Chemotherapy: Gujarati

કિમોથેરેપી
આ માકિતી કકમોથેરેપી મિશે છે :
કોઈપણ શબ્દો જે નીચે લીટી કરે લા છે અંતમાાં આપેલી શબ્દની સુુુુુુુચચમાાં સમજાિામાાં
આવ્યા છે . શબ્દ સ ૂચચમાાં અંગ્રેજીમાાં શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાિેશ છે .

કૅન્સર ધરાિતી ઘણા લોકો માટે કકમોથેરેપી સારિાર ના ભાગરૂપે િોય શકે છે .
કેટલાક લોકો અન્ય સારિાર પણ ધરાિતા િોય છે જેમ કે સર્જરી, રે કિયોથેરેપી, લક્ષયાાંકકત

થેરેપીઓ અથિા અન્ય કૅન્સર-મિરોધી દિાઓ. િોસ્પપટલ ખાતેના િોક્ટરો તમારી સારિાર મિશે

તમારી સાથે િાત કરશે. આ સારિારો મિશે અમે તમારી ભાષામાાં પણ માકિતી ધરાિીએ છીએ.
જો તમને આ માકિતી મિશે કોઇપણ પ્રશ્નો િોય, તો જયાાં તમે સારિાર લઇ રહ્યા િોિ તે
િોસ્પપટલ પર તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટને પ ૂછો.

તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) ને અઠિાકિયાના સાત
કદિસ, સિારે 8 િાગ્યા થી રાિે 8 િાગ્યા સુધી ફ્રી ફોન નાંબર 0808 808 00 00પર કોલ
કરી શકો છો. અમારી પાસે અનુિાદક છે , તેથી તમે તમારી ભાષામાાં અમારી સાથે િાત

કરી શકો છો. જયારે તમે અમને કૉલ કરો છો, ત્યારે કૃપા કરીને તમને કઇ ભાષાની જરૂર
છે તે અમને અંગ્રેજીમાાં કિો.

અન્ય ભાષાઓમાાં કૅન્સર મિશે િધુ માકિતી macmillan.org.uk/translationsપર ઉપલબ્ધ છે
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આ માકિતી નીચેની બાબતો વિશે છે :
•

કૅન્સર શુાં છે ?

•

કકમોથેરેપી શુાં છે ?

•

કકમોથેરેપીનો ઉપયોગ ક્યારે કરિામાાં આિશે?

•

કકમોથેરેપી લેિી

•

તમારી સારિાર ને સમજિી

•

સારિાર પિેલાના પરીક્ષણો

•

તમારી સારિાર ક્યાાં કરિામાાં આિશે?

•

સારિાર કેટલો સમય ચાલશે?

•

તમારી સારિાર યોજનામાાં થતાાં ફેરફાર

•

આિ અસરો

•

બીજી મિત્િની માકિતી

•

તમારા માટે યોગ્ય સાંભાળ અને સપોટસ મેળિિો

•

મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે

•

શબ્દ સ ૂચચ

•

તમારી ભાષામાાં િધુ માકિતી

•

સાંદભો અને આભાર

િૅન્સર શુંુ છે ?
કૅન્સર આપણા શરીરના કોષો માાં શરૂ થાય છે . કોષો નાનકિાાં ચબલ્િિંગ બ્લોક છે જે શરીરના

અંગો અને પેશીઓની રચના કરે છે . કોષો શરીર પાસેથી સાંકેતો મેળિે છે , જે તેમને જણાિે છે
કે નિા કોષો બનાિિા માટે ક્યારે િધારિા અને ક્યારે મિભાજીત કરવુ.ાં આ રીતે આપણા

શરીરનો મિકાસ થાય છે અને તે પિપથ થાય છે . આ કોષો જૂના, ક્ષમતગ્રપત થઈ શકે છે અથિા
તેની િિે જરૂર નથી જયારે આવુ ાં થાય છે , ત્યારે કોષને શરીરમાાંથી કામ કરિાનુ ાં બાંધ કરિાનો
અને મ ૃત્યુ પામિાનો સાંકેત મળે છે .

ક્યારે ક આ સાંકેતો ખોટા પિી શકે છે , અને કોષ અસામાન્ય બની જાય છે . અસામાન્ય કોષ િધુ
ને િધુ અસામાન્ય કોષો બનાિિા માટે મિભાજીત થિાનુ ાં ચાલુ રાખી શકે છે આ એક ગઠ્ઠો
બનાિી શકે છે , જેને ગાાંઠ કિેિાય છે .
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સામાન્ય િોષો

ગાુંઠ રચતા સામાન્ય િોષો

બધી ગાાંઠો કૅન્સરની નથી િોતી. ગાાંઠ કે જે કૅન્સર નથી (ઘાતક નિીં એિી ગાાંઠ) તે િધી શકે છે ,
પરાં ત ુ તે શરીરમાાં બીજે ક્યાાંય ફેલાઈ શકતી નથી. તે સામાન્ય રીતે માિ તો જ સમપયા ઊભી
કરે છે જો તે િધે અને નજીકના અંગો પર દબાણ કરે .
એક ગાાંઠ જે કૅન્સર (ઘાતક િોય એિી ગાાંઠ) િોય તે નજીકની પેશીઓમાાં િધી શકે છે .
કૅન્સરના કોષો અમુક િખત પ્રથમ કૅન્સર માાંથી છુટ્ટા પિે છે અને રક્ત અથિા લમસકા તાંિ
મારફતે શરીરના અન્ય ભાગોમાાં આગળ િધે છે . કૅન્સરના કોષો જે પ્રસરી શરીરના અન્ય
ભાગોમાાં ગાાંઠ રૂપે મિકમસત થાય છે તેને ગૌણ કૅન્સર કિેિામાાં આિે છે .

કિમોથેરેપી શુંુ છે ?
કકમોથેરેપી દિાઓ કૅન્સર નાાં કોષોને નુકશાન કરે છે જેથી તેઓ મ ૃત્યુ પામે. તાંદુરપત કોષોને પણ નુકશાન
થઇ શકે છે પરાં ત ુ સામાન્ય રીતે તેઓ પોતાનુ ાં સમારકામ કરશે.

