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કિમોથેરેપી 
આ માહિતી હકમોથેરેપી મિશે છે:  

કોઈપણ શબ્દો જે નીચ ેલીટી કરેલા છે અંતમાાં આપલેી શબ્દની સુુ ુુુુુચચમાાં સમજાિામાાં આવ્યા 
છે. 

કેન્સર ધરાિતા ઘણા લોકો માટે હકમોથેરેપી સારિારના ભાગરૂપ ેિોય શકે છે.  

કેટલાક લોકોમાાં લચિત ઉપચાર, રેહિયોથેરેપી અથિા સર્જરી જેિા અન્ય ઉપચાર પણ િોય છે. 

િોસ્પપટલ ખાતેના િૉક્ટરો તમારી સારિાર મિશે તમારી સાથે િાત કરશ.ે અમારી પાસે ગજુરાતી 
ભાષામાાં આ સારિારો મિશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે:  

જો તમને કોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાાં તમે સારિાર લઈ રહ્યા િોય તયાાંના િૉક્ટર, નસસ અથિા 
ફામાસમસપટન ેપછૂી શકો છો.  

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય અથિા કોઈ સાથે િાત કરિા ઈચ્છતા િોિ તો તમે મેકમમલન કેન્સર 

સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ને સોમિાર થી શકુ્રિાર સિારે 9 િાગ્યા થી રાત્રે 8 

િાગ્યા સધુી 0808 808 00 00, પર ફોન કરી શકો છો. અમારી પાસ ેદુભામષયા છે, તેથી તમે 

તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમન ેફોન કરો, તયારે કૃપા 
કરીને અમન ેઅંગ્રેજીમાાં જણાિો કે તમને કઈ ભાષાની જરૂર છે (કિો “ગજુરાતી”). 

અમારી પાસે ગજુરાતી ભાષામાાં, મિમિધ પ્રકારના કેન્સર, સારિારો અન ેકેન્સર સાથે જીિિા મિશે 
િધ ુમાહિતી ઉપલબ્ધ છે. macmillan.org.uk/translations ની મલુાકાત લો અથિા 0808 

808 00 00 પર અમન ેફોન કરો. 

  

Chemotherapy: Gujarati 
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આ માકિતી શીટમાાં: 

• કેન્સર શુાં છે?  

• હકમોથેરેપી શુાં છે?  

• હકમોથેરેપીનો ઉપયોગ ક્યારે કરિામાાં આિશે?  

• હકમોથેરેપી લેિી  

• તમારી સારિાર સમજિી 

• સારિાર પેિલાના પરીિણ 

• તમારી સારિાર ક્યાાં કરિામાાં આિશે?  

• સારિાર કેટલો સમય ચાલશે?  

• તમારી સારિાર યોજનામાાં થતાાં ફેરફાર 

• આિઅસરો  

• બીજી મિતિની માહિતી 

• મેકમમલન (Macmillan) કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

• શબ્દાિચલ 

• ગજુરાતી ભાષામાાં િધ ુમાહિતી 
 

 

િેન્સર શુાં છે?  

કેન્સર આપણા શરીરના કોષો માાં શરૂ થાય છે. કોષો નાનકિાાું ાં આધારભતૂ ઘટક છે જે આપણા 
શરીરના અંગો અન ેપેશીઓની રચના કરે છે. સામાન્ય રીતે, આ કોષો નિા કોષ બનાિિા માટે 

મનયાંત્રીત રીતે મિભાજીત થાય છે. આ રીતે આપણુાં શરીર વ્રધુ્ધી પામ ેછે, સાજુ થાય છે અને તેની 
મરામત થાય છે. અમકુ િખત, આ ખોટી રીતે થાય છે અને કોષ અસામાન્ય બની જાય છે. આ 

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

કોષો એક ગઠ્ઠો રચ ેછે જેને ગાાંઠ કિિેાય છે. 
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 સામાન્ય િોષો જે ગાાંઠ બનાવે છે 

             

તે તમામ ગઠ્ઠા કેન્સરના િોતા નથી. ગઠ્ઠા જે કેન્સરના ન િોય તેન ેબેનીગ્ન કેિિામાાં આિે છે. તે 

શરીરમાાં અન્ય ક્યાાંય ફેલાઈ શકતા નથી. ગઠ્ઠો જે કેન્સરનો િોય તેન ેમેચલગ્નન્ટ કેિિામાાં આિે છે. 

તે શરીરના અન્ય ભાગોમાાં િધી શકે છે.  

કેન્સરના કોષો અમકુ િખત પ્રથમ કેન્સરમાાંથી છુટ્ટા પિે છે અને રક્ત અથિા ચલમ્ફેટીક મસપટમ 

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

કિમોથેરેપી શુાં છે? 

હકમોથેરેપી દિા કેન્સરનાાં કોષોનો નાશ કરે છે. દિા રક્ત દ્વારા શરીરમાાં ફરત ેપિોંુાંચાિિામાાં 
આિે છે. દિાઓ કેન્સરના કોષોને નકુસાન પિોચાિે છે જેથી તેઓ નષ્ટ થાય છે. તાંદુરપત કોષોન ે

પણ નકુસાન થઈ શકે છે પરાંત ુસામાન્ય રીત ેતે પોતાની રીત ેઠીક થઇ જાય છે.  

તમને તમારી સારિાર દરમમયાન એક અથિા િધ ુદિાઓ આપિામાાં આિી શકે છે.  

 

કિમોથેરેપીનો ઉપયોગ ક્યારે િરવામાાં આવશ?ે  

હકમોથેરેપી એકજ અથિા કોઈ અન્ય સારિાર જેમકે લચિત ઉપચાર, સર્જરી અથિા રેહિયોથેરેપી 
સાથ ેઆપી શકાય છે. તે આપી શકાય છે: 

• ચોક્કસ પ્રકારના કેન્સર માટે મખુ્ય સારિાર તરીકે  

• અન્ય સારિાર પિલેાાં, કેન્સરને ઓછુ કરિા માટે  

• અન્ય સારિારના સમયે 

• અન્ય સારિાર પછી, કેન્સરને ફરી થતાાં અટકાિાના પ્રયાસ રૂપે 

• કેન્સર ઠીક ના થઇ શકતુાં િોય તયારે, કોઈન ેસારુાં લાગિિા અથિા લાાંબા સમય સધુી 
જીિાિિા  
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ક્યારેક હકમોથેરેપી એિી સ્પથમતઓની સારિાર કરિા માટે િપરાય છે જે કેન્સર ના િોય. 

કિમોથેરેપી લેવી  

તમને સામાન્ય રીતે હકમોથેરેપી સારિાર સત્રોના ક્રમ તરીકે આપિામાાં આિશ.ે દરેક સત્ર કેટલાક 

આરામના હદિસો દ્વારા અનસુરિામાાં આિશે જયારે તમને કોઈ હકમોથેરેપી અપિામાાં આિશે નહિ. 

આને સારિારનુાં એક ચક્ર કિિેાય છે. તમને સામાન્ય રીતે હકમોથેરેપીના થોિા ચક્ર દેિામાાં આિે 

છે. તમે કેટલા લો છો તે તમને કયા પ્રકારનુાં કેન્સર છે તેના પર આધાર રાખ ેછે. તમને કેટલા 
ચક્રની જરૂર છે એ તમને તમારા કેન્સર િૉક્ટર િાત કરશે.  

