमा हुने लगायत धेरै प्रकारका ट्यबमरहरूमा यसको प्रयोग गररन्छ । तारहरू पसाउन
ँ ो सानो डर्रफार गनबा पछा । सही ठाउँ मा रािेपडछ, तारहरू नडनकालबन्जेल सम्म तपाई ँ आफै ँ कोठामा रहनब
तपाईक
हुनेछ । प्राय: यो 3–8 कदन पडछ हुन्छ ।
ँ ग
ँ ो
िाक्टर तथा नसाहरू तपाईस
ँ के ही सीडमत समय मार बस्न सक्छन्, र गभावती मडहला तथा बच्चाहरूलाई तपाईक
छेउमा जान मनाही हुन्छ ।
ँ े एक्लो भएको, िर लाग्ने वा कदक्कै लागेक ो अनबभव गना सक्नबहुन्छ ।
उक्त सबरक्षा उपायहरूको कारण तपाईल
ँ ाई यस्तो के ही अनबभव भएमा कमार्ारीहरूलाई भन्न बहोस् । उपर्ार पूरा भएपडछ, अन्य माडनसहरूका
तपाईल
साथमा हुनब सबरडक्षत हुन्छ ।
पबरूषहरूमा, प्रोस्टेट रडन्थमा भएको सानो ट्यबमरको उपर्ार गना ब्र्याककथेरापीको प्रयोग गना सककन्छ । ट्यबमरमा
एउटा सानो रे डियोएडक्टभ धातबको सीि राडिन्छ । सीिले के ही अवडध सम्म डनकै कढलो गडतमा थोरै िबराकमा
रे डिएशन कदन्छ । डयनीहरूलाई हटाइँदन
ै तर प्रोस्टेट डभरै रहन्छ । लगभग एक वषा सम्ममा रे डियोएडक्टडभरट
डबस्तारै हराउँ द ै जान्छ । रे डिएशनले सीि वररपररको सानो भागमा मार असर गछा, तसथा अन्य माडनसहरूलाई
यसको प्रभाव पने कब नै ितरा हुँदन
ै ।

रे डियोआइसोटोप्स
यसलाई डनल्ने गरर पेय वा र्क्कीका रूपमा कदइन्छ, अथवा नसामा सबई लगाएर कदइन्छ ।
रे डियोएडक्टभ आयोडिन सबैभन्दा सामान्य प्रकारको रे डियोआइसोटोप उपर्ार हो । यसलाई थाइरोइि रडन्थको
ट्यबमरको उपर्ार गना प्रयोग गररन्छ र र्क्कीका रूपमा कदइन्छ । यो उपर्ारमा, थाइरोइि रडन्थद्वारा रहण नगरे को
कब नैपडन आयोडिनलाई पडसना तथा डपसाबका रूपमा शरीरबाट बाडहर डनकाडलन्छ । यसको अथा रे डियोएडक्टडभरट
झरे र सबरडक्षत स्तरमा नपबगबन्जेल तपाई ँ आफै ँ कोठामा बस्नब पनेछ । यसमा प्राय: 4–7 कदन लाग्छ । यसपडछ तपाई ँ र्र
जान सक्नबहुन्छ ।

साइि इफे क्टहरू
रे डियोथेरापीले डवडभन्न तररकाहरूमा माडनसहरूलाई असर गछा । के ही माडनसहरूलाई थोरै साइि इफे क्टहरू हुन्छ
जब कक कसै-कसैल ाई धेरै हुन्छ । यहाँ हामीले उल्लेि गरे का साइि इफे क्टहरूले उपर्ार गराउने हरे कलाई असर गने
ँ ो उपर्ार शबरू गनबा
छैन । धेरैजसो साइि इफे क्टहरू हल्का हुन्छ, र धेरै नै डबसन्र्ो भएको अनबभव प्राय: हुँदन
ै । तपाईक
ँ ाई हुन सक्ने साइि इफे क्टहरू बारे तपाईस
ँ ँग कब रा गनेछन् । तपाईल
