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આંતરડાન ું કેન્સર 

 

આ માહિતી આંતરડાના કેન્સર અને આંતરડાના કેન્સર માટેની સારવાર મવશે છે. 

નીચ ેલીટી કરેલા શબ્દો અંતમાું આપેલી શબ્દ સચૂચમાું સમજાવવામાું આવ્યા છે. શબ્દ સ ચચ 

અંગ્રેજીમાું શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે. 

જો તમને આ માહિતી મવશ ેકોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાું તમે સારવાર લઈ રહ્ાું છો તયાુંના ડૉક્ટર 

અથવા નસસને પછૂી શકો છો.  
તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ને અઠવાહડયાના સાત હદવસ, સવારે 

8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર કૉલ કરી શકો છો. અમારી પાસે 
દ ભામિયો છે, તેથી તમે તમારી ભાિામાું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમન ેફોન 

કરો, તયારે કૃપા કરીને અમને અંગ્રેજીમાું જણાવો કે તમન ેકઈ ભાિાની જરૂર છે (કિો “ગ જરાતી”). 
ગ જરાતી ભાિામાું macmillan.org.uk/translations પર કૅન્સર મવશે વધ  માહિતી ઉપલબ્ધ છે 

આ માહિતી નીચેની બાબત વિશે છે: 

• આંતરડ ું  
• આંતરડાન ું કેન્સર  

• સારવારન ું આયોજન કઈ રીતે કરવામાું આવે છે 

• તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી 
• તમારી સારવાર મવશે પછૂવા માટે પ્રશ્નો  
• આંતરડાના કેન્સર માટેની સારવારો   
• તમારી સારવારની શક્ય આડઅસરો  
• ફોલો અપ 

• તમારી લાગણીઓ  

• મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે 

• શબ્દ સચૂચ 

• ગ જરાતી ભાિામાું વધ  માહિતી 
• સુંદભસ અને આભાર 

 

Bowel cancer: Gujarati 
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આંતરડ ું 
આંતરડા એ પાચન તુંત્રનો ભાગ છે. આંતરડા પાચન તુંત્રનો એક ભાગ છે, જે ખોરાકન ું મવભાજન 

કરીને શોિી લે છે જેથી શરીર તેનો ઉપયોગ કરી શકે. તેના બે ભાગ છે, નાન ું આંતરડ  અને મોટ ું 
આંતરડ . 
મોટા આંતરડાના ત્રણ ભાગ છે. તે આ છે:  

• કૉલન 

• ગ દામાગસ  
• ગ દામાગસ. 

 
 

આંતરડ ું 

 

  

આંતરડાન ું કેન્સર 

શરીરનાું તમામ ભાગો નાની કોમશકાઓથી બનેલા છે. જયારે આંતરડાની કોમશકાઓ અમનયુંમત્રત 

રીતે વદૃ્ધિ કરે અને ગાુંઠ તરીકે ઓળખાતો ગઠ્ઠો (પ્રાથમમક કેન્સર) બને તયારે આંતરડાન ું કેન્સર થાય 

છે.  

કેન્સર આંતરડાના મવમવધ ભાગોન ેઅસર કરી શકે. મોટા આંતરડાના કેન્સરના મ ખ્ય બે પ્રકાર છે: 

• કૉલનન ું કેન્સર 

• ગ દા કેન્સર. 

મોટા આંતરડાનાું કેન્સરને કોલોરેક્ટલ કેન્સર પણ કિવેાય છે. નાના આંતરડાન ું કેન્સર અને ગ દાન ું 
કેન્સર દ લસભ છે. અમારી પાસે આ કેન્સર મવશેની માહિતી અંગ્રેજીમાું છે.  

ગળું (અન્નનળી) 

પેટ 

ઉપરની કૉલન 

નાન ું આંતરડ ું 

ગ દામાગસ 

ટ્ાુંસવસસ કોલોન 

નીચેની કૉલન 

મસગ્મોઇડ કોલોન 

ગ દા 
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કેટલીક વાર, કેન્સરની કોમશકાઓ રક્ત અને લમસકા તુંત્ર દ્વારા શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાય છે. 

આ ગૌણ કેન્સર કિવેાય છે.  

આંતરડાન ું કેન્સર ચેપી નથી અને તે અન્ય લોકોન ેપ્રસરે તેમ નથી.  

આંતરડાના કેન્સરના તબક્કા અને ગે્રડ 

• કેન્સરનો તબક્કો એટલે કે તેની કેટલી વદૃ્ધિ થઈ છે અન ેશ ું તે ફેલાય ું છે.  

• કેન્સરનો ગ્રેડ એટલે કેન્સર કેટલી ઝડપથી વધી શકે.  