કેમોથેરેપી દિાઓ મિમિધ રીતે આપી શકાય છે. તે આપી શકાય છે:  

• નસ માાં 
• ગોળીઓ અથિા કેપ્સપયલુ તરીકે 

• તિચા િઠેળ ઈન્જેક્શન દ્વારા 
• એક પનાય ુમાાં ઇન્જેક્શન દ્વારા 
• મેરૂદાંિની આસપાસ પ્રિાિીમાાં ઇન્જેક્શન દ્વારા 
• મતૂ્રાશય જેિા મિપતારમાાં 
• કેટલાક તિચા કેન્સર માટે ક્રીમ તરીકે.  

નસમાાં કિમોથેરેપી લેવી  

મોટા ભાગની હકમોથેરેપીની દિાઓ એક નસ માાં આપિામાાં આિે છે તે સામાન્ય રીતે કેન્યલુા 
તરીકે ઓળખાતી એક નાની નળી મારફતે આપિામાાં આિે છે. નસસ તમારા િાથમાાં એક નસ માાં 
કેન્યલુા મકૂશે. નસસ પછી તે કેન્યલુાને એક પ્રિાિી બેગ અથિા મસહરિંજ જેમાાં અંદર કેમોથેરેપી િશ ે

તેની સાથ ેજોિશ.ે તમે ઘરે જાિ તે પિલેાાં કેન્યલુા બિાર કાઢી લેિામાાં આિશે. 

 

કેન્યલુા: 



 પ ૃૃ ૃૃૃૃૃષ્ઠ 5 કુલ 18 મેકમમલન માહિતી શીટ 2018: હકમોયોથેરેપી 

 

હકમોથેરેપી તમારા િાથ અથિા છાતીમાાં નળી મારફતે આપી શકાય છે. તમારા િાથની એક 

લાઈનન ેમપઆઈસીસી લાઈન કિિેામાાં આિે છે. તમારી છાતીમાાં એક રેખાને સેન્રલ લાઈન 

કિિેામાાં આિે છે. તમારી સારિાર દરમમયાન આ રેખા અંદર જ રિ ેછે. જો તમન ેજરૂર િશ ેતો 
તમારી નસસ આ મિશે તમન ેિાત કરશ.ે  

 

સેન્રલ લાઈન: 

 
 

મપઆઈસીસી લાઈન: 
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ઘણા લોકોન ેએિી ચચિંતા થતી િોય છે કે હકમોથેરેપી પીિાદાયક િોય છે, અથિા તેઓને અલગ 

અનભુિ થશે જયારે તે તેમને આપિામાાં આિશે. નસમાાં હકમોથેરેપી લેિી પીિાદાયક ના િોિી 
જોઈય,ે તેથી જો તેનાથી પીિાાં થાય તો તરુાંત તમારી નસસને જણાિો. 

અમકુ િખત, ઘરે હકમોથેરેપી આપિા માટ પોટેબલ પાંપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.  

ગોળીઓના માધ્યમથી કિમોથેરેપી લેવી  

ગોળીઓ ઘરે લઈ જઈ શકાય છે. માત્ર કેટલાક પ્રકારની કીમોથેરેપી ગોળીઓ છે. તેની આિઅસરો 
પણ િોઈ શકે છે તે યાદ રાખવુાં અગતયનુાં છે.  

 

તમારી સારવાર સમજવી  

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

• શા માટે તમને તેની જરૂર છે  

• તમે કેટલી િાર તે લેશો 

• શક્ય આિઅસરો 

• સારિાર પછી તમને કેિો અનભુિ થશે.  

જયાાં સધુી તમે સમજી ના લો કે શા માટે તમને આ સારિાર આપી રિયા છે અન ેતમને કેવુાં લાગશ ે

તયાાં સધુી તમને કોઈપણ સારિાર આપિામાાં આિશે નિીં. તમે સારિાર કરાિા માટે સાંમત છો 
અન ેતેના શક્ય આિઅસરો તમે સમજી ગયા છો એવુાં દશાસિિા માટે તમારી પાસ ેએક ફોમસ સાઇન 

કરાિામાાં આિશે. આને સાંમમત પત્રક કિિેામાાં આિે છે. 
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કોઈ જે ગજુરાતી અને ઈંગ્લીશ બોલતુાં િોય તેિા વ્યસ્ક્તન ેતમારી સાથે લઇ જવુાં સારુાં રિશે. 
િોસ્પપટલ ખાતે અનિુાદક િોય શકે, છતાાં પણ જો તમન ેતેની જરૂર િોય તો તનેા માટે અગાઉથી 
કેિિા પ્રયતન કરિો.  

ઘણા લોકોન ેહકમોથેરેપી લેિી એ ચચિંતાજનક લાગ ેછે. તમારી સારિાર ને લાગતા કોઈ પ્રશ્ન તમારા 
મનમાાં િોય તે તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટને પછૂિાથી તમને મદદ મળશ.ે 

 

સારવાર પેિલાના પરીક્ષણ  

તમારી સારિાર શરૂ કરતા પિલેા તમારે અમકુ પરીિણ કરાિાના રિશેે. આ તમે સારિાર લેિા 
પરૂી રીત ેતૈયાર છો તે તપાસ કરિામાાં તમારા િૉક્ટર ને મદદ કરશ.ે સામાન્ય રીત ેઆમાાં તમારા 
રક્તનુાં પરીિણ અને કદાચ તમારા પેશાબ અથિા હૃદયના પરીિણોનુાં સમાિેશ થઈ શકે છે અમકુ 

િખત, તમારે એક્સ-રે અથિા પકેન કરિાની જરૂર પિી શકે છે. તમારી ઊંચાઇ અને િજન પણ 

માપિામાાં આિશે.  મહિલાઓને ગભાસિપથા પહરિણ લેિા માટે કિિેામાાં આિી શકે છે. 

દરેક સારિાર પિલેાાં, તમારુાં રક્ત પરીિણ થઈ શકે છે. આ તમારા સારિારના હદિસ ેઅથિા એક 

કે બે હદિસ પિલેાાં કરિાનુાં િોઈ શકે છે. તમારા િૉક્ટર અથિા નસસ તમારા રક્ત પરીિણના 
પહરણામો તપાસસ ેઅને તમારી છેલ્લી સારિાર પછીથી તમને કેવુાં લાગી રહ્ુાં છે એિો પ્રશ્ન કરશ.ે  

 

તમારી સારવાર ક્યાાં િરવામાાં આવશ?ે  

તમે સામાન્ય રીતે હદિસ એકમ અથિા િોસ્પપટલ િૉિસ માાં સારિાર મેળિશો. અમકુ િખત તમે 

તેન ેતમારા ઘરે લઇ શકો છો. તમે સારિાર ક્યાાં લઇ શકો છો તેના મિશે તમે તમારા િૉક્ટર કે 

નસસ સાથ ેિાત કરી શકો છો. આ તમારા માટે સલામત પથળ છે એ ખાતરી કરિી મિતિની છે. 