ँ ाई डर्न्ता लागेको
पूवा कमार्ारीहरूले तपाईल
कब नैपडन लक्षणहरू बारे उनीहरूसँग कब रा गना नभबल्नबहोला ।
थकान
ँ े डनकै थककत अनबभव गना सक्नबहुन्छ । हरे क कदन अस्पताल
उपर्ारको अवडधमा र त्यसपडछ के ही समयको लाडग तपाईल
आउनब-जानब परे मा थकान अझ बढी हुन सक्छ । यकद तपाई ँ थककत हुनब भएमा, के ही डवश्राम गरे र अत्याडधक र्ापबाट
बच्न आफ्नो दैडनक कक्रयाकलापको योजना बनाउनबहोस् ।
ँ े धेरै ऊजाा पाउन
यकद सक्नब भएमा हरे क कदन के ही कसरत गनबा पडन जरूरी हुन्छ । के ही छोटो दूरी लहड्दा तपाईल
सक्नबहुन्छ ।
डबसन्र्ो महसबस गनबा
कसै-कसैल े उपर्ारले आफू ल ाई डबसन्र्ो बनाएको अनबभव गछान्, र कडहलेकाही ँ उनीहरू डबरामी नै हुन्छन् । पेट
वररपरर उपर्ार गराउँ दा यो झन् सामान्य हुन्छ । यकद यस्तो भएमा अस्पताल कमार्ारीहरूले डबसन्र्ो डनको पाने
ँ ाई डबरामी पनाबाट रोक्न मद्दत गछा ।
औषडधहरू लेडिकदन सक्छन् । यसले प्राय: तपाईल
िानपान
ँ ाई िान मन नलाग्न सक्छ । यकद यस्तो भएमा, धेरै भोजन िानबको साटो कदन भरर थोर-थोरै
कब नै-कब नै बेल ा तपाईल
ँ ाई कब नै समस्या भएमा कमार्ारीहरूलाई भन्नब जरूरी छ । उनीहरूले
िाने प्रयास गनबाहोस् । यकद िानमा तपाईल
ँ ाई के ही उच्च ऊजाा प्रदायक पेय पदाथाहरू डपउन कदन सक्छन् र तपाईक
ँ ो रूडर्मा सबधार गने सबझाव पडन कदन
तपाईल
सक्छन् ।
छालाको देिभाल
ँ ो छालामा असर गना सक्छ । प्राय: 10 कदन पडछबाट यो शबरू हुन्छ । तपाईल
ँ े उपर्ार गरे को
रे डियोथेरापीले तपाईक
ठाउँ को छाला रातो तथा र्ाउ िरटरा आएको वा डर्लाउने भएको देख्न सक्नबहुन्छ । कालो छाला हुने माडनसहरूले
ँ े कब नैपडन र्ाउ
आफ्नो छाला अझ कालो भएको र नीलो-कालो भएको देख्न सक्छन् । यकद उपर्ार गराउँ द ै गदाा तपाईल
िरटरा वा छालाको रङ्ग्गमा हेरफे र देख्नब भएमा, कमार्ारीहरूलाई जानकारी गराउनबहोस् ।
ँ ो छालाको देिभाल कसरी गनबा भनेर तपाईल
ँ ाई बताउन सक्नेछन् ।
उनीहरूले उपर्ार गरे को ठाउँ मा तपाईक
ँ
तपाईल ाई मनतातो पानी तथा गन्ध डबनाको साबबनको प्रयोग गना सल्लाह कदन सककन्छ । तपाई ँ लामो अवडधसम्म
ँ े आफ्नो छाला सबक्िा बनाउन सक्नबहुन्छ ।
नबहाउने ठाउँ मा ढल्कनब हुँदन
ै । नरम तौडलयाले हल्का धपधपाएर तपाईल
ँ ो
र्ाउ िरटरा हुन सक्ने हुँदा उक्त ठाउँ मा रगड्ने नगनबाहोस् । ट्याल्कम पाउिर, डियोड्रेन्ट तथा पफ्यूामले पडन तपाईक