સારિારન ું આયોજન કઈ રીતે કરિામાું આિે છે 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ તમારી શ્રેષ્ઠ સારવારની યોજના બનાવવા મળશ.ે આ મીહટિંગ પછી, 
તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસ તમારી સાથે નીચેના મવશે વાત કરશ:ે 

• કૅન્સરના તબક્કા અને ગ્રેડ 

• તમારૂું સામાન્ય આરોગ્ય 

• શક્ય સારવારો અને આડઅસરો  
• ઉપલબ્ધ સારવારો મવશે તમે શ ું મવચારો છો. 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે િાત કરિી 
તમારા ડૉક્ટર સાથે કોઈ પણ સારવાર મવશ ેવાત કરવી અગતયની છે, જેથી તમ ેસમજી શકો કે તેનો 
અથસ શ ું છે. તમારી સાથે વાત કયાસ પછી, તમે સારવારને સમજો છો અને તેની સાથે સિમત છો તે 

દશાસવવા માટે તમારા ડોક્ટર તમને એક ફોમસ પર સિી કરવાન ું કિશેે. આને સુંમમત આપવી કિવેામાું 
આવે છે. જયાું સ ધી તમે તનેી સાથે સિમત ન થાવ તયાું સ ધી તમને સારવાર આપવામાું નિીં આવે.  
જે વ્યક્ક્ત ગ જરાતી અને અંગ્રેજી બને્ન બોલી શકે તેમને તમારી સાથે લઈ જવા સાર ું રિશેે. અથવા 
તમારી િોક્પપટલ તમારા માટે દ ભામિયાની વ્યવપથા કરી શકે છે. જો તમને તનેી જરૂર િોય તો 
તમારી નસસને જણાવો.  
તમારી સારિાર વિશે પછૂિા માટે પ્રશ્નો 

• મારા મનદાનનો અથસ શ ું છે?  

• કેન્સરનો તબક્કો અને ગ્રેડ શ ું છે?  

• કઈ સારવાર ઉપલબ્ધ છે?  

• દરેક સારવારના લાભો, જોખમો અને આડ અસરો શ ું છે?  

• સારવાર મારા રોજજિંદા જીવનને કઈ રીતે અસર કરશ?ે  

• હ ું કેવી લાગણી અન ભવ ું છું તે મવશે કોન ેવાત કરી શક ું? 

કેન્સરન ું મનદાન થય ું િોવા અંગ ેઅમારી પાસ ેતમારી ભાિામાું વધ  માહિતી છે.  
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આંતરડાના કેન્સર માટેની સારિારો 
આંતરડાના કેન્સરની સારવારમાું નીચેનાનો સમાવશે થાય છે: 

• ઓપરેશન (સર્જરી) 
• દવાઓ (કેમોથેરાપી અથવા લચિત ઉપચાર) 

• રેહડયોથેરાપી 
ઘણા લોકો એક કરતા વધ  પ્રકારના ઉપચાર કરાવે છે, જેમ કે ઓપરેશન અને પછી કેમોથેરાપી 
અથવા રેહડયોથેરાપી. જે વ્ચક્ક્તને આંતરડાન ું કેન્સર િોય, તે વ્ચક્ક્તને ગ દા કેન્સર િોય તેમના કરતાું 
અલગ સારવાર િોય છે.  
 

ઓપરેશન 

કેન્સર દૂર કરવા માટે ઓપરેશન (સર્જરી) આંતરડાના કેન્સર માટે સૌથી સામાન્ય સારવાર છે.  

 

ક્યારેક, પ્રારુંચભક તબક્કાના આંતરડાના કેન્સરન ેલોકલ હરસેક્શન તરીકે ઓળખાતા નાના 
ઓપરેશન દ્વારા દૂર કરી શકાય છે. સર્જનને પેટમાું (ઉદર) એક કાપો પાડવાની જરૂર નથી. તેઓ 

સજર્જકલ સાધનોને ગ દામાુંથી પસાર કરીન ેકેન્સર દૂર કરે છે.  

મોટા ભાગના લોકો આંતરડાનો ભાગ દૂર કરવા માટે ઓપરેશન કરાવે છે. ડૉક્ટર સામાન્ય રીતે 
કેન્સર પાસેની કેટલીક લમસકા ગાુંઠો દૂર કરે છે. કેન્સરના કોિો કેન્સરની નજીક લમસકા ગાુંઠોમાું 
ફેલાઈ છે તેન ું કારણ છે.  

તમાર ું ઓપરેશન આ પ્રમાણ ેથઈ શકે છે:  

• ઓપન (ખ લ્લી) સર્જરી  
• કીિોલ (લેપ્રોપકોમપક) સર્જરી. 

ઓપન સર્જરી એટલ ેકે સર્જન કેન્સર દૂર કરતા પિલેા મોટો કાપો મ કે છે.  