તમારે તમારી સારિાર માટે મસુાફરી કરિાની જરૂર પિી શકે છે. જો તમને િોસ્પપટલ સધુી 
પિોચિા અથિા તયાાં સધુીના મસુાફરી ખચસમાાં મદદ ની જરૂર િોય તો તમારા નસસ સાથે િાત 

કરો.  

 

સારવાર િેટલો સમય ચાલશે? 

તમે સામાન્ય રીતે એક 'હદિસ દદી' તરીકે નસ માાં હકમોથેરેપી લઇ શકો છો. તનેો અથસ એ થાય કે 

તમારે રાત રોકાિાની જરૂર નિી રિ ેઅન ેતમે સારિાર બાદ ઘરે જઈ શકશો. સારિાર 

આપિામા અિધા કલાક થી લઇ ને થોિા કલાકો લાગી શકે છે. કેટલાક લોકોન ેથોિા સમય માટે 

િોસ્પપટલમાાં રિિેાની જરૂર પિી શકે છે.  
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સામાન્ય રીતે, તમારી સારિારનો સમય થોિા મહિના સધુી ચાલી શકે છે. આ તમન ેકયાાં 
પ્રકારનુાં કેન્સર છે તેના પર આધાર રાખ ેછે. 

તમારી સારવારની યોજનામાાં થતાા ફેરફાર  

તમારા િૉક્ટર તમારા શરીર પર સારિારની અસર ચકાસિા માટે પરીિણોનો ઉપયોગ કરેશે. 

અમકુ િખત તમારી સારિારમાાં મિલાંબ કરિો પિે અથિા સારિાર બદલાિી પિે જેથી તમારા 
શરીરન ેસાજા થિા માટે સમય આપી શકાય. તમારા િૉક્ટર તમારી સાથ ેઆ મિશે િાત કરશ.ે  

 

આડઅસરો  

હકમોથેરેપીમાાં િપરાતી દિાની આિઅસર તમને અપિપથ મેિસસૂ કરિી શકે છે. આનુાં કારણ એ છે 

કે તે તમારા શરીરના તાંદુરપત કોષોન ેઅસર કરે છે. સારિારના અંત પછી મોટા ભાગની 
આિઅસરોમાાં સધુાર થશે, પરાંત ુઅમકુ લાાંબા સમય સધુી રિી શકે છે. તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા 
ફામાસમસપટ તમને થઈ શક્તી કોઈપણ આિઅસર મિશ ેતમારી સાથ ેિાત કરશ.ે  

જુદી જુદી દિાઓ થી જુદી જુદી આિઅસરો થાય છે. ઘણા લોકોન ેખબુ ઓછી આિઅસરો થાય છે 

જયારે અન્યોન ેિધ ુિોઈ શકે છે. 

અમ ેઅિીં સૌથી સામાન્ય આિઅસરો િણસિીએ છીએ. તમને આ બધી થશે તેિી શક્યતા ઓછી છે. 

જો તમને કોઇ આિઅસર જે અિી યાદીમાાં ના િોય તેિી ધ્યાનમાાં આિે, અથિા તમને આિઅસરો 
મિશે કોઇ પ્રશ્નો િોય તો તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટને પછૂો.  
 

તમારા નસસ તમને િોસ્પપટલના ટેલલફોન નાંબરો આપશે જેથી તમને અપવપથા લાગે અથવા િોઈ 

સલાિની જરૂર િોય તો તમે િૉલ િરી શિો. તમે કિવસ અથવા રાત્રિના િોઇ પણ સમયે ફોન િરી 
શિો છો. તમારા ફોનમાાં આ નાંબર સેવ િરો અથવા તેમને ક્યાાંિ સાચવીને રાખો.  

ચેપ 

હકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાં સફેદ રક્ત કોષોની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે. આને ન્યરુોપેમનઆ કિિેામાાં 
આિે છે. આ તમને ચેપ લાગિાની શક્યતા િધારી શકે છે.  

તમને આપિામાાં આિેલા નાંબર પર િોસ્પપટલનો તરુાંત સાંપકસ  કરો જો:  
 

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

• સામાન્ય તાપમાન િોિા છતા પણ તમને અચાનક અપિપથા લાગ ે 
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• તમને કોઈ ચેપના લિણો િોય, જેમ કે: 

o ગરમી અથિા ઠાંિી અનભુિી 
o ધ્રજુારી અનભુિી 
o દુખત ુાં ગળાં 
o ઉધરસ 

o અમતસાર 

o બહુ િાર પેશાબ કરિાની જરૂર. 

 

તમારા સફેદ રક્ત કોષો સામાન્ય રીતે આગામી સારિાર પિલેા સામાન્ય થઇ જાય છે. િધ ુ

હકમોથેરેપી લેતા પિલેાાં તમારાાં રક્તનુાં પરીિણ કરાશ.ે સફેદ રક્ત કોષો િજુ પણ ઓછા િશ ેતો 
તમારા િૉક્ટર તમારી સારિારમાાં ટૂાંકા સમય માટે મિલાંબ કરશ.ે 

ક્યારેક તમારા િાિકાના મજ્જજાને િધ ુસફેદ રક્ત કોષો બનાિિામાાં મદદ માટે જી-સીએસએફ 

તરીકે ઓળખાતી દિાના ઇન્જેક્શન્સ તમને આપિામાાં આિી શકે છે.  

 

એનેત્રમયા 

હકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાંના લાલ રક્ત કોષોની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે. આનાથી તમને થાક લાગી 
શકે અન ેશ્વાસ ચઢી શકે છે. જો તમને આવુાં લાગતુાં િોય તો તમારા િૉક્ટર કે નસસન ેજણાિો. તમને 

િધારાના લાલ રક્ત કોષો આપિાની જરૂર પિી શકે છે (રક્ત રાન્સફયઝુન). 

 

 

ઉઝરડા અથવા રક્તસ્ત્રાવ  

હકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાંની પ્સલેટીલેટ્સની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે. પ્સલેટીલેટ્સ તે કોષો છે જે 

લોિીન ેજામિામાાું ાં મદદ કરે છે. તમારા િૉક્ટર અથિા નસસને કિો જો તમને કોઇ ઉઝરિો અથિા 
રક્તસ્રાિ િોય. આમાાં નાકમાાંથી લોિી નીકળવુાં, પેઢામાાંથી લોિી નીકળવુાં , તિચા પર રક્તની 
ફોલ્લીઓ અથિા ચકામાનો સમાિેશ થાય છે. કેટલાક લોકોને િધારે પ્સલેટીલેટ્સ આપિાની જરૂર 

પિી શકે છે.  

થાિ  
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ખબુ જ થાક અનભુિિો તે એક સામાન્ય આિઅસર છે. ઘણી િખત તે સારિાર ના અંત તરફ જતાાં 
િધ ુખરાબ થાય છે. તે તમારી સારિાર સમાપ્સત થયા પછી થોિો સમય રિી શકે છે. તમને જરૂર 

િોય એટલો આરામ મેળિાનો પ્રયતન કરો. થોડુાં ચાલિા જેિી િળિી કસરતો પણ મદદ કરે છે. જો 
તમને ઉંઘ જેવુાં લાગ,ે તો િાિન અથિા મશીન ચલાિશો નિી. 