छालामा र्ाउ िरटरा बनाउन सक्छ र यसको पडन प्रयोग गनबा हुँदन
ै । उपर्ार गरे को ठाउँ मा मार यो लागू हुन्छ तथा
आफ्नो छालाको बाँक ी भागलाई सामान्य रूपमा डलन सक्नबहुन्छ ।

ँ ो छालामा र्ाउ िरटरा भएमा, अस्पताल कमार्ारीहरूले र्ाउ िरटरा भएको ठाउँ मा लगाउन तपाईल
ँ ाई
यकद तपाईक
क्रीम कदन सक्छन् । क्रीम लगाउँ दा डनदेशनहरूको पालन गनबा महत्त्वपूणा हुन्छ ।
ँ ो उपर्ार
तपाई ँ बाडहर र्ाममा जाँदा, वा बाडहर धेरै हावा लागेमा उपर्ार गरे को ठाउँ लाई ढाक्नब पछा । तपाईक
अवडधमा प्राकृ डतक रे साले बनेको िबकबलो कपिा लगाउने प्रयास गनबाहोस् । यी सबडवधाजनक हुन्छन् तथा डयनीहरूले
ँ ो छालामा जलन पैदा गने सम्भावना कम हुन्छ । र्ामबाट उच्चतम सबरक्षा प्रदान गने क्रीमको प्रयोग गनबाहोस्
तपाईक
ँ ो उपर्ार पूरा भएपडछ एक वषा सम्म उपर्ार गरे को ठाउँ ल ाई होडसयारसँग जोगाउनबहोस् ।
तथा तपाईक
कपाल झने
ँ ो उपर्ार कपाल पलाउने ठाउँ मा गरे को भएमा मार तपाईक
ँ ो कपाल झनेछ । तसथा यकद तपाईक
ँ ो पेट वा
तपाईक
ँ ो उपर्ार गरे को भए, तपाईक
ँ ो कपाल झने छैन । यकद तपाईक
ँ ो टाउकोमा उपर्ार गरे को भए,
स्तनमा तपाईक
ँ ो के ही कपाल झना सक्छ ।
तपाईक
ँ ो रगतमा पररवतान
तपाईक
ँ ो रातो रक्तकोषहरूको मारा कम हुन सक्छ । यसले गदाा तपाई ँ थककत हुन सक्नबहुन्छ र तपाईल
ँ ाई
कडहलेकाही,ँ तपाईक
ँ ो श्वेत रक्तकोषहरूको स्तर कम छ भने, तपाईल
ँ ाई डबसन्र्ो भएको
रगत र्ढाउने जरूरत पना सक्छ । यकद तपाईक
ँ ो शरीरको तापमान बढेर 38°C (100.4°F) भन्दा माडथ पबगेमा, वा तपाईल
ँ ाई गरम र
अनबभव हुन्छ । यकद तपाईक
ँ
जािो तथा शरीर कामेको अनबभव भएमा, तपाईल े अस्पतालको आफ्नो िाक्टर वा कमार्ारीलाई तबरून्तै भन्नब पछा ।
पिाला
ँ ो पेटमा उपर्ार र्लेको भए पिाला, वा पातलो कदसा लाग्नब सामान्य कब रा हो । तपाईल
ँ ाई टोइलेट
तपाईक
ँ ाई थककत वा कमजोर बनाउन सक्छ तथा तपाईक
ँ ो पेट
सामान्य भन्दा धेरै पटक जानब पना सक्छ । यसले तपाईल
ँ
दबख्न सक्छ । पयााप्त मारामा तरल पदाथाहरू डपउनब जरूरी हुन्छ । तपाईल ाई पिाला लागेमा अस्पतालका
ँ ाई उनीहरूले सहयोगका लाडग र्क्की कदन सक्छन् ।
कमार्ारीहरूलाई भन्नबहोस् । तपाईल
डपसाब फे ना समस्या
ँ ाई धेरै पटक डपसाब फे ना जानब पना सक्छ । यकद तपाईक