કીિોલ સર્જરી દરમ્યાન, સર્જન 4 અથવા 5 નાના કાપાઓ મ કે છે. તેઓ કેન્સર દૂર કરવા માટે કાપા 
દ્વારા સજર્જકલ સાધનો મકેૂ છે. તમે સામાન્ય રીતે ઓપન સર્જરી કરતા કીિોલ સર્જરી દ્વારા વધ  
ઝડપથી પ નઃપવપથ થઈ શકો છો.  
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સર્જન જે કીિોલ (લેપ્રોસ્કોવપક) સર્જરી કરી રહ્યા છે  

 

કૉલન કેન્સર માટે ઓપરેશનના પ્રકારો 
• િમેી-કોલેક્ટોમી - અડધ ું કૉલન દૂર કરવામાું આવે છે. કેન્સરની ક્પથમતના આધારે આ 

જમણી કે ડાબી બાજ  તરફથી કરવામાું આવી શકે છે. 
• વસગ્મોઇડ કોલેક્ટોમી – મસગ્મોઇડ કોલોન દૂર કરવામાું આવે છે. 

આંતરડાનો ભાગ કે જયાું કેન્સર છે તે દૂર કયાસ બાદ, સર્જન આંતરડાના બે છેડા જોડી દે છે. 

જમણી િમેી-કોલેક્ટોમી 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

દૂર કરેલો ભાગ 
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ડાબી િમેી-કોલેક્ટોમી 

 
 

વસગ્મોઇડ કોલેક્ટોમી 

 
 

કેટલાક લોકોન ેસુંપણૂસ કૉલન દૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તેન ેપણૂસ કોલેક્ટોમી કિવેામાું આવે છે. 

જો તમને આ પ્રકારના ઓપરેશનની જરૂર િશ ેતો તમારા ડૉક્ટર તમને આ મવશ ેવધ  જણાવશ.ે 

સ્ટોમસ 

કેટલાક લોકોન ેપટોમા િોવ ું જરૂરી છે. આ તચારે થાય છે જયારે સર્જન આંતરડાના અંતને પેટ 
(ઉદર)ની સપાટી સાથે જોડે છે. તમે પિરેેલી ખાસ બગેમાુંથી તમે પટોમા દ્વારા મળ પસાર કરશો.  

• જો પટોમા કોલોનમાુંથી બનેલ િોય, તો તેન ેકોલોપટોમી કિવેામાું આવે છે.  

• જો પટોમા નાના આંતરડા (ઇચલયમ) માુંથી બનેલ િોય, તેન ેઇલીઓપટોમી કિવેામાું આવે 

છે.  
 

 

 

 

દૂર કરેલો ભાગ 

દૂર કરેલો ભાગ 
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સ્ટોમા અને સ્ટોમા બેગ 

 

 

પટોમા નસસ તમને બતાવશે કે પટોમાની કેવી રીત ેસુંભાળ રાખવી અન ેતમને વધ  સલાિ અને 
માહિતી આપશે. 

ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ આંતરડાને રૂઝવા દેવા માટે માત્ર થોડા સમય માટે તમારે પટોમાની જરૂર 

પડી શકે છે. પરુંત   ક્યારેક તે િુંમેશા માટે રિ ેછે. તમારા ડૉક્ટર તમને જણાવશ ેકે જો તમને 

પટોમાની જરૂર પડશ ેઅને તમને તે કેટલા સમય સ ધી પડશ.ે  
 

ગ દા કેન્સર માટે ઓપરેશનના પ્રકાર 

 

એક સર્જન સામાન્ય રીતે મોટાભાગના ગ દામાગસને, અને ફેટી પેશીઓ અને ગ દામાગસની આસપાસ 

લમસકા ગાુંઠોને દૂર કરે છે.  

એંહટહરયર હરસેક્શન - સર્જન કેન્સરથી પ્રભામવત ગ દામાગસના ભાગન ેદૂર કરે છે. તેઓ બે 

આંતરડાના છેડાને એક સાથે જોડ ેછે.  

એબ્ડોવમનો-પેહરનલ હરસેક્શન – આ સામાન્ય રીતે ગ દામાગસના નજીકના કેન્સર માટે વપરાય છે. 

ડૉક્ટર ગ દામાગસ અને ગ દાને દૂર કરે છે. આ ઓપરેશન પછી, તમને િુંમેશા માટે પટોમા રિશેે. 
 

 

 

 

 

આંતરડા  

પટોમા 
પટોમા બેગ 
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એંહટહરયર હરસેક્શન  

 

 

એબ્ડોવમનો-પેહરનલ હરસેક્શન 

 
 

આંતરડાન ું કેન્સર જે ફેલાઇ ગય ું િોય તે માટે ઓપરેશનના પ્રકારો 
કેટલીક વખત, કેન્સર આંતરડાને અવરોધ ેછે અને મળને પસાર થતા રોકે છે. આથી પેટમાું દ ખાવો 
અન ેઉલટી થઈ શકે છે. ડૉક્ટર તેન ેખ લ્્ ું રાખવા માટે આંતરડામાું એક પાતળું પટેન્ટ (નળી) મકૂી 
શકે છે.  
 

કેટલાક લોકોન ેઓપરેશન દરમમયાન આંરડાના અવરોમધત ભાગન ેદૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે.  

