Sepsis and cancer:
Punjabi

ਸੈਪਮਸਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਝ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਹਾਨੰ ਸੈਪਮਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਫਲੈ ਟ
ਹੇਠਾਂ ਮਦੁੱ ਮਤਆਂ ਬਾਰੇ ਮਵਆਮਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਸੈਪਮਸਸ ਕੀ ਹੈ

•

ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਕਦੋਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ

•

ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੁੱ ਮਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਮਵੁੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਮਵੁੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੁੱ ਚ ਮਕਵੇਂ ਕਮਹਣਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਮਸਸਟ ਨੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਤਸੀਂ ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੌਰਟ (Macmillan Cancer Support) ਨੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ
ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਫ਼ਰੀਫ਼ੋਨ 0808 808 00 00 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਸਾਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੋ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਮਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ macmillan.org.uk/translations 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ:
•

ਸੈਪਮਸਸ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?

•

ਮੈਨੰ ਸੈਪਮਸਸ ਮਕਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•

ਸੈਪਮਸਸ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

•

ਮੈਨ ਸੈਪਮਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕੰ ਨਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?

•

ਕੀ ਮੈਂ ਸੈਪਮਸਸ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

•

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਮਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ

•

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ

•

ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਅਮਜਹੇ ਲੁੱਛਣ ਜੋ ਸੈਪਮਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

•

ਸੈਪਮਸਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੁੱਛਣ - 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

•

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?

•

ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ

•

ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ

•

ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੁੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਸੈਪਮਸਸ ਕੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸੈਪਮਸਸ ਨੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਨ ਦਾ ਜਮਹਰੀਲਾਪਣ ਕਮਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਕਸੇ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਪਰਤੀ ਪਰਮਤਮਕਮਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮਟਸਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਪਮਸਸ ਦਾ ਤਰੰ ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦਾ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੈਪਮਸਸ ਦਾ ਤਰੰ ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਮਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਮੈਨੰ ਸੈਪਮਸਸ ਮਕਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਝ ਇਲਾਜ ਤਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਸੰ ਕਰਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਵੁੱ ਚ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨਾਮਕ ਛੋਟੇ ਮਬਲਮਡੰ ਗ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਮਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਨ ਲਾਲ ਲਹ
ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਚੁੱ ਟੀਆਂ ਲਹ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਮਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਮਚੁੱ ਟੀ ਲਹ ਕੋਮਸ਼ਕਾ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਮਕਸਮ ਸੰ ਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ

ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਨੰ ਮਨਊਟਰੋਮਫ਼ਲਜ ਮਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਝ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਮਵੁੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਮਚੁੱ ਟੀਆਂ ਲਹ
ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਨੰ ਘਟਾ ਮਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਗੁੱ ਲ ਹੈ,
ਪਰ ਅਮਜਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਮਵੁੱ ਚ ਮਨਊਟਰੋਮਫ਼ਲਜ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਘੁੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਮਾਮਲੀ ਮਜਹਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਵੀ ਬਹਤ ਗੰ ਭੀਰ ਬਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਝ ਘੰ ਮਟਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਪਮਸਸ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰ ਕਰਮਣ ਜਾਂ ਸੈਪਮਸਸ ਮਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਮਵੁੱ ਚ ਮਨਊਟਰੋਮਫ਼ਲਜ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਘੁੱ ਟ ਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਤਹਾਨੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਜੋਖਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਮੈਨ ਸੈਪਮਸਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕੰ ਨਾ ਜੋਖਮ ਹੈ?
ਤਹਾਡਾ ਸੰ ਕਰਮਣ ਅਤੇ ਸੈਪਮਸਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਕਸਮਾਂ 'ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਮਦੁੱ ਮਤਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਤਹਾਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ

•

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੜਾਅ

•

ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ

•

ਤਹਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਮਸਹਤ।

ਕੀ ਮੈਂ ਸੈਪਮਸਸ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤਸੀਂ ਮਚੁੱ ਟੀਆਂ ਲਹ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਨੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਕ ਤਸੀਂ
ਸੈਪਮਸਸ ਨੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਕੰ ਮ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਮਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰ 24-ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਸੰ ਕਰਮਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੁੱ ਮਸਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਮਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤਹਾਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 24-ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਤਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ
ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਕਸਮ ਮਤਾਬਕ, ਤਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਂਸਰ ਟੀਮ ਜਾਂ
ਹੀਮਾਟੋਲੌਜੀ ਟੀਮ ਦੋਹਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਛੇਤੀ ਸ਼ਰ ਕਰ ਮਦੁੱ ਤਾ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੈਪਮਸਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਸੈਪਮਸਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰ ਦੁੱ ਸੋ।