ँ ो उपर्ार मूराशयको छेउछाउमा भएको हो भने
तपाईल
यस्तो हुन सक्छ । धेरै मारामा तरल पदाथा डपउने गनााल े सहयोग पबग्न सक्छ । कसै-कसैल ाई क्रेनबेरी जबश वा लेमन
बाली पानी डपएमा मद्दत पबग्न सक्छ ।
डपसाब गदाा दबिेम ा, र डपसाबमा रगत देिेमा, कमार्ारीहरूलाई थाहा कदनबहोस् ।
प्रोस्टेट क्यान्सरका लाडग ब्र्याककथेरापी उपर्ार गराउने के ही पबरूषहरूलाई पडन डपसाब गदाा अप्यारो हुन सक्छ
। उनीहरूलाई क्याथेटर लगाउनब पने हुन सक्छ । यो मूराशयमा हाडलने एउटा प्लाडस्टकको नली हो । यसले
ँ ाई अस्पतालका नसाल े उक्त क्याथेटरको
डपसाबलाई एउटा थैल ी सम्म पबयााउछ । यकद यो आवश्यक भए, तपाईल
ँ ो क्याथेटरको देिभाल गना तपाईल
ँ ाई मद्दत गना
देिभाल गने तररका बारे बताउनेछन् । उनीहरूले तपाईक
ँ ो र्रमा कब नै डिडस्िक नसाल ाई पठाउने बन्दोबस्त पडन गना सक्छन् ।
तपाईक
मबिमा र्ाउ िरटरा
ँ ो टाउको तथा र्ाँटीमा उपर्ार गराएको भए, तपाईक
ँ ो मबिमा र्ाउ िरटरा आउन सक्छ । उपर्ार
यकद तपाईक
ँ ाई देिाउनेछन् । यकद
अवडधमा आफ्नो मबिको देिभाल गना अडत जरूरी हुन्छ । कसरी गने भनेर कमार्ारीले तपाईल
ँ ाई डनयडमत माउथवाश तथा पेनककलरहरू लेडिकदनेछन् । धूम्रपान नगने प्रयास गनबाहोस् र
आवश्यक परे मा तपाईल
मादक पेय पदाथाहरूबाट टाढा रहनबहोस् । मसालायबक्त वा अत्याडधक गरम िाना निानबहोस् ककनभने यसबाट
ँ ो मबिमा र्ाउ िरटरा हुन सक्छ । यकद तपाईक
ँ ो मबिमा र्ाउ िरटरा अथवा अल्सर भए कमार्ारीलाई बताउनब
तपाईक
अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।

दीर्ाकालीन साइि इफे क्टहरू
ँ ो उपर्ार सके पडछ के ही हप्ता सम्म रहन
धेरैजसो साइि इफे क्टहरू छोटो अवडध सम्म रहन्छन् । के ही असरहरू तपाईक
ँ
ँ ो जीवन भर बेल ा-बेल ा देिा पना
सक्छन् । कडहलेकाही, कब नै-कब नै साइि इफे क्टहरू लामो समय बस्छन् र तपाईक
ँ ो उपर्ार गनबा पूवा यस बारे तपाईक
ँ ो िाक्टरले तपाईल
ँ ाई बताउनेछन् । तपाईल
ँ े लामो समय सम्म
सक्छन् । तपाईक
देडिने साइि इफे क्टहरू बारे बबझ्नब महत्त्वपूणा हुन्छ ।

अडतररक्त जानकारी
यकद मडहलाहरूले पेट (तल्लो पेट) मा उपर्ार गराएको हो भने, अण्िाशयमा असर पना सक्छ । उनीहरूको
मडहनावारी अडनयडमत हुन सक्छ र बन्द पडन हुन सक्छ । यसलाई रजोडनवृत्त भडनन्छ ।
यकद अण्िाशयमा क्षडत भएमा, उपर्ार पूरा भएपडछ मडहलाले बच्चा जन्माउन असमथा हुन पडन सडक्छन् । के ही