કકમોથેરેપી મિચભન્ન રીતે આપી શકાય છે . તમને તમારી સારિાર દરમમયાન એક અથિા િધુ
દિાઓ આપિામાાં આિી શકે છે . મોટાભાગની કકમોથેરેપી દિાઓનુ ાં લોિીમાાં િિન કરિામાાં આિે
છે . આનો અથસ એિો થાય છે કે તેઓ શરીરમાાં કોઇપણ પથળે કૅન્સર નાાં કોષો સુધી પિોંચી શકે છે .
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કિમોથેરેપીનો ઉપયોગ ક્યારે િરિામાું આિશે?
કકમોથેરેપી એકલી અથિા અન્ય પ્રકારની સારિાર સાથે ઉપયોગમાાં લઇ શકાય છે જેમ કે
લક્ષયાાંકકત થેરેપીઓ, સર્જરી અથિા રે કિયોથેરેપી. તે આપી શકાય છે :
•

ચોક્કસ પ્રકાર ના કૅન્સર માટે મુખ્ય સારિાર તરીકે

•

અન્ય સારિાર પિેલાાં, કૅન્સરને ઓછુ કરિા માટે

•

અન્ય સારિારના સમયે

•

અન્ય સારિાર પછી, કૅન્સરને ફરી થતાાં અટકાિિાના પ્રયાસ રૂપે

•

કૅન્સર ઠીકના થઇ શકતુાં િોય ત્યારે , કોઈને સારુાં લગાિિા અથિા લાાંબા સમય સુધી
જીિાિિા

ક્યારે ક કકમોથેરેપી એિી સ્પથમતની સારિાર કરિા માટે િપરાય છે જે કૅન્સર ના િોય.

કિમોથેરેપી લેિી
તમને સામાન્ય રીતે કકમોથેરેપી સારિાર સિોના કોસસ તરીકે આપિામાાં આિશે. દરે ક સિ માાં

કેટલાક કદિસો આરામ આપિામાાં આિશે જયારે તમને કોઈ કકમોથેરેપી આપિામાાં આિશે નકિ.

આને સારિારનુ ાં એક ચક્ર કિેિાય છે . તમારા ચક્રોની સાંખ્યા તમને ક્યા પ્રકારનુ ાં કૅન્સર છે તેનાાં પર
આધાકરત છે . તમને કેટલા ચક્રની જરૂર છે એ તમને તમારા કૅન્સર િૉક્ટર કિેશે.
કકમોથેરેપી દિાઓ મિમિધ રીતે આપી શકાય છે . તેઓને આપી શકાય છે :
•
•
•
•
•

ઇન્જેક્શન તરીકે અથિા નસમાાં કિપ તરીકે
ગોળીઓ અથિા કેપ્સપયુલ તરીકે
ત્િચા માાં ઇન્જેક્શન દ્વારા

પનાયુ માાં ઇન્જેક્શન દ્વારા

કરોિરજ્જુની આસપાસનાાં પ્રિાિીમાાં ઇન્જેક્શન દ્વારા (ઇન્રાથેકલ કકમોથેરેપી)

•

મ ૂિાશય જેિા મિપતારમાાં

•

કેટલાક ત્િચા ના કૅન્સર માટે ક્રીમ તરીકે .

નસમાું કિમોથેરેપી લેિી
મોટા ભાગની કકમોથેરેપી ની દિાઓ એક નસ માાં આપિામાાં આિે છે તે સામાન્ય રીતે કેન્યુલા
તરીકે ઓળખાતી એક નાની નળી મારફતે આપિામાાં આિે છે . નસસ તમારા િાથમાાં એક નસ
માાં કેન્યુલા મ ૂકશે. નસસ પછી તે કેન્યુલા ને એક પ્રિાિી બેગ અથિા મસકરિંજ જેમાાં અંદર

કકમોથેરેપી િશે તેની સાથે જોિશે. તમે ઘેર જાિ તે પિેલાાં કેન્યુલા બિાર કાઢી લેિામાાં આિશે.
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ુ ા:
િેન્યલ

કકમોથેરેપી તમારા િાથ અથિા છાતીમાાં નળી મારફતે આપી શકાય છે . તમારા િાથની એક
લાઈન ને પીઆઈસીસી લાઈન કિેિામાાં આિે છે . તમારી છાતીમાાં એક લાઈન ને સેન્રલ

લાઈનકિેિામાાં આિે છે . તમારી સારિાર દરમમયાન આ લાઈન અંદર જ રિે છે . જો તમને
જરૂર િશે તો તમારી નસસ આ મિશે તમને િાત કરશે.

સેન્રલ લાઈન:
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પીઆઈસીસી (PICC) લાઈન:

ઘણા લોકોને એિી ચચિંતા થતી િોય છે કે કકમોથેરેપી પીિાદાયક િોય છે , અથિા તેઓને અલગ
અનુભિ થશે જયારે તે તેમને આપિામાાં આિશે. નસમાાં કકમોથેરેપી લેિી પીિાદાયક ના િોિી
જોઈયે, તેથી જો તેનાથી પીિા થાય તો તુરાંત તમારી નસસ ને જણાિો.

અમુક િખત, ઘેર કકમોથેરેપી આપિા માટ પોટે બલ પાંપનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
ટેબ્લેટ તરીિે કિમોથેરેપી મેળિિી

કકમોથેરેપી ટેબ્લેટ ઘર પર લઇ શકાય છે . માિ કેટલાક પ્રકારની કકમોથેરેપીમાાં ગોળીઓ િોય
છે . તે યાદ રાખવુાં મિત્િપ ૂણસ છે કે તેઓ િજુ પણ આિ અસરો ધરાિી શકે છે .

તમારી સારિાર ને સમજિી
તમે સારિાર લો તે પિેલા તમારા િૉકટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટ તમને સમજાિશે:
•

તમારે તેની શા માટે જરૂર છે

•

તે તમારે કેટલી િાર લેિી પિશે

•

શક્ય આિ અસરો

•

સારિાર પછી તમે કેવ ુ ાં અનુભિશો.