•

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਮਕ ਤਸੀਂ ਤਰੰ ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਮਕਵੇਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਬੁੱ ਮਚਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤਹਾਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੌ ਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।

•

ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਲਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਕਾਰਡ ਰੁੱ ਖੋ।

•

ਮਕਸੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਸਰਆਤੀ ਲੁੱਛਣਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੁੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

•

ਸੈਪਮਸਸ ਦੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਮਵਆਮਖਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੁੱਛਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਟੀਮ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤਹਾਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੁੱਛਣ ਮਕਸੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਇਲਾਜ
ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ। ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਮਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਤਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਕ ਮਕਹੜੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਪਮਸਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਕਰਮਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ
ਸੰ ਕਰਮਣ ਆਪੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ। ਸ਼ਰਆਤੀ ਸੰ ਕਰਮਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਐਟ

ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਤਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁੱ ਮਸਆਂ ਨੰ ਕਰਕੇ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਂ ਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਮਵਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ
ਫਲ (ਇਨਫਲਐਜ
ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਤਸੀਂ ਮਜਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਖਰੀਦੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ ਘਰ ਮਵੁੱ ਚ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ।

•

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਚੈਕ-ਅਪ ਕਰਵਾਓ।
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ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਆਮ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਮਜਉਣ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਤਹਾਨੰ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤਕ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਕਰਮਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਜੀਵਾਣਆਂ ਦਆਰਾ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਤਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਮਵੁੱ ਚ ਕਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੁੱ ਮਸਆਂ ਨੰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮਬਮਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮਜਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ, ਛੋਟੀ
ਮਾਤਾ, ਮਸ਼ੰ ਗਲਜ, ਡਾਇਰੀਆ ਜਾਂ ਬਖਾਰ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤਸੀਂ ਸੰ ਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਮਵੁੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

•

ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੀ ਖਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ
ਖਰਾਕ ਮਵੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਖਰਾਕ ਨੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ ਮਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

•

ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਟੌਇਲੇ ਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵੋ।

•

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੰ ਦਗੀ ਨੰ ਛਹਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥ ਧੋਵੋ।

•

ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਤੀਮਵਧੀਆਂ ਲਈ ਮਜਨਹਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਤਹਾਨੰ ਚੀਰਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਾਫ਼ ਦਸਤਾਨੇ ਵਰਤੋ।

•

ਮਕਸੇ ਵੀ ਚੀਰੇ ਜਾਂ ਖਰੋਂਚ ਨੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਨੰ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕ ਲਓ।

•

ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ ਹਰ ਰੋਜ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

•

ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਇਸਨੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
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ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਅਮਜਹੇ ਲੁੱਛਣ ਜੋ ਸੈਪਮਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਰੰ ਤ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਲੁੱਛਣਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ
ਹੈ:
•

ਤਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱ ਟ ਚੰ ਗਾ ਮਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

•

ਤਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ 37.5°C (99.5°F) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਤਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ 36°C (96.8°F) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਤਸੀਂ ਕਾਂਬਾ, ਬਹਤ ਮਜਆਦਾ ਠੰਡ ਮਮਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਮਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜਦੋਂ
ਂ ਾ)‘ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤਹਾਨੰ ‘ਫਲ (ਇਨਫਲਐਜ

•

ਤਹਾਨੰ ਦਸਤ ਲੁੱਗੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਜਆਦਾ ਵਾਰ ਟੁੱ ਟੀਆਂ (ਮਲ) ਆਉਣਾ,
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਢੁੱ ਲੀਆਂ ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸਟੋਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ
ਮਜਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਝ ਮਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਛਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰ ਤਰੰ ਤ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਮਨਮਨਮਲਖਤ ਲੁੱਛਣਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ:
ਮਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਲੁੱਛਣ
• ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ)
•

ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੁੱ ਧ ਵਾਰ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ

•

ਅਮਜਹਾ ਮਮਹਸਸ ਹੋਣਾ ਮਕ ਤਹਾਡਾ ਮਸਾਨਾ ਮਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਰਹਾ

•

ਆਪਣੇ ਮਸਾਨੇ ਨੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ

•

ਮਪਸ਼ਾਬ ਮਨਕਲ ਜਾਣਾ (ਅਸੰ ਜਮ)