લબમારી અનભુવવી અથવા લબમાર થવુાં  

જો તમને કીમોથેરાપી આપિામાાં આિી િોય તો તમે બીમાર િોિ તેવુાં લાગી શકે છે. તમને 

મદદ કરિા તમારા િોકટર તમને ચબમારી મિરોધી દિા આપી શકે છે. તેન ેજેમ તમારા િૉક્ટર 

નસસ અથિા ફામાસમસપટ એ િણસવ્યુાં િોય તે જ રીતે લો. જો તમે િજુ ચબમારી અનભુિતા િોિ તો 
શક્ય તેટલી જલ્દી િોસ્પપટલનો સાંપકસ  કરો. તેઓ તમને સલાિ આપી અને તમારી દિા 
બદલાિી શકે છે જે તમારા માટે િધ ુસારી રીતે કાયસ કરી શકે.  

િબજીયાત 

હકમોથેરેપીને કારણ ેકબજજયાત થઇ શકે છે. ખબુ જ પ્રિાિી પીવુાં, ઘણા બધા ફાઈબર સાથેનુાં 
ભોજન લેવુાં અને િળિી કસરતો મદદ કરી શકે છે. જો તમને િજુ પણ કબજજયાત િોય, તો તમારે 

લેક્સેટીિ નામક દિા લેિાની જરૂહરયાત છે. તમારા િોકટર તમને તે આપી શકે છે.  

અત્રતસાર 

હકમોથેરેપીને કારણ ેઅમતસાર થઇ શકે છે. જો તમને, તમારી સારિાર સાથ ેઆ થઇ શકતુાં િશ ે

તો તમારા િોકટર અથિા નસસ તમને જણાિશ.ે જો આવુાં થાય તો તમારે ક્યારે િોસ્પપટલનો 
સાંપકસ  કરિો જોઈએ તે પણ તેઓ તમને જણાિશ.ે તેના માટે મદદ કરિા દિાઓ પણ છે. જો 
તમને અમતસાર થાય તો પષુ્કળ પ્રમાણમાાં પ્રિાિી પીવુાં મિતિનુાં છે.  

 

 

 

 

વ્રણ મોં  

તમારુાં મોં વ્રણ કે સકુાઈ શકે છે, અથિા તમે તેમાાં નાની ફોિલી નોંધી શકો છો. પષુ્કળ પ્રમાણમાાં 
પ્રિાિી પીવુાં અને નરમ ટથૂબ્રશ થી તમારા દાાંત સાફ કરિાથી તેમાાં મદદ થઇ શકે છે.  

તમારા મોં ને વ્યમથત કરી શકે તેિા ગરમ અને તીખા ખોરાકને ટાળિાનો પ્રયાસ કરો. જો તમારુાં 
મોં વ્રણ અનભુિે તો તમારા િોકટર અથિા નસસને કિો. તેઓ ચેપ માટે તપાસ કરી અને મદદ માટે 
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તમને માઉથિોશ અથિા દિા આપી શકે છે. 

ભખૂ ન લાગવી  

ઘણા લોકો તેમની ખોરાકની રૂચી ખોઈ બેસે છે. આ થોિા હદિસો અથિા લાાંબા સમય સધુી ચાલી 
શકે છે. જો તમને લાગતુાં િોય કે તમે પરુત ુાં જમતા નથી, કે તમારુાં િજન ઘટી રહ્ુાં છે, તો તમારા 
િોકટર અથિા નસસ સાથે િાત કરો. તેઓ તમારામાાં ખોરાકની રૂચી િધારિા અને તાંદુરપત િજન 

રાખિા સલાિ આપી શકે છે.  

પવાિમાાં બિલાવ આવવો 

તમે નોંધી શકશો કે ખોરાકનો અલગ પિાદ આિી શકે છે. ઘણા લોકો તેમના મોં માાં મિચચત્ર પિાદ 

અનભુિે છે. સગુર-ફ્રી મીઠાઈઓ અથિા ફુદીનાિાળી ગોળી ચગળિાથી મદદ મળી શકે છે. 

સામાન્ય રીતે, સારિાર સમાપ્સત થયા પછી સામાન્ય પિાદ પાછો આિી જાય છે. 

જ્ઞાનતાંતઓુ પર અસર 

કેટલીક હકમોથેરેપી દિા શરીરમાાંના કેટલાક જ્ઞાનતાંતઓુને નકુશાન કરી શકે છે. આને કારણ ે

મનષ્ક્ષ્ક્રયતા, કળતર કે પીિા થઇ શકે છે. સામાન્ય રીત,ે આ અનભુમૂત આંગળીઓ અને અંગઠુાથી શરુ 

થાય છે. જો આવુાં થતુાં િોય તો તમારા િોકટર અથિા નસસને કિો. સામાન્ય રીત,ે સારિાર સમાપ્સત 

થયા પછી આ સધુરી જાય છે. કેટલાક લોકો માટે આ લાાંબા સમય સધુી રિી શકે છે. 

વાળ ખરવા 

ઘણા લોકો આ આિઅસરન ેમનરાશાજનક ગણે છે. બધી હકમોથેરેપી દિાઓથી તમારા િાળ નથી 
ખરતા. કેટલીક દિાથી િાળ ખરતાાં નથી. અન્ય તમારા તમામ િાળ ખેરિી શકે છે. આમાાં 
શરીરના અન્ય ભાગના િાળ પણ ખરી શકે છે. શુાં થઇ શકે છે તે તમારા િોકટર અથિા નસસ તમને 

િણસિશ.ે તમારા િાળ અન ેપકાલ્પની માિજત કઈ રીતે કરિી તેઓ તમને એના મિષે પણ સલાિ 

આપી શકે છે.  

જો તમારા િાળ ખરતા િોય, તો સામાન્ય રીતે સારિાર શરુ કયાસ પછીના 2 કે 3 અઠિાહિયા પછી 
આવુાં થઇ શકે છે. કેટલીક િાર થોિા હદિસોમાાં થઇ શકે છે. સામાન્ય રીતે, જયારે તમે એકિાર 

સારિાર સમાપ્સત કરી લો પછી થોિા જ મહિનામાાં િાળ ફરીથી ઉગી જાય છે. તમે મિગ અથિા 
થોિાક િાળ મેળિિા માટે પણ પછુી શકો છો. 

કેટલાક લોકો પકાલ્પ કુલીંગ અથિા ઠાંિી ટોપી જેવુાં કાંઇક કિિેાય છે તેનો ઉપયોગ કરીને ખરતા 
િાળ ઘટાિિા સિમ બની શકે છે. તે સારિાર દરમમયાન તમારા પકાલ્પનુાં તાપમાન નીચુાં કરે છે. 

બધા જ પકાલ્પ કુલીંગ ન કરાિી શકે, પણ તે તમારા માટે ઉપયોગી છે કે નથી તે તમે તમારા 
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નસસને પછુી શકો છો.  

જો તમે અપવપથ િે િોઈ ગાંભીર આડઅસરો અનભુવતા િોવ જે અિી નોંધવામાાં ન આવી િોય, તો 
તે તમારે તમારા ડોિટરને જણાવવુાં ખબુ જ મિત્વનુાં છે. 