દૂર કરેલો ભાગ  

દૂર કરેલો ભાગ  
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જો કેન્સર શરીરના બીજા ભાગમાું ફેલાય છે, જેવા કે યકૃત અથવા ફેફસાું, તમે તેને દૂર કરવા માટે 

કેટલીકવાર ઓપરેશન કરાવી શકો છો.  
અમારી પાસે સર્જરી અને તમને િોઇ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે ગ જરાતીમાું વધ  માહિતી 
છે. 

હકમોથેરેપી 
હકમોથેરાપીમાું કૅન્સરનાું કોિોનો નાશ કરવા માટે કૅન્સર મવરોધી દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. 

સામાન્ય રીતે પ્રારુંચભક તબક્કાના આંતરડાના કેન્સર માટે તમને હકમોથેરાપીની જરૂર નથી. 
 

કદાચ હકમોથેરાપી આપી શકાય: 

• ઓપરેશન બાદ કેન્સર પાછું થવાન ું જોખમ ઘટાડવા માટે 

• સર્જરી પિલેા - આ કેન્સરન ેદૂર કરવા અને તેન ું પાછું થવાન ું જોખમ ઘટાડવા માટે છે 

• ફેલાયેલા કેન્સરની મ ખ્ય સારવાર તરીકે. 

હકમોથેરેપીમાું વપરાતી દવાની આડઅસરો તમારી અપવપથાન ું કારણ બની શકે છે. જ દી જ દી 
દવાઓ જ દી જ દી આડઅસરો કરી શકે છે. આમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

• ચેપ લાગવાની શક્યતા વધારે િોય છે 

• થાક અન ભવવો  
• બીમાર અન ભવવ ું અથવા બીમાર પડવ ું  
• છોલાયે્  મોં  
• વાળ ખરવા. 

તમારા ડૉક્ટર તમને થઈ શકે તેવી આડઅસરો મવશે અને તેમની કેવી રીત ેસુંભાળ રાખવી તે મવશે 
તમારી સાથે વાત કરી શકે છે. મોટાભાગની આડઅસરો દવાઓથી કાબ માું લાવી શકાય છે. મોટા 
ભાગની આડઅસરો સમય જતા ખતમ થઈ જાય છે.  

અમારી પાસે ગ જરાતીમાું હકમોથેરાપી અને તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે વધ  
માહિતી છે. 

રેહડયોથેરાપી 
કૅન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે રેહડયોથેરાપીમાું ઉચ્ચ-ઉજાસ ધરાવતા એક્સ-રેનો ઉપયોગ કરે છે. 

સામાન્ય રીતે તમે આંતરડાના કેન્સર માટે રેહડઓથેરાપી નિી લો પરુંત   ગ દા કેન્સર માટે તે એક 

સામાન્ય સારવાર છે.  
 

ગ દા કેન્સર દૂર કરવાના ઓપરેશન પિલેાું તમે રેહડયોથેરાપી મેળવી શકો છો. તે િોઈ શકે છે: 

• કેન્સરન ેઘટાડવા અને તને ેદૂર કરવા સરળ બનાવો 
• ગ દા કેન્સર ફરી થવાની શક્યતા પણ ઘટાડે છે. 

રેહડયોથેરાપી પણૂસ કયાસના થોડા અઠવાહડયા પછી તમાર ું ઓપરેશન થશે. 

 

જો થોડ ું કેન્સર બાકી રિી ગયાની કોઈ શક્યતા િોય તો ઓપરેશન પછી રેહડયોથેરાપીનો ઉપયોગ 

થઈ શકે છે.  
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જો ગ દા કેન્સર ફેલાય ગય ું િોય અથવા ફરી થાય, તો તેન ેઓછું કરવા માટે તમે રેહડયોથેરાપી લઈ 

શકો છો. તે પીડા જેવા લિણોમાું પણ મદદ કરી શકે છે. 
 

ગ દા કેન્સર માટે રેહડયોથેરાપીની આડઅસરોમાું શામલે છે: 

• થાક 

• તમારી તવચામાું ફેરફાર 

• આંતરડામાું ફેરફારો 
• થેલીમાું ફેરફાર. 

 

અમારી પાસે રેહડયોથેરાપી અને તમને થઇ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે ગ જરાતીમાું વધ  
માહિતી છે. 
 

હકમોરેહડએશન 

જો તમને ગ દા કેન્સર િોય, તો તમે હકમોથેરાપી અન ેરેહડયોથેરાપી બને્ન સાથે લઈ શકો છો. 
આને કેમરેહડએશન કિવેામાું આવે છે. તે પોતાની જાતે હકમોથેરાપી અથવા રેહડયોથેરાપીની 
ત લનામાું વધ  સાર ું કામ કરી શકે છે. એકસાથે સારવાર કરવાથી વધ  ખરાબ આડઅસરો થઇ શકે 

છે. 
 

લક્ષિત (જૈવિક) થેરાપી 
લચિત ઉપચાર દવાઓ કેન્સર કોિોની આસપાસ અથવા તેની આસપાસના કોઈ વપત  ને લક્ષ્ય આપે 

છે જે તેન ેવધવા અને ઊગરવામાું મદદ કરે છે. લચિત ઉપચારનો ઉપયોગ કેટલીકવાર આંતરડાના 
કેન્સરની સારવાર માટે થાય છે જે શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાયેલા િોય છે.  
 