જયાાં સુધી તમે સમજી ના લો કે શા માટે તમને આ સારિાર આપી રિયા છે અને તમને કેવ ુ ાં
લાગશે ત્યાાં સુધી તમને કોઈપણ સારિાર આપિામાાં આિશે નિીં. તમે સારિાર કરાિા માટે

સાંમત છો અને તેની શક્ય આિ અસરો તમે સમજી ગયા છો એવુ ાં દશાસિિા માટે તમારી પાસે
એક ફોમસ સાઇન કરાિિામાાં આિશે. આને સાંમમત પિક કિેિામાાં આિે છે .
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તમારી ભાષા અને અંગ્રેજી એમ બન્ને બોલતી િોય તેિી કોઇ વ્યસ્ક્તને તમારી સાથે લઇ જિી
એક સારો મિચાર છે . િોસ્પપટલ ખાતે અનુિાદક િોય શકે, છતાાં પણ જો તમને તેની જરૂર િોય
તો તેના માટે અગાઉથી તેની માાંગણી કરિા પ્રયત્ન કરિો.

ઘણા લોકોને કકમોથેરેપી લેિી એ ચચિંતાજનક લાગે છે . તમારી સારિાર ને લગતા કોઈ પ્રશ્નો

તમારા મનમાાં િોય તે તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટને પ ૂછિાથી તમને મદદ મળશે.

સારિાર પિેલાના પરીક્ષણો
તમારી સારિાર શરૂ કરતા પિેલા તમારે અમુક પરીક્ષણ કરિાના રિેશે. આ તમે સારિાર લેિા
પ ૂરી રીતે તૈયાર છો તે તપાસ કરિામાાં તમારા િૉક્ટર ને મદદ કરશે. આમા સામાન્ય રીતે

લોિીની તપાસો અને કદાચ તમારી કકિની કે હ્રદયની ચકાસણીઓનો સમાિેશ થતો િોય છે .
અમુક િખત, તમારે એક્સ-રે અથિા પકેન કરિાની જરૂર પિી શકે છે . તમારી ઊંચાઇ અને
િજન પણ માપિામાાં આિશે. જો તમે સગભાસ થઇ શકતા િોિ, તો તમને પ્રેગ્નન્સી ટેપટ
કરાિિા માટે કિેિામાાં આિી શકે છે .

દરે ક સારિાર પિેલાાં, તમારુાં રક્ત પરીક્ષણ થઈ શકે છે . આ તમારા સારિારના કદિસે અથિા

એક કે બે કદિસ પિેલાાં કરિાનુ ાં િોઈ શકે છે . તમારા િૉક્ટર અથિા નસસ તમારા રક્ત પરીક્ષણ
પકરણામો તપાસસે અને તમારી છે ્લી સારિાર પછી તમે કેવ ુ ાં અનુભિી રહ્યા છો એિો પ્રશ્ન
કરશે.

તમારી સારિાર ક્યાું િરિામાું આિશે?
તમે સામાન્ય રીતે િે યુમનટ અથિા િોસ્પપટલ િૉિસ માાં સારિાર મેળિશો. અમુક િખત તમે
તેને તમારા ઘેર લઇ જઈ શકો છો. તમે સારિાર ક્યાાં લઇ શકો છો તેના મિશે તમે તમારા

િૉક્ટર કે નસસ સાથે િાત કરી શકો છો. આ તમારા માટે તે લેિા માટે સલામત પથળ છે એની
ખાતરી કરિી મિત્િની છે . તમારે તમારી સારિાર માટે મુસાફરી કરિાની જરૂર પિી શકે છે .
જો તમને િોસ્પપટલ સુધી પિોચિા અથિા ત્યાાં સુધીના મુસાફરી ખચસમાાં મદદ ની જરૂર િોય
તો તમારી નસસ સાથે િાત કરો.

સારિાર િેટલો સમય ચાલશે?
તમે સામાન્ય રીતે એક 'એક કદિસના દદી' તરીકે નસ માાં કકમોથેરેપી લઇ શકો છો. તેનો
અથસ એ થાય કે તમારે રાત રોકાિાની જરૂર નિી રિે અને તમે સારિાર બાદ ઘેર જઈ

શકશો. સારિાર આપિામાાં અિધા કલાક થી લઇ ને થોિા કલાકો લાગી શકે છે . કેટલાક
લોકોને થોિા સમય માટે િોસ્પપટલમાાં રિેિાની જરૂર પિી શકે છે .
સામાન્ય રીતે, તમારી સારિારનો સમય થોિા મકિના સુધી ચાલી શકે છે . આ તમને કયાાં
પ્રકારનુ ાં કૅન્સર છે તેના પર આધાકરત છે .
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તમારી સારિાર યોજનામાું થતાું ફેરફાર
તમારા િૉક્ટર તમારા શરીર પર સારિારની અસર ચકાસિાાં માટે પરીક્ષણો નો ઉપયોગ

કરશે. અમુક િખત તમારી સારિારમાાં મિલાંબ કરિો પિે અથિા સારિાર બદલિી પિે જેથી
તમારા શરીરને સાજા થિા માટે સમય આપી શકાય. તમારા િૉક્ટર તમારી સાથે આ મિશે
િાત કરશે.

આડ અસરો
કકમોથેરેપીમાાં િપરાતી દિાની આિ અસર તમને અપિપથ મેિસ ૂસ કરાિી શકે છે . આનુ ાં કારણ
એ છે કે તે તમારા શરીરના તાંદુરપત કોષો અસર કરે છે . મોટા ભાગની આિ અસરો સારિાર
સમાપ્સત થયા બાદ સારી થઇ જશે, પરાં ત ુ કેટલીક િધારે લાાંબો સમય ચાલી શકે છે . તમારા

િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટ તમને થઈ શક્તી કોઈપણ આિ અસર મિશે તમારી સાથે િાત
કરશે.

જુદી જુદી દિાઓ થી જુદી જુદી આિ અસરો થાય છે . ઘણા લોકોને ખુબ ઓછી આિ અસરો
થાય છે જયારે અન્યને િધુ થઈ શકે છે .