•

ਤਹਾਡੇ ਪੇਟ (ਮਢੁੱ ਡ) ਦੇ ਮਨਚਲੇ ਮਹੁੱ ਸੇ ਮਵੁੱ ਚ ਦਰਦ

•

ਮਪਸ਼ਾਬ ਜੋ ਧੰ ਦਲਾ ਮਜਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਵੁੱ ਚ ਖਨ ਆਏ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਲੁੱਛਣ
• ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਮਮਹਸਸ ਕਰਨਾ
•

ਛਾਤੀ ਮਵੁੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

•

ਖਾਂਸੀ ਮਵੁੱ ਚ ਹਰੀ ਬਲਗਮ ਆਉਣਾ।
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ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਲੁੱਛਣ।
• ਲਾਲੀ, ਤਾਪ, ਸੋਮਜਸ਼ ਜਾਂ ਦਰਦ (ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PICC ਲਾਈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ, ਚੀਰੇ ਜਾਂ ਜਖਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ)।
ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਸੰ ਕਰਮਣ ਦੇ ਲੁੱਛਣ
• ਤਹਾਡੇ ਦੰ ਦ ਜਾਂ ਮਸੜੇ ਮਵੁੱ ਚ ਤੇਜ ਦਰਦ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਤਰ
ਹੋ ਜਾਵੇ

•

ਦਰਦ ਜੋ ਫੈਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਹਾਡੇ ਕੰ ਨ, ਜਬਾੜੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਜਸ ਪਾਸੇ ਤਹਾਡਾ
ਦੰ ਦ ਜਾਂ ਮਸੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ

•

ਤਹਾਡੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਮਜਸ਼।

ਸੈਪਮਸਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੁੱਛਣ - 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਸੈਪਮਸਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰ ਭੀਰ ਨਕਸਾਨ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਇਨਹਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ:
•

ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ

•

ਬਹਤ ਤੇਜ ਕਾਂਬਾ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਦ

•

ਪਰੇ ਮਦਨ ਮਪਸ਼ਾਬ ਨਾ ਆਉਣਾ

•

ਸਾਹ ਬੇਹੁੱਦ ਔਖਾ ਆਉਣਾ

•

ਚਮੜੀ ਜੋ ਧੁੱ ਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰੰ ਗਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

•

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਤ ਮਬਮਾਰ ਮਮਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ – ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾ ਤਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਮਹਸਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹੋਣਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਟੀਮ ਨੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ/ਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਲਾਂਕਣ
ਤਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹਾਡੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗੀ। ਉਹ ਤਹਾਨੰ ਤਰੰ ਤ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਉੱਥੇ ਰਮਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾਣਾ ਬਹਤ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਨੰ ਦੇਮਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਹਸਪਤਾਲ ਮਵਖੇ ਮਲਾਂਕਣ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਆਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ:
•

ਤਹਾਡਾ ਮਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

•

ਥੋੜਹਾ ਖਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਜਸ ਮਵੁੱ ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਨਮਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਮਕ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਮਵੁੱ ਚ
ਮਚੁੱ ਟੀਆਂ ਲਹ ਕੋਮਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਮਕੰ ਨੀ ਹੈ

•

ਤਹਾਨੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮਵਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ

•

ਇਹ ਮਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਮਨਊਟਰੋਮਫ਼ਲਜ ਦੀ ਸੰ ਮਖਆ ਬਹਤੀ ਘੁੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤਹਾਨੰ
ਕੋਈ ਸੰ ਕਰਮਣ ਜਾਂ ਸੈਪਮਸਸ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ।

•

ਤਹਾਨੰ ਤਹਾਡੇ ਪਹੰ ਚਣ ਦੇ 1 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤਹਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਮਵੁੱ ਚ ਇੰ ਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਡਰਪ (ਨਾੜੀ)
ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰਾਹੀਂ ਐਟ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਵਕਲਪ
ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਸੈਪਮਸਸ ਵਾਲੇ ਮਜਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਖਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਮਵੁੱ ਚ ਐਟ
ਹਸਪਤਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਤਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁੱ ਲ ਕਰੇਗੀ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਮਕਸ ਐਟ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁੱ ਲ ਕਰਨਗੇ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਮਕੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਹਸਪਤਾਲ ਰਮਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੱ ਮਸਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੀਮ

ਂ ੀਬਾਯੋਮਟਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਹਾਨੰ ਦੁੱ ਸਣਗੇ ਮਕ,
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤਹਾਨੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਟ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਮਸਆਵਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਮਕੰ ਨਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ।

ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਹਾਡੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨੰ ਤਹਾਡੀ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਵੁੱ ਚ ਵਾਧ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਹਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੁੱ ਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ
ਦੇ ਖਰਮਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਕਝ ਤਣਾਅ ਭਮਰਆ ਤੇ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਮਵੁੱ ਚ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।
ਪਰ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 0808 808 00 00 ਤਹਾਡੀ ਸਮਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੀ
ਭਾਸਾ ਮਵੁੱ ਚ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਨਰਸਾਂ, ਮਵੁੱ ਤੀ ਗਾਈਡਾਂ, ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਵਰਕ ਸਪੋਰਟ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰ ਮੈਕਮਮਲਨ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕਮਸਤ ਭਗਤਾਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਜਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਮਕੰ ਗ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਮਚਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਹੀਮਟੰ ਗ ਦੇ ਮਬੁੱ ਲਾਂ
ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਕਮਮਲਨ ਮਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮੈਕਮਮਲਨ ਮਵਖੇ, ਸਾਨੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮਕ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਕਸ ਤਰਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੁੱ ਥੇ ਮੌਜਦ ਹਾਂ।
ਮੈਕਮਮਲਨ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੁੱ ਚ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਰਫ ਸਾਨੰ
ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੁੱ ਚ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱ ਸੋ ਜੋ ਤਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਮਜਸ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਫ਼ਤ, ਗਪਤ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਨ, ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਖੁੱ ਲਹੀ ਰਮਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰ 0808 808 00 00 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਵੈਿੱਬ ਚੈਟ
ਤਸੀਂ ਸਾਨੰ ਇਹ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਇੁੱ ਕ ਵੈਿੱਬ ਚੈਟ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਾਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ
ਮਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਸੋ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਮਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਸੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਕਰਾਂਗੇ। ‘Chat to us’ ('ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰੋ') ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਮਲਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰ ਮਨਆਂ 'ਤੇ
ਮਦਖਾਈ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/talktous
ਮੈਕਮਮਲਨ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ

ਸਾਡੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੁੱ ਚ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
macmillan.org.uk/translations ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਸਰਫ਼ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੰ
cancerinformationteam@macmillan.org.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੁੱ ਸੋ ਮਕ ਤਹਾਨੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਚਨਾ ਕੇਂਦਰ
ਸਾਡੇ ਸਚਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਸਮਥਤ ਹਨ।
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਵੁੱ ਚੋਂ ਮਕਸੇ ਕੇਂਦਰ ਮਵਖੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਕਸੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਨੇੜਲਾ ਸੈਂਟਰ macmillan.org.uk/informationcentres ਤੋਂ ਲੁੱਭੋ ਜਾਂ ਸਾਨੰ
0808 808 00 00 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਥਾਨਕ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ
ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪ ਮਵਖੇ, ਤਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮਵਚਲੇ
ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱ ਪਾਂ ਬਾਰੇ macmillan.org.uk/supportgroups ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰ 0808 808 00
00 'ਤੇ ਸਾਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਮੈਕਮਮਲਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮਮਊਮਨਟੀ
ਤਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ macmillan.org.uk/community 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ
ਗੁੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੋਸਟਾਂ ਪੜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ
ਸ਼ਬਦ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਵਿ ੇਂ
ਬੋਲਣਾ ਹੈ

ਅਰਥ

PICC ਲਾਈਨ

PICC line

/ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.
ਲਾਈਨ/

ਇਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਾਂਹ ਦੀ
ਨੱਸ ਟ ੱਚ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਟਸਰਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਟਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਐਾਂਿੀਬਾਯੋਟਿਕ
ਦ ਾਈਆਾਂ

Antibiotics

/ਐਂਟੀਬਾਯੋਟਟਕਸ/

ਦ ਾਈ ਜੋ ਟਕਸੇ ਸਿੰਕਰਮਣ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੰਕਰਮਣ

Infection

/ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ/

ਜਦੋਂ ਜੀ ਾਣੂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਟ ਚ
ੱ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਟਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿੀਮ

Hospital team

/ਹੌਸਟਪਟਲ ਟੀਮ/

ਡਾਕਿਰਾਾਂ, ਨਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਾਂ
ਦੀ ਿੀਮ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਟ ੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

Chemotherapy

/ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ/

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੈਂਸਰ
ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈਆਾਂ
ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਖਾ

Central line

/ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ/

ਇਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਛਾਤੀ
ਦੀ ਨੱਸ ਟ ੱਚ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਟਸਰਾ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਟਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ

Cells

/ਸੈੈੱਲਜ਼/

ਛੋਿੇ ਛੋਿੇ ਟਬਲਟਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਿੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਾਂ ਦਾ
ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਟ ਡ ਦਾ ਿੀਕਾ

Covid vaccine

/ਕੋਟਿਡ ਿੈਕਸੀਨ/

ਇੱਕ ੈਕਸੀਨ ਜੋ ਕੋਟ ਡ
(ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ) ਤੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਚਾਅ
ਟ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਚੱਿੀਆਾਂ ਖੂਨ ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ

White blood cells

/ਿਹਾਈਟ ਬਲੈੱ ਡ
ਸੈੈੱਲਜ਼/

ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਟ ੱਚ ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ ਜੋ ਸਿੰਕਰਮਣ
ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਾਂ ਹਨ।
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ਛੋਿੀ ਮਾਤਾ

Chicken pox

/ਟਿਕਨ ਪੌਕਸ/

ਇੱਕ ਸਿੰਕਰਮਣ ਟਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ,
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਾਲ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼
ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਟ ੱਚ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

ਿੀਕਾ

Vaccine

/ਿੈਕਸੀਨ/

ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਟਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਨੂਿੰ ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਸਿੰਕਰਮਣ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਟਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਕਸਰ ਇਿੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਟਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਦਸਤ

Diarrhoea

/ਡਾਇਰੀਆ/

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ 24 ਘਿੰਟਿਆਾਂ ਟ ੱਚ 4
ਜਾਾਂ ਧ ਪਤਲੇ , ਪਾਣੀ ਰਗੇ ਮਲ
ਾਂ ੇ ਹਨ।
ਆਉਦ

ਟਨਊਿਰੋਟਿਲਜ਼

Neutrophils

/ਟਨਊਿਰੋਟਿਲਜ਼/

ਟਚੱਿੀ ਲਹੂ ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਮ ਜੋ
ਸਿੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਿਲੂ (ਇਨਿਲੂ ਐਾਂਜ਼ਾ)

Flu (influenza)

/ਿਲੂ (ਇਨਿਲੂ ਐਾਂਜ਼ਾ)
/

ਿੇਿਟੜਆਾਂ ਅਤੇ ਹ ਾ-ਮਾਰਗਾਾਂ (ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਟਜਨ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ
ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਾਂ) ਦੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਟ ੱਚ
ਦਰਦ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਲੂ ਦਾ ਿੀਕਾ

Flu vaccine

/ਫ਼ਲੂ ਿੈਕਸੀਨ/

ਕ
ੈ ਸੀਨ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਲੂ
(ਇਨਿਲੂ ਐਾਂਜ਼ਾ) ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਟਖਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਖਾਰ

Fever

/ਫ਼ੀਿਰ/

ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਸਿੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ
ਟਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ
ਕਾਰਨ ਤੁ ਹਾਨੂਿੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
ਮਟਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਸਾਨਾ

Bladder

/ਬਲੈ ਡਰ/

ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੌਇਲੇ ਿ ਜਾਣ ਤਕ ਟਪਸ਼ਾਬ ਨੂਿੰ
ਸਿੋਰ ਕਰਨ ਾਲਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਅਿੰਗ।

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾ

Side effects

/ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟਸ/

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਭਾ ,
ਟਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਾਲਾਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ,
ਟਬਮਾਰ ਜਾਾਂ ਥਕਾ ਿ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਨਾ।
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ਲਾਲ ਲਹੂ ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ

Red blood cells

/ਰੈੈੱਡ ਬਲੈੱ ਡ ਸੈੈੱਲਜ਼/

ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਟ ਚ
ੱ ਕੋਟਸ਼ਕਾ ਾਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੁੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਹਾਂ ਮਵਮਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਕਸਮਾਂ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਉਣਾ

•

ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

•
•
•

ਵੁੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

•

ਪਰਸ
ੋ ਟੇਟ ਕੈਂਸਰ

•

ਇਲਾਜ

•
•
•

•
•

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

•

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ

•

ਸਰਜਰੀ

•

ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

ਤਹਾਨੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨਾ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮੁੱ ਮਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰ ਤ

ਮਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ
ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਰਮਚਆਂ ਮਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਇੁੱ ਕ ਫ਼ੌਰੀ ਗਾਈਡ
ਸੈਪਮਸਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਓ macmillan.org.uk/translations