બીજી મિત્વની માકિતી 

રક્તના  ગઠ્ઠા  

કેન્સર અન ેહકમોથેરેપી બાંનેને કારણ ેલોિીના ગઠ્ઠા થિાની શક્યતા િધી શકે છે. લોિીના ગઠ્ઠાને 
કારણ ેદુખાિો, લાલાશ, સોજો, શ્વાસ લેિામાાં તકલીફ અને છાતીમાાં દુખાિો થઇ શકે છે. જો 
તમારામાાં આમાાંથી કોઇપણ લિણો િોય તો સીધા તમારા િોકટરનો સાંપકસ  કરો. લોિીનો ગઠ્ઠો થિો 
ગાંભીર છે પરાંત ુતમારા િોકટર દિાનો ઉપયોગ કરી તેની સારિાર કરી શકે છે. તમારા િૉકટર 

અથિા નસસ તમને િધ ુમાહિતી આપશે. 

અન્ય  િવાઓ 

કેટલીક દિાઓ હકમોથેરેપી ને અસર કરે છે અથિા તે કરાિતા િોિ તયારે લેિી િામનકારક બની 

શકે છે. તમે દુકાન અથિા કેમમપટ પાસેથી જે દિા લો છો તેનો પણ સમાિેશ થાય છે. મિટામમન, 

િબસલ દિાઓ અને પરુક ઉપચારો સિીત, તમે કોઈપણ દિા લેતા િોિ તો તે મિષે તમારા 

િોકટરન ેજણાિો. 

પ્રજનનક્ષમતા 

તમારી સારિાર તમારા સગભાસ િોિાની અથિા બાળકના મપતા બનિાની િમતા પર અસર કરી 
શકે છે. જો તમે આ બાબત ેચચિંમતત િોિ તો, સારિાર શરુ થતા પિલેા તમારા િોકટર અથિા નસસ 
સાથ ેિાત કરો.  

ગભસત્રનરોધ 

સારિાર દરમમયાન સગભાસ અથિા બાળકના મપતા ન બનિા માટે તમારા િોકટર તમને સલાિ 

આપશે. હકમોથેરેપી મિકસતા બાળકન ેનકુશાન કરી શકે છે. તમારી સારિાર દરમમયાન 

ગભસમનરોધકનો ઉપયોગ કરિો મિતિપણૂસ છે.  
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જાતીય સમાગમ 

જો હકમોથેરેપી લીધાના થોિા જ હદિસોમાાં તમે જાતીય સમાગમ કરો તો, તમારે કોન્િોમનો 
ઉપયોગ કરિાની જરૂર છે. આ તમારા સાથીને હકમોથેરેપીના દિાથી સરુચિત રાખિા માટે છે. જો 
તમે આ બાબત ેચચિંમતત િોિ તો તમે તમારા િોકટર અથિા નસસ સાથે િાત કરી શકો છો. 

પતનપાન 

તમારે સારિાર દરમમયાન પતનપાન કરાિવુાં જોઈએ નિીં. આનુાં કારણ છે કે પતનના દૂધ દ્વારા 
બાળકન ેહકમોથેરેપી પસાર થઈ શકે છે.  

તબીબી અને ડેન્ટલ સારવાર 

જો તમારે કેન્સર મસિાય અન્ય કોઈ કારણસર િોસ્પપટલ જિાની જરૂર પિે, તો િાંમેશા તમારા 
િોકટર અથિા નસસને કિો કે તમે હકમોથેરેપી લઈ રહ્યા છો. તેઓ સલાિ મેળિી શકે તે માટે તમારા 
કેન્સર િોકટરનુાં નામ જણાિો.  

જો તમને િેન્ટલ સારિાર જોઈતી િોય તો તમારા કેન્સર િોકટર અથિા નસસને િાત કરો. િાંમેશા 
તમારા િેન્ટીપટને કિો કે તમે હકમોથેરેપી લઇ રહ્યા છો.  

પ્રવાસ 

જો તમે સારિાર દરમમયાન મિદેશ પ્રિાસ જિાની યોજના બનાિતા િોિ તો તમારા િોકટર 

અથિા નસસ સાથે િાત કરો. તમે ચોક્કસ પ્રકારની રસી લેિા સિમ નિી િોય શકો. તમારા માટે 

િિાઈ મસુાફરી કરિી રચિત છે કે નિી તે પણ તેઓ ચકાસશે.  

સયૂસપ્રકાશમાાં મિશેષ કાળજી લેિાનુાં યાદ રાખો. કેટલીક હકમોથેરેપી દિા થી તમારી ચામિી 
બળિાની શક્યતા રિ ેછે. 

કિમોથેરેપી િરત્રમયાન િાયસ િરવુાં 

હકમોથેરેપી દરમમયાન તમારે કામ બાંધ રાખિાની જરૂર પિી શકે છે. કેટલાક લોકોએ નાણાકીય 

કારણોસર કામ ચાલ ુરાખવુાં પિી શકે છે. તમારા િોકટર અને નસસ તમને સલાિ આપી અને 
ઉપલબ્ધ મદદ માટે જણાિી શકે છે. અમારી પાસ ેકાયસ અને કેન્સર મિષેની અન ેજો તમે કાયસ ન 

કરી શકતા િોિ તો લાભોનો દાિો કરિાની જાણકારી છે. 
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મેિત્રમલન (Macmillan) િેવી રીતે મિિ િરી શિે છે 

મેકમમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરિારન ેમદદ કરિા માટે છે. તમે નીચેની રીતે 
મદદ મેળિી શકો છો: 

• મેિત્રમલન (Macmillan) સપોટસ  લાઇન (0808 808 00 00). તમે તમારી ભાષામાાં અમારી 
સાથે િાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસે દુભામષયા છે. તમે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરિા 
માાંગો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાાં જણાિો. અમે તમન ેતબીબી પ્રશ્નોના જિાબ અથિા 
નાણાાંહકય સિાય મિશે માહિતી અથિા તમારી લાગણી મિશે પણ િાત કરી શકીએ છીએ. 

ફોન લાઈન સોમિાર થી શકુ્રિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી રાત્રે 8 િાગ્યા સધુી ઉપલબ્ધ છે. 

• મેિત્રમલન (Macmillan) વેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાાં કેન્સર અને 
કેન્સર સાથે જીિિા મિશે ઘણી માહિતી અંગ્રેજીમાાં ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાષામાાં િધ ુમાહિતી 
macmillan.org.uk/translations પર થી મળશ.ે  

• માકિતી િેન્રો. માહિતી કેન્ર પર, તમે કેન્સર સિાય મનષ્ણાાું ાંત સાથે િાત કરી શકો છો અને 
લેચખત માહિતી મેળિી શકો છો. macmillan.org.uk/informationcentresપર થી 
તમારી નજીકનુાં કેન્ર શોધો અથિા અમન ેફોન કરો. તમારી િૉસ્પપટલ પણ કેન્ર ધરાિતી 
િોઇ શકે છે. 

• પથાત્રનિ સિાય સમિૂ  – તમારી નજીકના સમિૂ macmillan.org.uk/supportgroups 

પર થી શોધો અથિા અમને ફોન કરો. 