અમે અિીં સૌથી સામાન્ય આિ અસરો િણસિીએ છીએ. તમને આ બધી થશે તેિી શક્યતા
ઓછી છે . જો તમને કોઇ આિ અસર જે અિી યાદીમાાં ના િોય તેિી ધ્યાનમાાં આિે, અથિા
તમને આિ અસરો મિશે કોઇ પ્રશ્નો િોય તો તમારા િૉક્ટર, નસસ અથિા ફામાસમસપટને પ ૂછો.

તમારા નસસ તમને િોસ્પપટલના ટેલલફોન નુંબરો આપશે જેથી તમને અપિપથતા લાગે અથિા
િોઈ સલાિની જરૂર િોય તો તમે િૉલ િરી શિો. તમે કિિસ અથિા રાવિના િોઇ પણ સમયે
ફોન િરી શિો છો. તમારા ફોન માું આ નુંબર સાચિો અથિા તેમને ક્યાુંિ સાચિીને રાખો.
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ચેપ
કકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાં સફેદ રક્ત કોષોની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે . આને ન્યુરોપેમનઆ
કિેિામાાં આિે છે . આ તમને ચેપ લાગિાની શક્યતા િધારી શકે છે .
તમને આપિામાાં આિેલા નાંબર પર િોસ્પપટલનો ત ુરાં ત સાંપકસ કરો જો:
•

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

•

સામાન્ય તાપમાન િોિા છતા પણ તમને અચાનક અપિપથતા લાગે છે

•

તમારુાં તાપમાન 36°સે (96.8°F) કરતા નીચે જાય છે

•

તમને કોઈ ચેપના લક્ષણો િોય, જેમ કે:
o ગરમી અથિા ઠાંિી અનુભિી
o ધ્રુજારી અનુભિી
o દુખતુાં ગળાં
o ઉધરસ અથિા શ્વાસ ચઢિો
o અમતસાર
o બહુ િાર પેશાબ કરિાની જરૂર.

તમારા સફેદ રક્ત કોષો સામાન્ય રીતે આગામી સારિાર પિેલા સામાન્ય થઇ જાય છે . િધુ િખત
કકમોથેરેપી લેતા પિેલાાં તમારા રક્ત નુ ાં પરીક્ષણ કરાશે. જો સફેદ રક્ત કોષો િજુ પણ ઓછા િશે
તો તમારા િૉક્ટર તમારી સારિારમાાં ટૂાંકા સમય માટે મિલાંબ કરશે.

ક્યારે ક તમારા િાિકાના મજ્જા ને િધુ સફેદ રક્ત કોષો બનાિિામાાં મદદ માટે G-CSF તરીકે
ઓળખાતી દિાના ઇન્જેક્શન તમને આપિામાાં આિી શકે છે .
એનીવમયા

કકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાં લાલ રક્ત કોષો ની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે . આનાથી તમને થાક

લાગી શકે અને શ્વાસ ચઢી શકે છે . જો તમને આવુ ાં લાગતુાં િોય તો તમારા િૉક્ટર કે નસસ ને
જણાિો. તમને િધારાના લાલ રક્ત કોષો આપિાની જરૂર પિી શકે છે (રક્ત રાન્પફયુઝન).

અથિા તમારા િૉક્ટર તમારા શરીરને િધારે લાલ રક્ત કોષો બનાિિામાાં મદદ કરિા માટે
તમને દિાઓ આપી શકે છે .
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ઉઝરડો અને રક્તસ્રાિ
કકમોથેરેપી તમારા લોિીમાાં પ્સલેટલેટ્સ ની સાંખ્યા ઘટાિી શકે છે . પ્સલેટીલેટ્સ તે કોષો છે જે

લોિીને જામિામાાંુાં મદદ કરે છે . તમારા િૉક્ટર અથિા નસસ ને કિો જો તમને કોઇ ઉઝરિો

અથિા રક્તસ્રાિ િોય. આમાાં નાકમાાંથી લોિી નીકળવુ,ાં પેઢામાાંથી લોિી નીકળવુ,ાં ત્િચા પર
રક્તની ફો્લીઓ અથિા ચકામાનો સમાિેશ થાય છે . કેટલાક લોકોને િધારે પ્સલેટલેટ્સ
આપિાની જરૂર પિી શકે છે .
થિાિટ

ખુબ જ થાક લાગિો તે એક સામાન્ય આિ અસર છે . ઘણી િખત તે સારિાર ના પ ૂણસ થતા

સુધીમાાં િધુ ખરાબ થાય છે . તે તમારી સારિાર સમાપ્સત થયા પછી થોિો સમય રિી શકે છે .
તમને જરૂર િોય એટલો આરામ મેળિિાનો પ્રયત્ન કરો. થોડુાં ચાલિા જેિી િળિી કસરતો
પણ મદદ કરે છે . જો તમને ઊંઘ જેવુ ાં લાગે, તો િાિન અથિા મશીન ચલાિશો નિી.
અપિપથતા લાગિી અથિા લબમાર થવ ુંુ

જો તમે કકમોથેરેપી લો તો તમને અપિપથતા લાગી શકે છે . તમને મદદ કરિા તમારા િોકટર
તમને ચબમારી મિરોધી દિા આપી શકે છે . તેને જેમ તમારા િૉક્ટર નસસ અથિા ફામાસમસપટ એ
િણસવ્યુાં િોય તે જ રીતે લો. જો તમે િજુ ચબમારી અનુભિતા િોિ તો શક્ય તેટલી જ્દી

િોસ્પપટલનો સાંપકસ કરો. તેઓ તમને સલાિ આપી શકે છે અને તમારા માટે િધારે સારુાં કામ
કરતી િોય તેિી દિા બદલી શકે છે .
િાળ ખરિા
ઘણા લોકોને આ આિ અસર ખુબ જ મનરાશાજનક લાગતી િોય છે . બધી કકમોથેરેપી દિાઓથી
તમારા િાળ નથી ખરતા. કેટલીક દિાથી િાળ ખરતાાં નથી. અન્ય તમારા તમામ િાળ ખેરિી
શકે છે . આમાાં શરીરનાાં િાળનો પણ સમાિેશ થઇ શકે છે . શુાં થઇ શકે છે તે તમારા િોકટર

અથિા નસસ તમને સમજાિશે. તમારા િાળ અને પકા્પ ની માિજત કઈ રીતે કરિી તેઓ

તમને એના મિષે પણ સલાિ આપી શકે છે . તમે મિગ અથિા થોિાક િાળ મેળિિા માટે પણ
પુછી શકો છો.