આડઅસરોમાું સમાવેશ છે: 

• થાક અન ભવવો 
• શ ષ્ક તવચા અથવા ફોલ્લીઓ  

• ઝાડા 
• ફ્નૂા લિણો. 

મોટાભાગની આડઅસરો દવાઓ દ્વારા મનયુંમત્રત થઈ શકે છે અને જયારે સારવાર પણૂસ થઈ જાય 

તયારે તે દૂર થઈ જાય છે. 

 

તમારી સારિારની શક્ય આડઅસરો 
આંતરડાના કેન્સરની સારવાર દરમ્યાન અને પછી તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક અન્ય આડઅસરો 
નીચ ેપ્રમાણ ેછે. 
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આંતરડામાું ફેરફારો 
સારવાર પછી, તમારા આંતરડા થોડા સમય માટે અલગ રીતે કામ કરી શકે છે. તમને આ થઈ શકે 

છે:  

• ઝાડા થઈ શકે છે  

• વધ  વખત મળ પસાર કરવાની જર ર 

• જયારે મળ પસાર કરવાની જરૂર િોય તયારે વધ  ચેતવણી મળતી નથી  
• શરીરના નીચલા ભાગમાું ઘા િોવા. 

સામાન્ય રીતે, સમય જતાાં આમાાં સુધારો થશ.ે જો તમને આ આડઅસરો હોય અથવા જો તેમાાં 

સુધારો ન હોય તો તમારા ડૉક્ટર અથવા નસસન ેજણાવો. તેઓ મદદ કરવા માટે તમને સલાહ અન ે

દવાઓ આપી શકે છે. 

તમારી ત્િચાન ું રિણ કરો 
ઢી્ ું અથવા પાણીય ક્ત મળ િોવાને કારણ ેતમારા શરીરના નીચલા ભાગની આસપાસની ચામડી 
વ્રણ થઈ શકે છે. આ હટપ્સ મદદ કરી શકે છે: 

• તમારા ગ દા (પાછળની જગ્યા) ની આસપાસની તવચાને પવચ્છ અને સકૂી રાખો. 
• તમારી ચામડી પર ટૉઈલટે પેપર કરતાું નરમ િોય તેવા અનપરફયડૂ ભીના વાઇપ્સનો 

ઉપયોગ કરો. 
• તમારી તવચાને સ રચિત કરવામાું સિાયતા માટે અવરોધ ક્રીમનો ઉપયોગ કરો. ફક્ત તમારા 

ડૉક્ટર અને નસે ભલામણ કરેલી ક્રીમનો ઉપયોગ કરવો. 
• તમારી તવચાને સકૂી અને ઠુંડી રાખવા માટે કોટનના આંતરવસ્ત્ર પિરેો. 

આિારમાું ફેરફાર 

જયારે તમારા ઓપરેશન પછી આંતરડા પવપથ થાય છે તયારે તમારા ડૉક્ટર તમને ચોક્કસ આિારન ું 
પાલન કરવાની સલાિ આપી શકે છે.  

ક્યારેક ફળ અને શાકભાજી જેવા ખોરાકથી તમાર ું મળ ઢી્ ું થઈ શકે અને તમારે વધ  વખત 

શૌચાલય જવ ું પડી શકે. તમે શ ું ખાવ છો અન ેતે તમને કેવી રીતે અસર કરે છે તેની ડાયરી રાખવાથી 
તમને મદદ મળી શકે છે.  

જો તમને ખાવાની ઇચ્છા ન થાય, તો તમે 1 કે 2 મોટા ભોજનને બદલે એક હદવસમાું ઘણા નાના 
ભોજન લઈ શકો છો. તમે શ ું ખાઈ શકો છો તે મવશે જો તમને સમપયાઓ ચા્  રિ ેતો, તમારી નસસ 
અથવા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો. 
 

બેચેની 
બેચેન અથવા ચચિંમતત થવાથી તમાર ું મળ ઢી્ ું થઈ શકે છે. કેવી રીત ેઆરામ કરવો તે જાણવાથી 
તમારા આંતરડાને પથાયી થવામાું મદદ મળી શકે છે અને તમારા સામાન્ય આરોગ્ય અને 
પ નઃપવપથતા માટે પણ સાર ું છે.  
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જો તમને સ્ટોમા િોય તો 
જો તમારા ઓપરેશન પછી તમને અપથાયી અથવા કાયમી માટે પટોમા િોય તો, તમારે તેની સાથ ે

અન ક ળ થવા માટે થોડા સમયની જરૂર પડશ.ે કોઈ અન્ય વ્યક્ક્ત જેને પટોમા િોય તેની સાથે વાત 

કરવાથી તમને મદદ મળી શકે છે. તમારી નસસ તમારા માટે આ વ્યવપથા કરી શકે છે. તમારી નસસ 
તમને શીખવશે કે કેવી રીતે તમારા ઘરે પટોમાન ું પ્રબુંધન કરવ ું.  