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਕੈਂਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਵਕਾਸ ਦੀ ਟੀਮ
ਦਆਰਾ ਮਲਮਖਆ ਅਤੇ ਸੰ ਪਾਮਦਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨਵਾਦ, ਇੁੱ ਕ ਅਨਵਾਦ ਕੰ ਪਨੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਮਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਮਮਲਨ (Macmillan) ਦੀ ਪਸਮਤਕਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੈਪਮਸਸ
ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰੀ ਪਸਮਤਕਾ ਮਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਮਵੁੱ ਚ ਹੀ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਪਸਮਤਕਾ ਮਵੁੱ ਚ ਮਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ
ਸਾਡੇ ਮੁੱ ਖ ਮਚਮਕਤਸਕੀ ਸੰ ਪਾਦਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਟਮ ਇਵੇਸਨ (Professor Tim Iveson), ਕਨਸਲਟੈਂਟ
ਮੇਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਮਜਸਟ (Consultant Medical Oncologist) ਅਤੇ ਮੈਕਮਮਲਨ ਚੀਫ ਮੇਡੀਕਲ
ਐਡੀਟਰ (Macmillan Chief Medical Editor) ਦਆਰਾ ਪਰਮਾਮਣਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ।
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ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਮਜਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਬਹਤਰੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਬਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ ਇੁੱ ਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

cancerinformationteam@macmillan.org.uk
MAC18335_Punjabi
ਮਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ਦੀ ਸਮੀਮਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ: 2022
ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਸਮੀਮਖਆ: 2025
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਅਸੀਂ ਮਬਲਕਲ ਦਰਸਤ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਪਰ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਹਾਡੀ ਸਮਥਤੀ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਢਕਵੀਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜੁੱ ਥੋਂ ਤਕ
ਕਨੰ ਨ ਦਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਮਮਲਨ ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ
ਮਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਮਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਮਵੁੱ ਚ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਹੈ।
© ਮੈਕਮਮਲਨ ਕੈਂਸਰ ਸਪੋਰਟ 2022, ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ (261017), ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ (SC039907) ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ
(604) ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਜਸਟਰਡ ਚੈਮਰਟੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂ ਡ ਮਵੁੱ ਚ ਵੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੰ ਟੀ ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ ਸੀਮਮਤ ਕੰ ਪਨੀ,
ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਜਸਟਰਡ ਕੰ ਪਨੀ ਨੰਬਰ 2400969. ਆਇਲ ਆਫ ਮੈਨ ਕੰ ਪਨੀ ਨੰਬਰ 4694F. ਪੰ ਜੀਮਕਰਤ ਦਫ਼ਤਰ:
89 Albert Embankment, London SE1 7UQ

.

ਪੰ ਨਾ 13 ਕੁੱ ਲ ਪੰ ਨੇ 13 ਮੈਕਮਮਲਨ ਤੁੱ ਥ ਸ਼ੀਟ 2022: ਸੈਪਮਸਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ

Sepsis and cancer
Cancer and some cancer treatments can increase your risk of sepsis. This leaflet
explains:
•

what sepsis is

•

when you need to contact your hospital team

•

what you can do to protect yourself.

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes how to say the words in English.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am 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.
There is more cancer information in other languages at
macmillan.org.uk/translations
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•
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•
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•

How can I help myself?

•

Looking after yourself before cancer treatment

•

Looking after yourself during cancer treatment

•

Symptoms of an infection that may lead to sepsis

•

Later symptoms of sepsis – call 999

•

What will happen when I call my hospital team?

•

Getting the right care and support for you

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in your language

•

References and thanks

What is sepsis?
Sepsis is sometimes called blood poisoning. It happens when your body reacts to an
infection and attacks its own organs and tissues..
Sepsis needs to be treated in hospital quickly. People can die from sepsis if it is not
treated early.
When sepsis is treated quickly, most people make a full recovery

Why might I get sepsis?
Cancer and some cancer treatments can make your body unable to fight infections.
Our bodies are made up of tiny building blocks called cells. Our blood is made of
cells, including red blood cells and white blood cells.
A type of white blood cell helps our bodies to fight infection. These cells are called
neutrophils. Some cancer treatments reduce the number of these white blood cells in
our bodies. This is most common if you have chemotherapy, but it can happen with
other cancer treatments too.
If you have a low number of these neutrophils, a minor infection can become very
serious. It could cause death within a few hours.
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When might sepsis happen?
An infection or sepsis can happen at any time. Your risk is usually highest when the
number of neutrophils in your blood is low The exact time can vary, so ask your
hospital team when you are most at risk.

What is my risk of getting sepsis?
Your risk of infection and sepsis depends on the type of cancer drugs you are
having. It also depends on:
•

the type of cancer you have

•

the stage of the cancer

•

your age

•

your general health.