જો તમારા િાળ ખરતા િોય, તો સામાન્ય રીતે સારિાર શરુ કયાસ પછીના 2 કે 3 અઠિાકિયાાં
પછી આવુાં થઇ શકે છે . કેટલીક િાર થોિા કદિસોમાાં થઇ શકે છે . એકિાર તમે સારિાર પ ૂણસ
કરો પછી અમુક મકિનાઓમાાં િાળ સામાન્ય રીતે પાછા ઊગી જતા િોય છે .
ુ ો ઉપયોગ કરીને િાળ ખરિાનુ ાં
તમે પકા્પ કૂચલિંગ કે પકા્પ કેપ તરીકે ઓળખાતી કોઇ િપતન

ઘટાિી શકો છો. તે સારિાર દરમમયાન તમારા પકા્પ નુ ાં તાપમાન ઓછુાં કરે છે . બધા જ પકા્પ
કુલીંગ ન કરાિી શકે, પણ તે તમારા માટે ઉપયોગી છે કે નથી તે તમે તમારા નસસ ને પુછી
શકો છો.
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િબજજયાત

કકમોથેરેપી કબજજયાત થઇ શકે છે . ખુબ જ પ્રિાિી પીવુ,ાં ઘણા બધા ફાઈબર સાથેન ુ ાં ભોજન લેવ ુ ાં
અને િળિી કસરતો મદદ કરી શકે છે . જો તમને િજુ પણ કબજજયાત િોય, તો તમારે લેક્સેટીિ
નામક દિા લેિાની જરૂકરયાત છે . તમારા િોકટર તમને તે આપી શકે છે .
અવતસાર

કકમોથેરેપી થી અમતસાર પણ થઇ શકે છે . જો તમને, તમારી સારિાર સાથે આ થઇ શકતુાં િશે
તો તમારા િોકટર અથિા નસસ તમને જણાિશે. જો આવુ ાં થાય તો તમારે ક્યારે િોસ્પપટલનો

સાંપકસ કરિો જોઈએ તે પણ તેઓ તમને જણાિશે. તેના માટે દિાઓ છે જે મદદ કરી શકે છે .
જો તમને અમતસાર થાય તો પુષ્કળ પ્રમાણમાાં પ્રિાિી પીવુ ાં મિત્િનુ ાં છે .
ુ નો સોજો
મખ

તમારા મુખમાાં સોજો આિી શકે છે અથિા શુષ્ક બની શકે છે , અથિા નાનુ ાં અ્સર તમારા

ધ્યાનમાાં આિી શકે છે . ખુબ જ પ્રિાિીઓ પીિાથી અને મુલાયમ ટૂથ બ્રશથી િળિેથી તમારા
દાાંત સાફ કરિાથી મદદ મળી શકે છે .

તમારા મોં ને વ્યમથત કરી શકે તેિા ગરમ અને તીખા ખોરાકને ટાળિાનો પ્રયાસ કરો. જો

તમારુાં મોં વ્રણ અનુભિે તો તમારા િોકટર અથિા નસસ ને કિો. તેઓ ચેપ માટે તપાસ કરી
અને મદદ માટે તમને માઉથિોશ અથિા દિા આપી શકે છે .
ભ ૂખ મરી જિી
કેટલાક લોકોની ભ ૂખ ઓછી થાય છે . આમ થોિા કદિસો અથિા લાાંબા સમય સુધી ચાલી શકે
છે . જો તમને લાગત ુાં િોય કે તમે પુરત ુાં જમતા નથી, કે તમારુાં િજન ઘટી રહ્ુાં છે , તો તમારા

િોકટર અથિા નસસ સાથે િાત કરો. તેઓ તમારી ભ ૂખ િધારિાની અને તાંદુરપત િજન જાળિી
રાખિાની રીતો સ ૂચિી શકે છે .
પિાિમાું બિલાિ આિિો

તમારા ધ્યાનમાાં આિી શકે છે કે ખોરાકનો પિાદ અલગ છે . ઘણા લોકો તેમના મોં માાં મિચચિ
પિાદ અનુભિે છે . સુગર-ફ્રી મીઠાઇઓ અથિા ફૂકદનો ચ ૂસિાથી મદદ મળી શકે છે . સામાન્ય
રીતે, સારિાર સમાપ્સત થયા પછી સામાન્ય પિાદ પાછો આિી જાય છે .
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ચેતાઓ પર અસરો
અમુક કકમોથેરેપી ની દિાઓ શરીરમાાં કેટલીક ચેતાઓને નુકશાન કરી શકે છે . આને કારણે

મનલષ્ક્રયતા, કળતર કે પીિા થઇ શકે છે . સામાન્ય રીતે, આ અનુભ ૂમત આંગળીઓ અને અંગ ૂઠાથી

શરુ થાય છે . જો આવુ ાં થતુાં િોય તો તમારા િોકટર અથિા નસસ ને કિો. સામાન્ય રીતે, સારિાર

સમાપ્સત થયા પછી આ સારુાં થઈ જાય છે . કેટલાક લોકો માટે આ લાાંબા સમય સુધી રિી શકે છે .
ુ િતા િોિ જે અિી નોંધિામાું ન આિી
જો તમે અપિપથ િે િોઈ ગુંભીર આડ અસરો અનભ
ુ જ મિત્િન ુંુ છે .
િોય, તો તે તમારે તમારા ડોિટરને જણાિવ ુંુ ખબ

બીજી મિત્િની માકિતી
લોિી ગુંઠાવ ુ

કૅન્સર અને કકમોથેરેપી એમ બન્ને લોિી ગાંઠાિાની સાંભાિનાઓમાાં િધારો કરી શકે છે . લોિી
ગાંઠાિાથી આ થઇ શકે છે :
•
•
•

િાથ અથિા પગમાાં દુખાિો, લાલાશ અથિા સોજો
શ્વાસ ચઢિો અથિા ઉધરસ આિિી
છાતીનો દુખાિો

જો તમારામાાં આમાાંથી કોઇપણ લક્ષણો િોય તો સીધા તમારા િૉક્ટરનો સાંપકસ કરો. લોિીનો ગઠ્ઠો
થિો ગાંભીર છે પરાં ત ુ તમારા િોકટર દિાનો ઉપયોગ કરી તેની સારિાર કરી શકે છે . તમારા
િૉકટર અથિા નસસ તમને િધુ માકિતી આપશે.
અન્ય િિાઓ
કેટલીક દિાઓ કકમોથેરેપી ને અસર કરી શકે છે અથિા તમે તેને લો ત્યારે િામનકારક બની
શકે છે . તમે દુકાન અથિા કેમમપટ પાસેથી જે દિા લો છો તેનો પણ સમાિેશ થાય છે .