મૅકવમલન (Macmillan) ટોઇલેટ કાડડ 
જો તમારે તાતકાચલક શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર િોય તો તમે બિાર જવાની ચચિંતા થઇ 

શકે છે. ફ્રી મૅકમમલન (Macmillan) ટોઇલેટ કાડસ તે વિન કરવામાું મદદ કરી શકે છે. તમે તેન ે

દ કાનો, કચેરીઓ અને કેફે જેવા પથળો પર બતાવી શકો છો. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તે તમને 

શૌચાલયમાું પ્રવેશ મેળવવા મદદ કરશ ેપરુંત   તે બધે કામ ન પણ કરી શકે.  

તમે 0808 808 00 00 પર અમારી મૅકમમલન (Macmillan) સપોટસ  લાઇનન ેફોન કરીને એક કાડસ 
મેળવી શકો છો. અથવા, તમે be.macmillan.org.uk પર ઑડસર કરી શકો છો 
તમે મવકલાુંગતા શૌચાલયનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેઓ પાસે વોશ બેમસન અને તમારે કપડાું 
બદલવાની જગ્યા િોય છે. મવકલાુંગતા શૌચાલય ક્યારેક લોક િોય છે. તમે મવકલાુંગતા અમધકાર ય કે 

પાસેથી કી ખરીદી શકો છો.  
 

આડઅસરો ઉપર િધ  માહિતી 
અમારી પાસે સામાન્ય કેન્સર સારવારની આડઅસરો મવશે તમારી ભાિામાું વધ  માહિતી છે. થાક 

અન ેજમવાની સમપયાઓ મવશેની અમારી માહિતી પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. તમે આ માહિતી 
macmillan.org.uk/translations પર ઓનલાઇન મેળવી શકો છો. અથવા તમે 0808 808 00 

00 ફોન કરી શકો છો અને તમારી ભાિામાું માહિતી માટે પછૂી શકો છો. 
ફોલો અપ 

તમારી સારવાર પણૂસ થયા પછી, તમારે મનયમમત તપાસ અને પરીિણો કરાવવાના રિશેે. આ ઘણા 
વિો સ ધી ચા્  રિ ેછે. 

તમારી લાગણીઓ  

જયારે તમને કિવેામાું આવે કે તમને કેન્સર છે તયારે તમે વ્યાક ળતા અન ભવી શકો અને ઘણી જ દી-
જ દી લાગણીઓ અન ભવી શકો છો. લાગણી અન ભવવાની કોઈ યોગ્ય કે ખોટી રીત નથી. આનો 
સામનો કરવા માટે ઘણી રીત છે. નજીકના મમત્ર અથવા સુંબુંધી સાથ ેવાત કરવાથી મદદ મળી શકે 

છે. તમારા ડોક્ટર અથવા નસસ પણ મદદ કરી શકે છે.  
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મૅકવમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે 

મૅકમમલન (Macmillan) અિીં તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરવા માટે છે. તમે અિીંથી 
સિાયતા મેળવી શકો છો: 

• મૅકવમલન (Macmillan) સપોટડ  લાઇન (0808 808 00 00). અમારી પાસે દ ભામિયા છે, 

તેથી તમે તમારી ભાિામાું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે જે ભાિાનો ઉપયોગ કરવા 
માુંગો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગ્રેજીમાું જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ 

છીએ, નાણાુંકીય સિાય મવશ ેમાહિતી આપી શકીએ છીએ અથવા તમારી લાગણી મવશે 
વાત કરી શકીએ છીએ. ફોન લાઈન અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 

વાગ્યા સ ધી ખ લ્લી છે. 
• મૅકવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાું કૅન્સર 

અને કૅન્સર સાથે જીવવા મવશ ેઘણી માહિતી અંગ્રેજીમાું ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાિાઓમાું વધ  
માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે  

• માહિતી અને સિાયક સેિાઓ. કોઈ માહિતી અને સિાયક સેવા પર, તમે કૅન્સર સિાય 

મનષ્ણાત સાથે વાત કરી શકો છો અને લેચખત માહિતી મેળવી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકન ું કેન્ર શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. તમારી િોક્પપટલમાું એક કેન્ર િોઇ શકે છે. 

• સ્થાનીય સિાયતા જૂથ – સિાયતા જૂથમાું તમે અન્ય કૅન્સરગ્રપત લોકો સાથે વાત કરી 
શકો છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકન ું કોઈ જૂથ શોધો 
અથવા અમન ેફોન કરો. 

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

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

શબ્દ  

(ગુજરાતી) 

અંગે્રજીમાં અંગે્રજીમાં કેવી રીતે 

કહેવું (અંગે્રજી 

શબ્દનું લિપ્યંતર) 

અર્થ  

અવરોધક લિમ Barrier cream બેરીયર િીમ શરીરના પ્રવાહીર્ી ત્વચાને રક્ષણ 

આપતું વોટરપ્રૂફ િીમ. 