Can I prevent sepsis?
You cannot stop the number of white blood cells from getting lower. This means you
cannot prevent sepsis.
The most important thing you can do is call your hospital team’s 24-hour
helpline straight away if you are worried.
This reduces your risk of developing a serious problem from an infection and can
save your life.

How can I help myself?
You should keep your hospital team’s 24-hour helpline number with you at all times. Save
the number in your mobile phone. You can also ask family and friends to keep a note of the
number. Your hospital team will be either a cancer team or a haematology team, depending
on the type of cancer you have.

Do not delay – always call the hospital sooner rather than later. Sepsis is easy
to treat if the treatment starts early.
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These are also other ways you can help yourself:
•

Tell your family, friends and work colleagues about your risk of sepsis.

•

Plan how you would get to hospital quickly, for example who would look after
your children or help you to get to hospital.

•

Keep a record of the treatment you are having and when you last had it.

•

Check for early symptoms of an infection. We describe these in this
information.

•

Check for the symptoms of sepsis. We describe these in this information.

•

Call your cancer team urgently if you have any symptoms of infection.

It can be difficult to know if the symptoms you have are an infection or a treatment
side effect. Do not delay contacting your hospital team. Neither you or your doctor
can tell which infections might lead to sepsis. All infections people get during cancer
treatment are treated urgently.
Infections do not get better on their own. Early infections can be treated easily with
antibiotics. But delaying treatment for an infection can be dangerous.

Looking after yourself before cancer treatment
You can look after yourself before treatment by doing the following:
•

Talk to your doctor or nurse about getting the flu (influenza) vaccine and covid
vaccine. Adults you live with should also get these vaccines.

•

Buy a thermometer, so you can check your temperature at home.

•

Have a dental check before you start cancer treatment.
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Looking after yourself during cancer treatment
Do not be afraid to live your life as normal. You do not need to avoid family and
friends, unless they are unwell. Infections during chemotherapy are usually caused
by bacteria that are naturally present in your own body.
You can help yourself during treatment by doing the following:
•

Avoid people who are unwell, for example people with coronavirus, chicken
pox, shingles, diarrhoea or a fever.

•

Call your hospital team’s helpline if you have been exposed to people with an
infection.

•

Follow any advice you are given about your diet. Not all patients need to
make changes to their diet. If you need to change your diet, you will be told
about this at the start of your treatment.

•

Wash your hands before and after you eat and wash your hands after using
the toilet.

•

Wash your hands straight away after touching or removing animal waste.

•

Use clean gloves for gardening and any other activities where you might cut
yourself.

•

Clean any cuts or grazes straight away and cover them with a plaster.

•

Clean your teeth at least twice a day.

•

Cook food at the correct temperature and store food at the correct
temperature.

Symptoms of an infection that may lead to sepsis
Contact your hospital team urgently if you have any of the following symptoms of
infection:
•

You feel less well than normal.

•

Your temperature goes over 37.5°C (99.5°F).

•

Your temperature goes below 36°C (96.8°F).

•

You feel shivery, freezing cold and unable to get warm, like when you have
‘flu (influenza).

•

You have diarrhoea. This means passing more stools (poo) than is usual for
you or having watery or loose stools. If you have a stoma, it will be more
active than usual.
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There are some types of infection that have other symptoms. You should contact
your hospital team urgently if you have any of these symptoms:

Symptoms of a urine infection
• pain or discomfort when you pee (pass urine)
•

peeing more often than usual

•

feeling that your bladder is not empty after peeing

•

being unable to wait to empty your bladder

•

leaking urine (incontinence)

•

pain low down in your tummy area (abdomen)

•

urine that is cloudy or foul smelling, or that contains blood.

Symptoms of a chest infection
• feeling short of breath
•

having a sore chest

•

coughing up green phlegm.

Symptoms of a skin infection.
• redness, heat, swelling or pain (especially around a PICC line, central line, cut
or wound).
Symptoms of a tooth infection
• throbbing pain in your tooth or gum that may start suddenly and slowly gets
worse
•

pain that spreads to your ear, jaw and neck on the same side as the painful
tooth or gum

•

redness or swelling in your face.
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Later symptoms of sepsis – call 999
If you have the later symptoms of sepsis, you need medical help straightaway. You
need medical help to save your life and prevent serious damage to your body.
If you have any of these symptoms, call 999:
•

slurred speech or confusion

•

extreme shivering or muscle pain

•

passing no urine in a day

•

severe shortness of breath

•

skin that is mottled or discoloured

•

feeling generally very unwell – it may be the worst you have ever felt.