મિટામમન, િબસલ દિાઓ અને આનુષચાં ગક થેરેપીઓ સકિત તમને પ્રીપક્રાઇબ કરિામાાં આિતી
અથિા તમે ખરીદો તેિી કોઇપણ દિાઓ મિશે તમારા કૅન્સર િૉક્ટર ને કિો.
ુ
ફળદ્રપતા

તમારી સારિાર સગભાસ થિાની અથિા કોઇ વ્યસ્ક્તને સગભાસ કરિાની તમારી ક્ષમતા ને અસર
કરી શકે છે . જો તમે આના મિશે ચચિંમતત િોિ, તો સારિાર શરૂ થાય તે પિેલા તમારા િૉક્ટર
અથિા નસસ સાથે િાત કરો.

ગભસવનરોધ

તમારા િૉક્ટર તમને સારિાર દરમમયાન સગભાસ નિીં થિાની અથિા કોઇને સગભાસ નિીં

કરિાની સલાિ આપશે. કકમોથેરેપી મિકસતાાં બાળકને નુકશાન કરી શકે છે . તમારી સારિાર
દરમમયાન ગભસમનરોધ નો ઉપયોગ કરિો મિત્િપ ૂણસ છે .
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સુંભોગ
જો કકમોથેરેપી લીધા નાાં પ્રથમ બે કદિસોમાાં તમે સાંભોગ કરો, તો તમારે કૉન્િોમ અથિા િેન્ટલ
િેમનો ઉપયોગ કરિાની જરૂર પિે છે . આ તમારા સાથીને કકમોથેરેપી ના દિાથી સુરચક્ષત

રાખિા માટે છે . જો તમે આ બાબતે ચચિંમતત િો તો તમે તમારા િોકટર અથિા નસસ સાથે િાત
કરી શકો છો.
પતનપાન

સારિાર દરમમયાન અથિા ત્યારબાદ કેટલાક સમય સુધી તમારે પતનપાન કરાિવુ ાં જોઇએ
નકિ. આનુ ાં કારણ એ છે કે કકમોથેરેપી ધાિણ મારફત મશશુ માાં જઇ શકે છે .
મેકડિલ ને ડેન્ટલ સારિાર
જો તમારે કૅન્સર મસિાયનાાં કોઇપણ કારણે િોસ્પપટલમાાં જિાની જરૂર પિે છે , તો િૉક્ટરો

અથિા નસોને િાંમેશા કિો કે તમે કકમોથેરેપી લઇ રહ્યા છો. તેઓને તમારા કૅન્સર નાાં િૉક્ટર નુ ાં
નામ કિો જેથી તેઓ સલાિ માટે પ ૂછી શકે.

જો તમને િેન્ટલ સારિાર જોઈતી િોય તો તમારા કૅન્સર િોકટર અથિા નસસ ને િાત કરો.
િાંમેશા તમારા િેલન્ટપટ ને કિો કે તમે કકમોથેરેપી લઇ રહ્યા છો.
રસીિરણ

રસીકરણ અમુક ચોક્કસ ચેપ થિાનાાં તમારા જોખમમાાં ઘટાિો કરી શકે છે . િૉક્ટરો સામાન્ય રીતે
ભલામણ કરતા િોય છે કે કૅન્સર ધરાિતા લોકો ફ્લ ૂ ની રસી અને કોરોનાિાયરસની રસીલે. આ
બન્ને મનલષ્ક્રય રસીકરણ છે જે ચેપ થિાનુ ાં જોખમ ઘટાિિામાાં મદદ કરી શકે છે . નબળા

રોગપ્રમતકારક તાંિ ધરાિતા લોકોને આ લઇ શકે છે , કારણ કે તેઓ જીિાંત રસીકરણ નથી.
જો તમારુાં રોગપ્રમતકારક તાંિ નબળાં િોય, તો તમારે જીિાંત રસીકરણ લેિાનુ ાં ટાળિાની જરૂર પિે
છે . આનુ ાં કારણ એ છે કે તેઓ તમને અપિપથ બનાિી શકે છે .
યાિા
જો તમે સારિાર દરમમયાન મિદે શ પ્રિાસ કરિાનુ ાં આયોજન કરતા િોિ તો તમારા િૉક્ટર

અથિા નસસ સાથે િાત કરો. તમે ચોક્કસ પ્રકારની રસી લેિા સક્ષમ નિી િોય શકો. તેઓ તે
પણ ચકાસણી કરશે કે િિાઇ મુસાફરી કરિી તમારા માટે સુરચક્ષત છે કે નિીં.

સ ૂયસપ્રકાશમાાં મિશેષ કાળજી લેિાનુ ાં યાદ રાખો. અન્ય પ્રકારની કકમોથેરેપી દિાથી તમારી
ચામિી બળિાની શક્યતા રિે છે .
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કિમોથેરેપી િરવમયાન િામ િરવ ુંુ
કકમોથેરેપી દરમમયાન તમારે કામ કરિામાાંથી રજા લેિાની જરૂર પિી શકે છે . કેટલાક લોકોએ
નાણાકીય કારણો સર કામ ચાલુ રાખવુ ાં પિી શકે છે . તમારા િોકટર અને નસસ તમને સલાિ

આપી અને ઉપલબ્ધ મદદ માટે જણાિી શકે છે . અમારી પાસે કાયસ અને કૅન્સર મિશેની અને જો
તમે કાયસ ન કરી શકતા િોિ તો લાભો નો દાિો કરિાની જાણકારી છે .