આડઅસરો Side effects સાઈડ ઇફેક્ટ્સ કેન્સરની સારવારની આડ અસરો 

ઇલિઓસ્ટોમી Ileostomy ઇલિઓસ્ટોમી નાના આંતરડાના ભાગમાંર્ી 

બનાવેિું સ્ટોમા. 

ઇલિયમ Ileum ઇલિયમ નાના આંતરડાનો ભાગ જ ેકોિન 

સારે્ જોડાયેિ છે. 

કોલશકાઓ Cells સેલ્સ આપણા શરીરમાં અંગો અન ે

પેશીઓ બનાવે છે ત ેનાના 

લબલલ્ડંગ બ્િોક્ટસ (પાયારૂપ 

ઘટકો).  

લકમોરે્રપેી Chemotherapy લકમોરે્રપેી કેન્સર સારવાર જ ેકેન્સરની 

કોલશકાનો નાશ કરવા માટે 

દવાઓનો ઉપયોગ કર ેછે. 

કોિોસ્ટોમી Colostomy કોિોસ્ટોમી કોિોનના ભાગમાંર્ી બનાવેિું 

સ્ટોમા. 

ગાંઠ Tumour ટ્યુમર અસામાન્ય રીતે વધતા કોષોનો 

સમૂહ. અસામાન્ય કોષો વધતા રહે 

છે અન ેએક ગઠ્ઠો બનાવ ેછે. 

ઝાડા Diarrhoea ડાયેરીયા જયાર ેતમને નરમ અર્વા પાણી 

જવેું મળ આવે. તમને સામાન્ય 

કરતા વધુ વાર અર્વા ખૂબ જ 

તાત્કાલિક રૂપે શૌચાિયની જરૂર 

પડી શકે છે. તમને પેટમા ંદુખાવો 

પણ હોઇ શકે છે. 

લનદાન Diagnosis ડાયગ્નોલસસ તમન ેબીમારી છે કે નહી ંતે શોધવુ.ં 

પ્રારંલભક કૅન્સર Primary cancer પ્રાઇમરી કેન્સર શરીરમા ંલવકસતી પ્રર્મ ગાંઠ. 

પ્રારંલભક તબક્કા Early stage અરિી સ્ટેજ કેન્સર કે જ ેહમણા ંજ લવકસવાનું 

શરૂ ર્યું છે અન ેતે શરીરના અન્ય 

ભાગોમા ંફેિાયું નર્ી. 
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રલેડઓરે્રાપી Radiotherapy રલેડઓરે્રાપી કેન્સરની સારવાર જમેા ંકેન્સરની 

કોલશકાઓનો નાશ કરવા માટે 

ઉચ્ચ ઊર્જથના એક્ટસ-ર ેવાપરવામા ં

આવે છે. 

િલસકા તંત્ર Lymphatic 

system 

લિમ્ફેટીક લસસ્ટમ શરીરની અંદરની નળીઓ અન ે

ગ્રંર્ીઓનું એક તંત્ર જ ેચેપ સામે 

િડવામા ંમદદ કર ેછે. 

િલસકા ગાંઠ Lymph node લિમ્ફ નોડ એ ગ્રંર્ી જ ેરલસવાહક તંત્રનોએક 

ભાગ છે. 

િલક્ષત રે્રાપી Targeted therapy ટાગેટેડ રે્રાપી એવી દવા કે જ ેકૅન્સરનાં કોષો પર 

હુમિો કર ેછે અન ેસામાન્ય કોષોને 

ઓછંુ નુકસાન કર ેછે. 

સ્ટોમા Stoma સ્ટોમા સજથન દ્વારા શરીરમા ંબનાવવામા ં

આવેિ લછદ્ર. 

સ્ટોમા નસથ Stoma nurse સ્ટોમા નસથ નસથ જ ેતમને બતાવશ ેકે સ્ટોમાની 

કેવી રીતે સંભાળ િેવી. 

સજથરી Surgery સજથરી ઓપરશેન હોવુ.ં 

 



17 ન ું પષૃ્ઠ 16 મૅકમમલન  (Macmillan) ફેક્ટશીટ 2020: આંતરડાન ું કેન્સર 

ગ જરાતી ભાષામાું િધ  માહિતી 
અમારી પાસે ગ જરાતી ભાિામાું નીચેની બાબતો મવશે માહિતી ઉપલબ્ધ છે: 

કૅન્સરના પ્રકારો 

• પતન કૅન્સર 

• મોટા આંતરડાન ું કૅન્સર  

• ફેફસાન ું કૅન્સર 

• પ્રોપટેટ કૅન્સર 

સારિારો 

• હકમોથેરેપી 
• રેહડયોથેરાપી 
• સર્જરી 

કૅન્સરનો સામનો કરિો 

• જો તમને કૅન્સર િોવાન ું મનદાન કરવામાું આવ્ય  િોય – એક 

તવહરત માગસદમશિકા  
• ખોરાક સુંબુંધી સમપયાઓ અને કૅન્સર 

• જીવનનો અંત 

• નાણાુંકીય સિાય - લાભો 
• નાણાુંકીય સિાય - ખચસ માટે સિાય 

• આરોગ્યપ્રદ આિાર લેવો 
• થાક લાગવો (થકાવટ) અન ેકૅન્સર 

• કૅન્સરની સારવારની આડ અસરો 
• પોતાની જાતની મદદ કરવા માટે તમે શ ું કરી શકો છો 

 