• મેિત્રમલન (Macmillan) ઓનલાઇન િોમ્યતુ્રનટી – સમાન પહરસ્પથમત ધરાિતા અન્ય લોકો 
સાથે તમે macmillan.org.uk/community  

 પર વાત િરી શિો છો. 
 

શબ્િની સલુચ  

Word  

(target language) 

In English How to say in 
English 
(transliteration of 

English word) 

Meaning  
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બેનીગ્ન  Benign બેનાઇન A lump in the body that is not 

cancer and cannot spread to 

anywhere else in the body. 

કબજીયાત Constipation કોનસ્ટીપેશન When you find it difficult or 

painful to poo. You might not 

be going as often as usual, or 

your poo might be hard and 

lumpy. 

ઈલાજ કરેલ Cured ક્યોર્ડ When there are no cancer 

cells left in the body. 

અતતસાર Diarrhoea ર્ાયેરરયા When you have soft or watery 

poo. You might need the toilet 

more than usual or very 

urgently. You may also have 

tummy pain. 

લલમ્ફેરટક તસસ્ટમ Lymphatic 

system 
લલમ્ફેરટક તસસ્ટમ A network of vessels and 

glands throughout the body 

that helps to fight infection. 

સફેદ રક્ત કોષો White blood cells વ્હાઇટ બ્લર્ સેલ્સ Cells in our blood that fight 

infection. 

મેલલગ્નન્ટ Malignant મેલલગ્નન્ટ A lump in the body that is 

cancer and can spread 

around the body. 

તપઆઈસીસી લાઈન PICC line તપઆઈસીસી લાઈન A thin tube that goes into a 

vein in your arm. It is used to 

give chemotherapy. One end 

stays outside the body. 

પ્લેટલેટ Platelets પ્લેટલેટ્સ Cells that help the blood to 

clot. 

રેરર્યોથેરેપી Radiotherapy રેરર્યોથેરેપી A cancer treatment that uses 

high-energy x-rays to kill 

cancer cells. 

લાલ રક્તના કોષો Red blood cells રેર્ બ્લર્ સેલ્સ Cells in our blood that carry 

oxygen around the body. 

ગાાંઠ Tumour ટયમુર A group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 

આર્અસરો Side effects સાઇર્ એફ્ફેક્ટ્સ Unwanted effects of cancer 

treatment. For example, hair 
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loss, feeling sick or tiredness. 

Most side effects go away 

after treatment finishes. 

સર્જરી Surgery સર્જરી Having an operation. 

કોષ   Cells સેલ્સ The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

સેન્રલ લાઈન Central line સેન્રલ લાઈન A thin tube that goes into a 

vein in your chest. It is used 

to give chemotherapy. One 

end stays outside the body. 

 

 

 

ગજુરાતી ભાષામાાં વધ ુમાકિતી 
અમારી પાસે ગજુરાતી ભાષામાાં નીચેની બાબતો મિશ ેમાહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

િેન્સરના પ્રિારો 

• પતન કેન્સર 

• મોટા આંતરિાનુાં કેન્સર  

• ફેફસાનુાં કેન્સર 

• પ્રોપટેટ કેન્સર 

સારવારો 

• હકમોથેરેપી 

• રેહિયોથેરેપી 

• સર્જરી 

િેન્સર સામે મિુાબલો િરવો 

• જો તમને કેન્સર િોિાનુાં મનદાન કરિામાાં 
આવ્ય ુિોય – એક ઝિપી માગસદમશિકા  

• લાભોનો દાિો કરિો 

• ખાિાની સમપયા અન ેકેન્સર 

• જીિનનો અંત 

• નાણાાું ાંકીય સિાય - લાભો 

• નાણાાું ાંકીય સિાય - ખચસ સાથે સિાય 

• પિાપ્યપ્રદ આિાર લેિો 

• થાક લાગિો (થકાિટ) અન ેકેન્સર 

• કેન્સરની સારિારની આિઅસરો 

• પોતાની મદદ કરિા માટે તમે શુાં કરી શકો 
છો 

 

આ માહિતી જોિા માટે, macmillan.org.uk/translations પર જાઓ 
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ગજુરાતીમાાં અમારી સાથે વાત િરો 

તમે મેકમમલન (Macmillan)ને 0808 808 00 00 પર મન:શલુ્ક ફોન કરી અને દુભામષયાની મદદ 

દ્વારા તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અને તબીબી પ્રશ્નો મિશે 
અમન ેિાત કરી શકો છો. તમે જે ભાષાનો ઉપયોગ કરિા માાંગો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગ્રેજીમાાં 
જણાિો. 

અમ ેસોમિાર થી શકુ્રિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી રાત્રે 8 િાગ્યા સધુી ઉપલબ્ધ છીએ.  

 

સાંિભસ અને આભારિશસન 

આ તમામ માહિતી મેકમમલન કેન્સર સપોટસની (Macmillan Cancer Support) કેન્સર માહિતી 
મિકાસ ટીમ દ્વારા લખિામાાં અને સાંપાહદત કરિામાાં આિી છે.  

આ માહિતી શીટમાાં આપેલ માહિતી મેકમમલન (Macmillan) પસુ્પતકા કિમોથેરેપીને સમજવા પર 

આધાહરત છે. અમે તમને તેની નકલો મોકલી શકીએ છીએ, પરાંત ુસાંપણૂસ પપુતક તો ફક્ત 

ઈંગચલશ માાંજ ઉપલબ્ધ છે.  

આ સાહિતયની સમીિા સાંબાંમધત મનષ્ણાતો દ્વારા કરિામાાં આિી છે અને અમારા મખુ્ય મેહિકલ 

સાંપાદક, િૉ હટમ આઈિેસન, મેકમમલન કન્પલટાંટ મેહિકલ ઓન્કોલોજીપટ દ્વારા માંજૂર કરિામાાં 
આિી છે.  

આભાર સિ કેથહરન લોગરન (Catherine Loughran), ફામાસમસપટ,  ક્લેર િાપલોપ (Claire 

Haslop), તબીબી નસસ મનષ્ણાાંત; જેન્ની હકિંગ (Jenny King),  હકમોથેરપી તબીબી નસસ મનષ્ણાાું ાંત; 

નતાચલ મસિંગર (Natalie Singer),  મેકમમલન એિિાન્સ િમેેટોલોજી તબીબી નસસ મનષ્ણાાું ાંત; 

રોચબન જોન્સ (Robin Jones), તબીબી ઑનકોલોજજપટ;  િેન્િી એન્િરસન (Wendy 

Anderson),  મેકમમલન નસસ સલાિકાર હકમોથેરેપી.  

કેન્સરથી અસરગ્રપત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ આવમૃિની સમીિા કરી છે. 

અમારી તમામ માહિતી શ્રેષ્ઠ પરુાિા ઉપર આધાહરત છે. અમે ઉપયોગ કરેલા સાહિતય મિશે િધ ુ

માહિતી માટે કૃપા કરીને bookletfeedback@macmillan.org.uk પર અમારો સાંપકસ  કરો. 
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અમે જે માહિતી પરૂી પાિી રહ્યાાું ાં છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરિા માટે અમે પરુો પ્રયતન કરેલ છે પરાંત ુતે 

તબીબી સાંશોધનની િતસમાન પહરસ્પથમતને દશાસિિા માટે ઉપયોગમાાં ન લેિાિી જોઇએ, જે સતતપણે બદલતી રિ ેછે. 