તમારા માટે યોગ્ય સુંભાળ અને સપોટસ મેળિિો
જો તમને કૅન્સર િોય અને તમે અંગ્રેજી બોલતા ન િોિ, તો તમને ચચિંતા થઇ શકે છે કે આનાાંથી
તમારી કૅન્સરની સારિાર અને સાંભાળ પર અસર પિશે. પરાં ત ુ તમારી આરોગ્ય સાંભાળ ટીમે

તમારી જરૂકરયાતો પ ૂણસ કરતી િોય તેિી સાંભાળ, સપોટસ અને માકિતી તમને ઑફર કરિી જોઇએ.
અમને ખબર છે કે ક્યારે ક લોકોને યોગ્ય સપોટસ મેળિિામાાં િધારાનાાં પિકારોનો સામનો કરિો
પિી શકે છે . ઉદાિરણ તરીકે, જો તમે કામ કરતા િોિ અથિા પકરિાર ધરાિતા િોિ તો

િોસ્પપટલની એપોઇન્ટમેન્ટ માાં જિા માટે સમય ફાળિિાનુ ાં મુશ્કેલ બની શકે છે . તમને નાણા અને
પકરિિન ખચાસઓ મિશે પણ ચચિંતાઓ િોઇ શકે છે . આ બધુ તણાિપ ૂણસ િોઇ શકે છે અને મનરાકરણ
મેળિવુાં મુશ્કેલ િોઇ શકે છે .

પરાં ત ુ મદદ ઉપલબ્ધ છે . અમારી મફત સપોટસ લાઇન 0808 808 00 00 તમારી પકરસ્પથમત મિશે

તમારી ભાષામાાં સલાિ ઑફર કરી શકે છે . તમે નસો, નાણાકીય માગસદશસકો, સુખાકારી અમધકારોનાાં
સલાિકાર અને િકસ સપોટસ સલાિકાર સાથે િાત કરી શકો છો.
અમે કૅન્સર ધરાિતા લોકોને મેકમમલન અનુદાન (Macmillan Grants) પણ ઑફર કરીએ છીએ.
આ એક િખતની ચ ૂકિણીઓ છે જેનો ઉપયોગ િોસ્પપટલ પાકકિંગ, યાિા ખચાસઓ, બાળસાંભાળ
અથિા િીકટિંગ ચબલો જેિી િપત ુઓ માટે કરી શકાય છે .
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મૅિવમલન (Macmillan) તમને િેિી રીતે મિિ િરી શિે છે
મૅકમમલન (Macmillan) પર, અમને ખબર છે કે કૅન્સર નુ ાં મનદાન કેિી રીતે બધી િપતુઓને અસર
કરી શકે છે , અને અમે તમને સપોટસ કરિા અિીં છીએ.
મૅિવમલન સપોટસ લાઇન (Macmillan Support Line)

અમે અનુિાદક ધરાિીએ છીએ, જેથી તમે અમારી સાથે તમારી ભાષામાાં િાત કરી શકો છો. તમે

જે ભાષાનો ઉપયોગ કરિા માાંગો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાાં જણાિો. અમે તબીબી પ્રશ્નોમાાં

મદદ કરી શકીએ છીએ, નાણાકીય સપોટસ મિશે તમને માકિતી આપી શકીએ છીએ, અથિા તમને
િાત કરિા માટે કોઇની જરૂર િોય તો તે સાાંભળિા ત્યાાં રિી શકીએ છીએ. મફત, ગોપનીય ફોન
લાઇ સપ્સતાિમાાં 7 કદિસ, સિારનાાં 8 િાગ્યાથી રામિનાાં 8 િાગ્યા સુધી ખુ્લી છે . અમને 0808
808 00 00પર કૉલ કરો.
િેબ ચૅટ

તમે અમને અનુિાદકની જરૂર છે તેવ ુાં જણાિતો િેબ ચૅટ સાંદેશ મોકલી શકો છો. તમને જરૂર િોય
તે ભાષા અમને અંગ્રેજીમાાં કિો, અને તમારો સાંપકસ કરિા અમે કોઇ વ્યસ્ક્તની વ્યિપથા કરીશુ.ાં
િેબસાઇટ પરનાાં પ ૃષ્ઠો પર દે ખાતા 'અમારી સાથે ચૅટ કરો' બટન પર ક્ક્લક કરો. અથિા
macmillan.org.uk/talktous પર જાઓ
મૅિવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ
અમારી િેબસાઇટ કૅન્સર મિશેની ઘણી માકિતી અંગ્રેજીમાાં ધરાિે છે . અન્ય ભાષાઓમાાં પણ િધુ
માકિતી macmillan.org.uk/translationsપર રિેલી છે

અમે માિ તમારા માટે અનુિાદોની પણ વ્યિપથા કરી શકીએ છીએ. તમને શુાં જરૂર છે તે અમને
કિેિા માટે અમને cancerinformationteam@macmillan.org.ukપર ઇમેઇલ કરો.
માકિતી િેન્રો

અમારા માકિતી અને સપોટસ કેન્રો િોસ્પપટલો, પુપતકાલયો અને મોબાઇલ કેન્રોમાાં સ્પથત છે . તમને

જરૂર િોય તેિી માકિતી મેળિિા તેમાાંથી કોઇ એકની મુલાકાત લો અને કોઇ વ્યસ્ક્ત સાથે રૂબરૂમાાં
િાત કરો. તમારુાં સૌથી નજીકનુ ાં કેન્ર macmillan.org.uk/informationcentres પર શોધો
અથિા અમને 0808 808 00 00પર કૉલ કરો.
પથાવનિ સપોટસ જૂથો

સપોટસ જૂથ પર, તમે કૅન્સરથી અસરગ્રપત થયેલ અન્ય વ્યસ્ક્ત સાથે િાત કરી શકો છો. તમારા

મિપતારમાાં સપોટસ જૂથો macmillan.org.uk/supportgroups પર શોધો અથિા અમને 0808
808 00 00પર કૉલ કરો.
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ુ ાય (Macmillan Online Community)
મૅિવમલન ઓનલાઇન સમિ
તમે કૅન્સરથી અસરગ્રપત થયેલા અન્ય લોકો સાથે macmillan.org.uk/community પર પણ
િાત કરી શકો છો. તમે તેને કદિસ કે રામિનાાં કોઇપણ સમયે ઍક્સેસ કરી શકો છો. તમે તમારા
અનુભિો શેર કરી શકો છો, પ્રશ્નો પ ૂછી શકો છો, અથિા માિ લોકોની પોપટ િાાંચી શકો છો.