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

અમારી સાથે ગ જરાતીમાું િાત કરો 

તમે મૅકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શ લ્ક ફોન કરી શકો છો અને દ ભામિયાની 
મદદ વડ ેગ જરાતીમાું અમારી સાથ ેવાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અન ેતબીબી પ્રશ્નો મવશે 
અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. ફક્ત કિો ભાિા અંગ્રજેીમાું જયારે તમે કૉલ કરો (કિો “ગ જરાતી"). 
અમ ેઅઠવાહડયામાું 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી કાયસરત છીએ. 

સુંદભડ અને આભાર 

આ માહિતી મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) ની કૅન્સર માહિતી મવકાસ 

ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાું અન ેસુંપાહદત કરવામાું 
આવી છે. એક ભાિાુંતર કુંપની દ્વારા તેન ું ભાિામાું માું ભાિાુંતર કરવામાું આવ્ય ું છે.  

સમાવેશ કરાયેલ માહિતી મેકમમલન (Macmillan) પ ક્પતકાના આધારે. કૉલન કૅન્સર અને 
ગ દાના કૅન્સર ને સમજિા માટે છે. અમે તમને તેની નકલો મોકલી શકીએ છીએ, પરુંત   સુંપણૂસ 
પ પતક તો ફક્ત અંગ્રેજીમાું ઉપલબ્ધ છે.  

આ માહિતી ની સમીિા સુંબુંમધત મનષ્ણાતો દ્વારા કરવામાું આવી છે અને અમારા મ ખ્ય મેહડકલ 

સુંપાદક, ડો. હટમ આઈવેસન (Dr Tim Iveson), કન્સલ્ટન્ટ મેહડકલ ઓન્કોલોજજપટ અને 
મૅકમમલન (Macmillan) ચીફ મેહડકલ સુંપાદક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવી છે. 
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કૅન્સરગ્રપત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીિા કરી છે. 

અમારી તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ પ રાવા પર આધાહરત છે. અમારા દ્વારા ઉપયોગ કરાતાું 
સ્રોત મવશે વધ  માહિતી માટે, કૃપા કરીને cancerinformationteam@macmillan.org.uk 

પર અમારો સુંપકસ કરો 
MAC15136_Gujarati_E03 
 

 
 

અમે જ ેમાહહતી પૂરી પાડી રહ્યા છીએ એ ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે બનતા પ્રયત્ન 

કયાસ છે પરાંતુ તે તબીબી સાંશોધનની વતસમાન પહરહથથહતને દશાસવવા માટે ઉપયોગમાાં ન લેવાવી 

જોઇએ, જ ેસતત બદલાતી રહે છે. જો તમે તમારા આરોગ્ય હવશ ેહચાંહતત હો, તો તમાર ેતમારા 

ડૉક્ટરનો સાંપકસ  કરવો જોઇએ. મૅકહમલન (Macmillan) આ માહહતીમાાં અથવા તૃતીય પક્ષની 

માહહતી જમે કે અમે જ ેવેબસાઇટને હલાંક કરીએ છીએ ત ેમાહહતીની અચોકસાઈમાાંથી પહરણમતી 

કોઈ પણ ખોટ અથવા નુકસાન માટે જવાબદારી થવીકારી શકતા નથી. 

© મૅકહમલન કૅન્સર સપોટસ  (Macmillan Cancer Support) 2020. ઇાં ગ્લેન્ડ અન ેવેલ્સ 

(261017),  

થકૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માાં નોાંધાયેલ ચેહરટી સાંથથા. નોાંધાયેલી 

ઑહફસ 89 આલ્બટસ  એમ્બેંકમેન્ટ,  

લાંડન SE1 7UQ. 

MAC15136_Gujarati_E03 

 

અમને આશા છે કે તમને આ માલહતી મદદરૂપ િાગી હશે. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો 

અમે તમને તમારી ભાષામાં ટેલિફોન દ્વારા માલહતી અને સમર્થન આપી શકીએ છીએ. 

અમારી સેવાઓ લન:શુલ્ક છે. અમને માત્ર 0808 808 00 00 પર કૉિ કરો (સોમવાર-

શુિવાર, સવાર ે9 વાગ્યાર્ી સાજં ે8 વાગ્યા સુધી) અને તમારી પસંદીગીની ભાષા માટે 

અંગ્રજેીમાં કહો. 

 

સાહિતયની સમીિા: સપ્ટેમ્બર 2020ના કરાઈ 

આગામી આયોજજત સમીિા: 2022 