જો તમે તમારા પિાપ્ય માટે ચચિંમતત િોિ, તો તમારે તમારાાું ાં િૉક્ટરનો સાંપકસ  સાધિો જોઇએ. મેકમમલન 

(Macmillan) આ માહિતીમાાં અથિા ત્રાહિત પિની માહિતી જેમ કે અમે જે િેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની 

અચોકસાઈમાાંથી પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથિા નકુશાન માટે જિાબદારી પિીકારી શકશે નિી. 

 

અમન ેઆશા છે કે તમને આ માહિતી મદદરૂપ થશે. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય, તો અમે તમને 

તમારી ભાષામાાં ટેચલફોન દ્વારા માહિતી અને સમથસન આપી શકીએ છીએ. અમારી સેિાઓ મન:શલુ્ક 

છે. અમન ેમાત્ર 0808 808 00 00 પર કૉલ કરો (સોમિાર-શકુ્રિાર, સિારે 9 િાગ્યાથી સાાંજે 8 

િાગ્યા સધુી) અને તમારી પસાંદીગીની ભાષા માટે અંગ્રેજીમાાં પછૂો. 

 

© મેકમમલન કેન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) 2018. ઇંગલૅન્િ અને િેલ્સ (261017),  
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Chemotherapy 

This information is about chemotherapy.  

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

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

Some people also have other treatments such as targeted therapies, radiotherapy 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, ask your doctor, nurse or pharmacist at the hospital 

where you are having your treatment.  

If you have any questions or want someone to talk to, you can call Macmillan 

Cancer Support on 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”). 

We have more information in [language] about different types of cancer, treatments 
and living with cancer. Visit macmillan.org.uk/translations or call us on 0808 808 
00 00. 

In this fact sheet: 

• What is cancer?  

• What is chemotherapy?  

• When is chemotherapy used?  

• Having chemotherapy  

• Understanding your treatment 

• Tests before treatment 

• Where will you have treatment?  

• How long does treatment take?  

• Changes to your treatment plan 

• Side effects  

• Other important information 

• How Macmillan can help 

• Glossary 

• More information in [language] 

 

 

Chemotherapy: English 
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What is cancer?  

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

the organs and tissues of our body. Usually, these cells divide 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 dividing 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. 

 

What is chemotherapy? 

Chemotherapy drugs destroy cancer cells. The drugs are carried around the body in 

the blood. The drugs damage cancer cells so that they die. Healthy cells can also be 

damaged but they will usually repair themselves.  

You may have one or more drugs during your treatment.  

 

When is chemotherapy used?  

Chemotherapy can be used on its own or with other types of treatment such as 

targeted therapies, surgery or radiotherapy. It can be given: 

• as the main treatment for certain types of cancer  

• before other treatments, to make the cancer smaller  

• at the same time as other treatments 

• after other treatments, to try to stop the cancer coming back 

• to help someone feel better or live longer, if the cancer cannot be cured.  
 

Chemotherapy is also sometimes used to treat conditions that are not cancer. 
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Having chemotherapy  

You will usually have your chemotherapy as a course of treatment sessions. Each 
session is followed by some rest days when you have no chemotherapy. This is 
called a cycle of treatment. You will usually have a few cycles of chemotherapy. 
How many you have depends on what type of cancer you have. Your cancer doctor 
will talk to you about how many cycles you need.  

Chemotherapy drugs can be given in different ways. They can be given:  

• into a vein 

• as tablets or capsules 

• by injection under the skin 

• by injection into a muscle 

• by injection into the fluid around the spine 

• into an area such as the bladder 

• as a cream for some skin cancers.  

Having chemotherapy into a vein  

Most chemotherapy drugs are given into a vein. They are usually given through a 

small tube called a cannula. The nurse will put the cannula into a vein in your hand 

or arm. The nurse will then connect the cannula to either a fluid bag or a syringe with 

chemotherapy inside. The cannula will be taken out before you go home. 

 

A cannula: 
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Chemotherapy can also be given through a tube in your arm or chest. A line in your 
arm is called a PICC line. A line in your chest is called a central line. The line stays in 
during your treatment. Your nurse will talk to you about this if you need one.  
 

A central line: 

 
 
A PICC line: 

 
      

Many people worry that chemotherapy will be painful, or that they will feel different 

when it is being given. Having chemotherapy into a vein should not be painful, so tell 

your nurse straight away if it hurts. 

Sometimes, a portable pump can be used to give chemotherapy at home.  

Having chemotherapy as tablets  

Chemotherapy tablets can be taken at home. Only some types of chemotherapy are 

tablets. It is important to remember that they can still have side effects.  
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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. The 

hospital may have interpreters, but try to ask for one in advance if you would like 

one.  

Many people are worried at the thought of having chemotherapy. It can help to ask 

your doctor, nurse or pharmacist any questions you have about your treatment. 

 

Tests before treatment  

You may need some tests before starting your treatment. These help the doctors 

check that you are well enough to have your treatment. These usually include blood 

tests and maybe tests on your urine or heart. Sometimes, you may need to have x-

rays or scans. You will also have your height and weight measured.  Women may be 

asked to take a pregnancy test. 

Before each treatment, you may have a blood test. This may be on the day of your 

treatment or a day or two before. Your doctor or nurse will check your blood results 

and ask you how you have felt since your last treatment.  

 

Where will you have treatment?  

You usually have treatment in a day unit or a hospital ward. Sometimes you can 

have it at home. You can talk to your doctor, nurse or pharmacist about where you 

will have treatment. It is important to make sure that this is the safest place for you 

to have it. You may need to travel for your treatment. Talk to your nurse if you need 

help getting to hospital or if you need help with the cost of travelling there.  

 

How long does treatment take? 

You can usually have chemotherapy into a vein as a ‘day patient’. This means you 

do not need to stay overnight and you can go home after the treatment. Treatment 

may take from half an hour to a few hours. Some people may need to stay in 

hospital for a short time.  

Your course of treatment will usually last for a few months. This will depend on 

what type of cancer you have. 
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Changes to your treatment plan  

Your doctors use tests to check the effect of the treatment on your body. 

Sometimes your treatment may need to be delayed or changed to give your body 

time to recover. Your doctor will talk to you about this.  

 

Side effects  

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. This is 

because they affect healthy cells in your body. Most side effects will improve after 

treatment ends, but some can last longer. Your doctor, nurse or pharmacist will talk 

to you about any side effects you may get.   

Different drugs cause different side effects. Some people have very few side 

effects while others may have more. 

We describe the most common side effects here. It is unlikely that you will get all of 
these. If you notice any side effects which are not listed here, or if you have any 
questions about side effects, ask your doctor, nurse or pharmacist.  
 
Your nurse will give you telephone numbers so you can call the hospital if you 
feel unwell or need advice. You can call any time of the day or night. Save 
these numbers in your phone or keep them somewhere safe.  

Infection 

Chemotherapy can reduce the number of white blood cells in your blood. This is 
called neutropenia. This makes you more likely to get an infection.   