What will happen when I call my hospital team?
Telephone assessment
Your hospital team will ask about your symptoms and your temperature. They might
ask you to go to hospital urgently and you might have to stay in. It is important to go
to the hospital as soon as possible, so you can be seen and given treatment if
needed.
Hospital assessment
The hospital team will treat you as an emergency. The hospital team are likely to:
•

examine you

•

take some blood, including a sample to find out the number of white blood
cells in your blood

•

arrange other tests, depending on the signs and symptoms you have

•

decide whether you have too low a number of neutrophils and whether you
have an infection or signs of sepsis.

•

give you antibiotics by injection or through a drip into your bloodstream
(intravenously) within 1 hour of your arrival
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Treatment options
Most people with sepsis will stay in hospital for antibiotic treatment into their
bloodstream.
Your hospital team will talk to you about what antibiotic treatment you need and for
how long. They will also talk to you about how long you might need to stay in hospital
for.
If you are unlikely to have any problems from your infection, the hospital team might
give you antibiotic tablets to take at home instead. They will tell you how important it
is to go back to hospital quickly if you have any problems.

Getting the right care and support for you
If you have cancer and do not speak English, you may be worried that this will affect
your cancer treatment and care. But your healthcare team should offer you care,
support and information that meets your needs.
We know that sometimes people may face extra challenges in getting the right
support. For example, if you work or have a family it can be hard to find time to go to
hospital appointments. You might also have worries about money and transport
costs. All of this can be stressful and hard to cope with.
But help is available. Our free support line 0808 808 00 00 can offer advice, in your
language, about your situation. You can speak to nurses, financial guides, welfare
rights advisers and work support advisers.
We also offer Macmillan Grants to people with cancer. These are one-off payments
that can be used for things like hospital parking, travel costs, childcare or heating
bills.

How Macmillan can help you
At Macmillan, we know how a cancer diagnosis can affect everything, and we are
here to support you.
Macmillan Support Line
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 help with medical questions, give
you information about financial support, or be there to listen if you need someone to
talk to. The free, confidential phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm. Call us
on 0808 808 00 00.
Web chat
You can send us a web chat message saying you would like an interpreter. Tell us,
in English, the language you need, and we will arrange for someone to contact you.
Click on the ‘Chat to us’ button, which appears on pages across the website. Or go
to macmillan.org.uk/talktous
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Macmillan website
Our website has lots of information in English about cancer. There is also more
information in other languages at macmillan.org.uk/translations
We can also arrange translations just for you. Email us at
cancerinformationteam@macmillan.org.uk to tell us what you need.
Information centres
Our information and support centres are based in hospitals, libraries and mobile
centres. Visit one to get the information you need and speak with someone face to
face. Find your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us
on 0808 808 00 00.
Local support groups
At a support group, you can talk to other people affected by cancer. Find out about
support groups in your area at macmillan.org.uk/supportgroups or call us on 0808
808 00 00.
Macmillan Online Community
You can also talk to other people affected by cancer online at
macmillan.org.uk/community You can access it at any time of day or night. You
can share your experiences, ask questions, or just read through people’s posts.
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Word list
Word

Meaning

Antibiotics

Medicine that treats an infection.

Bladder

The organ in your body that stores urine until you go to the toilet.

Cells

The tiny building blocks that make up the organs and tissuesof our
bodies.

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.

Chemotherapy

A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.

Chicken pox

An infection that causes a fever, skin rash and itchy skin. People
usually get this when they are a child.

Covid vaccine

A vaccine that helps protect you from covid (coronavirus).

Diarrhoea

Having 4 or more loose, watery bowel movements in 24 hours.

Fever

When your body temperature gets hotter than usual to fight an
infection. This can also make you sweat and feel weak and dizzy.

Flu (influenza)

An infection of the lungs and airways (the passages we breathe
through in our bodies). This can also cause fever and aches in your
body.

Flu vaccine

A vaccine that protects you from getting the flu (influenza).

Hospital team

The team of doctors, nurses and other professionals who will look
after you in hospital.

Infection

When bacteria gets into your body and causes an illness.

Neutrophils

A type of white blood cell that fights infection.

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.

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.

Vaccine

A treatment that aims to give your body protection (immunity) from a
particular infection. It is often given by injection.

White blood cells

Cells in our blood that fight infection.
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More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Living with cancer

•

Breast cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Large bowel cancer

•

Claiming benefits when you have cancer

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

Treatments

•

•

Help with costs when you have cancer

Chemotherapy

•

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

Radiotherapy

•

•

Sepsis and cancer

Surgery

•

Side effects of cancer treatment

•
To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate and up-to-date but it
should not be relied upon as a substitute for specialist professional advice tailored to your situation.
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