अवस्थाहरूमा, रे डियोथेरापी शबरू गनबा भन्दा पडहला डिम्बहरू सङ्ग्कलन गरे र भण्िार गना सम्भव हुन सक्छ । अथाात
ँ े डशशब जन्माउन सक्नब हुनेछ । कब नै -कब नै मडहलाहरूको अण्िाशयलाई उपर्ार गने मागाबाट हटाएर
भडवष्यमा तपाईल
सबरडक्षत राख्न एउटा सानो डर्रफार गना पडन सककन्छ । सबै मडहलाहरूले यस बारे आफ्नो िाक्टरहरूसँग छलफल
गरे र यसबाट उनीहरूमा के -के हुन सक्छ भनेर बबझ्न अत्यन्त जरूरी हुन्छ ।
पबरूषहरूमा, उपर्ारको अवडधमा तथा त्यसपडछ शबक्रकीटको सङ्ग्ख्यामा कमी आउन सक्छ । अथाात भडवष्यमा पबरूष
बच्चाको बाबब नबन्न सक्छन् । के ही शबक्रकीटहरूलाई शबक्रकीट बैङ्ग्कमा राख्नब पडन सम्भव हुन सक्छ । त्यसपडछ
ँ ो िाक्टरसँग
आवश्यक भएको बेल ा बच्चा जन्माउन यसको प्रयोग गना सककन्छ । उपर्ार शबरू गनबा पूवा यस बारे तपाईक
छलफल गनबा महत्त्वपूणा हुन्छ ।
पबरूषहरूको तल्लो पेटको क्षेर मा रे डियोथेरापी गदाा उनीहरूको डलङ्ग्ग उत्तेडजत नहुने पडन हुन सक्छ । यसलाई
नपबुंसकता भडनन्छ । उपर्ार सके पडछ के ही मडहना वा वषा पडछ यो डस्थडत आउन सक्छ । नपबुंसकतामा मद्दत गने
औषडध तथा अन्य व्यवहाररक उपायहरू छन् ।
ँ ो क्यान्सरका लाडग तपाईल
ँ ाई आवश्यक पने उपर्ारको कारण तपाई ँ यसपडछ बच्चा जन्माउन सक्नब हुँदन
तपाईक
ै भन्ने
ँ ो उपर्ार शबरू हुनब पूवा तपाईल
ँ े जोडिम तथा सम्पूणा डवकल्पहरू बारे
थाहा पाउँ दा डनकै दबिः ि लाग्न सक्छ । तपाईक
आफ्नो डर्ककत्सकसँग छलफल गना र्ाहन सक्नबहुन्छ । कब नै तालीमप्राप्त काउडन्सलर वा धार्खमक गबरूसँग आफ्नो भावना
ँ ाई मद्दत पबग्न सक्छ ।
तथा डर्न्ताहरू बारे कब रा गदाा पडन तपाईल
गभाडनरोधक
उपर्ार अवडधमा सामान्य यौन सम्पका कायम राख्न सम्भव हुने भएतापडन, कसै-कसैल े यौन प्रडत आफ्नो रूडर्मा
कमी आएको अनबभव गना सक्छन् ।
रे डियोथेरापीले पेटमा रहेको डशशबल ाई हाडन गछा, तसथा उपर्ार गदै गदाा गभाधारण नगनबा महत्वपूणा हुन्छ । तपाई ँ
गभावती नहुने उद्देश्यले उपर्ारको बेल ा प्रभावकारी गभाडनरोधकको प्रयोग गनबा राम्रो हुनेछ । पबरूषहरूलाई पडन
उपर्ारको अवडधमा वा यस पडछको के ही मडहना सम्म बच्चाको बाबब नबन्ने सल्लाह कदइन्छ । उक्त डवषयमा आफ्नो
िाक्टर वा नसासँग छलफल गदाा सहायता डमल्छ ।

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