Contact the hospital straight away on the contact number you’ve been given 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, such as: 

o feeling hot or cold 

o feeling shaky 

o a sore throat 

o a cough 

o diarrhoea 

o needing to pee a lot. 

 

Your white blood cells usually return to normal before your next treatment. You will 
have a blood test before having more chemotherapy. If your white blood cells are still 
low, your doctor may delay your treatment for a short time. 

Sometimes you may have injections of a drug called G-CSF to help your bone 
marrow make more white blood cells.  
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Anaemia 

Chemotherapy can reduce the number of red blood cells in your blood. This can 
make you feel tired and breathless. Tell your doctor or nurse if you feel like this. You 
may need to be given extra red blood cells (blood transfusion). 

Bruising and bleeding  

Chemotherapy can reduce the number of platelets in your blood. Platelets are cells 
that help the blood to clot. Tell your doctor or nurse if you have any bruising or 
bleeding. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the 
skin. Some people may need to be given extra platelets.  

Tiredness  

Feeling very tired is a common side effect. It is often worse towards the end of 
treatment. It can last for some time after your treatment finishes. Try to get as much 
rest as you need. It helps to also do some gentle exercise such as short walks. If you 
feel sleepy, do not drive or operate machines. 

Feeling sick or being sick  

You might feel sick if you have chemotherapy. Your doctor may give you anti-

sickness drugs (medicine) to help. Take them exactly as your doctor, nurse or 

pharmacist explains to you. If you still feel sick, contact the hospital as soon as 

possible. They can give you advice and change the medicine to one that works 

better for you.  

Constipation 

Chemotherapy can cause constipation. Drinking lots of fluids, eating foods with lots 

of fibre, and taking gentle exercise can help. If you still have constipation, you may 

need to take a medicine called a laxative. Your doctor can give these to you.  

Diarrhoea 

Chemotherapy can also cause diarrhoea. Your doctor or nurse will tell you if this 

might happen with your treatment. They will also tell you when you should contact 

the hospital if this happens. There are medicines that can help. It is important to 

drink plenty of fluids if you have diarrhoea.  

Sore mouth  

Your mouth may become sore or dry, or you may notice small ulcers. Drinking lots of 

fluids and cleaning your teeth gently with a soft toothbrush can help.  

Try to avoid hot and spicy foods that can irritate your mouth. Tell your doctor or 

nurse if your mouth feels sore. They will check for infection and may give you a 

mouthwash or medicine to help. 

Loss of appetite  

Some people lose their appetite. This may last a few days or longer. If you think you 

are not eating enough, or if you are losing weight, talk to your doctor or nurse. They 

can suggest ways to increase your appetite and keep to a healthy weight.  
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Taste changes 

You may notice that food tastes different. Some people get a strange taste in their 

mouth. Sucking on flavoured sugar-free sweets or mints may help. Normal taste 

usually comes back after treatment finishes. 

Effects on the nerves 

Some chemotherapy drugs can damage some nerves in the body. This can cause 

numbness, tingling or pain. This feeling usually starts in the fingers and toes. Tell 

your doctor or nurse if this happens. This usually improves after treatment has 

finished. For some people, it can last longer. 

Hair loss 

Many people find this side effect very upsetting. Not all chemotherapy drugs make 

your hair fall out. Some drugs make some hair fall out. Others can make all of your 

hair fall out. This can include other body hair too. Your doctor or nurse will explain 

what might happen. They can also give you advice on how to look after your hair and 

scalp.  

If your hair falls out, it usually happens 2 to 3 weeks after starting treatment. 

Sometimes it can happen within a few days. Hair usually grows back over a few 

months once you’ finish treatment. You can also ask about getting a wig or hairpiece. 

Some people may be able to reduce hair loss by using something called scalp 

cooling or a cold cap. This lowers the temperature of your scalp during treatment. 

Not everyone can have scalp cooling, but you can ask your nurse whether it would 

be useful for you.  

It’s important to let your doctor know straight away if you feel unwell or have 

any severe side effects, even if they’re not mentioned here. 

Other important information 

Blood clots  

Both cancer and chemotherapy can increase the chance of developing a blood clot. 
A blood clot can cause pain, redness, swelling, breathlessness and chest pain. 
Contact your doctor straight away if you have any of these symptoms. A blood clot is 
serious but your doctor can treat it with drugs. Your doctor or nurse can give you 
more information. 

Other medicines 

Some medicines can affect chemotherapy or be harmful when you are having it. This 

includes medicines you can buy in a shop or chemist. Tell your cancer doctor about 

any drugs you are taking, including vitamins, herbal drugs and complementary 

therapies. 
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Fertility 

Your treatment may affect your ability to get pregnant or father a child. If you are 
worried about this, talk to your doctor or nurse before treatment starts.  

Contraception 

Your doctor will advise you not to become pregnant or father a child during 
treatment. The chemotherapy may harm a developing baby. It is important to use 
contraception during your treatment.  

Sex 

If you have sex within the first couple of days of having chemotherapy, you need to 
use a condom. This is to protect your partner from the chemotherapy drugs. Talk to 
your doctor or nurse if you are worried about this. 

Breastfeeding 

You should not breastfeed during treatment. This is because chemotherapy could be 
passed to a baby through breast milk.  

Medical and dental treatment 

If you need to go into hospital for any reason other than cancer, always tell the 

doctors and nurses that you are having chemotherapy. Tell them the name of your 

cancer doctor so they can ask for advice.  

Talk to your cancer doctor or nurse if you need dental treatment. Always tell your 

dentist you are having chemotherapy.  

Travel 

Talk to your doctor or nurse if you are planning to travel abroad during treatment. 

You may not be able to have certain vaccines. They will also check if it is safe for 

you to fly.  

Remember to take extra care in the sun. Some chemotherapy drugs can make your 

skin more likely to burn. 

Working during chemotherapy 

You may need to take time off work during chemotherapy. Some people need to 

keep working for financial reasons. Your doctor or nurse can give you advice and tell 

you about support that is available. We have information about work and cancer and 

about claiming benefits if you cannot work. 
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How Macmillan can help 

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 centres. At an information centre, 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 – Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can talk to other people in similar 
situations at macmillan.org.uk/community  

 

 

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. 

 Central line  A thin tube that goes into a 

vein in your chest. It is used 

to give chemotherapy. One 

end stays outside the body. 

 Constipation  When you find it difficult or 

painful to poo. You might not 

be going as often as usual, or 

your poo might be hard and 
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lumpy. 

 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. 

 PICC line  A thin tube that goes into a 

vein in your arm. It is used to 

give chemotherapy. One end 

stays outside the body. 

 Platelets  Cells that help the blood to 

clot. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 

high-energy x-rays to kill 

cancer cells. 

 Red blood cells  Cells in our blood that carry 

oxygen around the 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 group of cells that are 

growing in an abnormal way. 

The abnormal cells keep 

multiplying and form a lump. 

 White blood cells  Cells in our blood that fight 

infection. 
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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 your own 
language through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical 
questions. Just tell us, in English, the language you want to use. 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.  
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All our information is based on the best evidence available. For more information 
about the sources we use, please contact us at 
bookletfeedback@macmillan.org.uk 

 

 

 

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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information on websites to which we link. 
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