શબ્િ સ ૂલચ
શબ્િ

અંગ્રેજીમાું

અંગ્રેજીમાું િેિી રીતે

અથસ

અમતસાર

Diarrhoea

િાયેકરયા

જયારે તમને નરમ અથિા પાણી

બોલવ ુંુ

જેિો મળ આિે. તમને સામાન્ય
કરતા િધુ િાર અથિા ખ ૂબ જ

તાત્કાચલક રૂપે શૌચાલય ની જરૂર
પિી શકે છે . તમને પેટ નો
દુખાિો પણ થઇ શકે છે .
આિ અસરો

Side effects

સાઈિ ઇફેક્ટ્સ

કૅન્સરની સારિારની આિ અસરો.
દાખલા તરીકે, િાળ ખરિા,

માાંદગી કે થાક અનુભિિો. મોટા

ભાગની આિ અસરો સમય જતા
મટી જાય છે .
ઈલાજ થયેલ

Cured

ક્યોિસ

જયારે શરીરમાાં કૅન્સરના કોઈ
કોષો બાકી ના રિે.

કબજજયાત

Constipation

કોન્પટીપેશન

જયારે તમને ઝાિો જિામાાં
મુશ્કેલી અથિા દુખાિાનો

અનુભિ થાય. તમે સામાન્ય રીતે

જતાાં િોિ તેટલુાં ના જાિ, અથિા
તમારા મળ કિક અને ગઠ્ઠાિાળા
િોય શકે છે .
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કોષો

Cells

સે્સ

નાનકિાાંુાં આધારભ ૂત ઘટક જે
આપણા શરીરના અંગો અને
પેશીઓની રચના કરે છે .

ગાાંઠ

Tumour

ટયુમર

અસામાન્ય રીતે િધતા કોષોનો
સમ ૂિ. અસામાન્ય કોષો િધતા

રિે છે અને એક ગઠ્ઠો બનાિે છે .
પીઆઈસીસી

PICC line

(PICC) લાઈન

પીઆઈસીસી
લાઈન

એક પાતળી ટયુબ જે તમારા

િાથની એક નસમાાં જાય છે . તે
કકમોથેરેપી આપિા માટે િપરાય
છે . એક છે િો શરીરની બિાર રિે
છે .

પ્સલેટલેટ્સ

Platelets

ચબનાઇન (સૌમ્ય)

Benign

પ્સલેટલેટ્સ

કોષો છે જે લોિીને જામિામાાંુાં

ચબનાઇન

શરીરમાાં એક ગઠ્ઠો જે કૅન્સરનો

મદદ કરે છે .

નથી અને શરીરમાાં અન્ય ક્યાાંય
પ્રસરી શકતો નથી.

મેચલગ્નન્ટ (અસાધ્ય)

Malignant

મેચલગ્નન્ટ

શરીરમાાં કૅન્સરનો એક ગઠ્ઠો જે
સમગ્ર શરીરમાાં પ્રસરી શકે છે .

રે કિયોથેરેપી

Radiotherapy

રે કિયોથેરેપી

કૅન્સરની સારિાર જેમાાં કૅન્સરના
કોષોનો નાશ કરિા માટે ઉચ્ચ
ઊજાસ ના એક્સ-રે િાપરિામાાં
આિે છે .

લમસકા તાંિ

Lymphatic
system

ચલમ્ફેકટક મસપટમ

શરીરની અંદરની નળીઓ અને

ગ્રાંથીઓનુ ાં એક તાંિ જે ચેપ સામે
લિિામાાં મદદ કરે છે .

લાલ રક્તકોષો

Red blood cells

રે િ બ્લિ સે્સ

આપણા શરીરની અંદરના કોષો

જે શરીરની અંદર ઓસ્ક્સજન લઇ
જાય છે .

સફેદ રક્તકોષો

White blood cells

વ્િાઈટ બ્લિ સે્સ

આપણા લોિીમાાં રિેલ કોષ જે
ચેપ સામે લિે છે .
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સર્જરી

Surgery

સર્જરી

ઓપરે શન કરાિવુ.ાં

સેન્રલ લાઈન

Central line

સેન્રલ લાઈન

એક પાતળી ટયુબ જે તમારી

છાતીની એક નસમાાં જાય છે . તે

કકમોથેરેપી આપિા માટે િપરાય
છે . એક છે િો શરીરની બિાર રિે
છે .

તમારી ભાષામાું િધ ુ માકિતી

અમારી પાસે ગુજરાતી ભાષામાાં નીચેના મિષયો મિશે માકિતી ઉપલબ્ધ છે :
િૅન્સરના પ્રિારો

િૅન્સર સાથે જીિવ ુંુ

•

પતન કૅન્સર

•

કૅન્સર અને કોરોનાિાયરસ

•

મોટા આંતરિાનુ ાં કૅન્સર

•

તમને કૅન્સર િોય ત્યારે લાભો નો દાિો

•

ફેફસાનુ ાં કૅન્સર

•

પ્રોપટેટ કૅન્સર

સારિારો

કરિો
•

ખાિાની સમપયાઓ અને કૅન્સર

•

જીિનનો અંત

•

આરોગ્યપ્રદ આિાર લેિો

•

કકમોથેરેપી

•

•

રે કિયોથેરેપી

તમને કૅન્સર િોય ત્યારે ખચાસઓમાાં મદદ

•

•

સર્જરી

જો તમને કૅન્સર િોિાનુ ાં મનદાન કરિામાાં
આવ્યુ િોય – એક ઝિપી માગસદમશિકા

•

સેક્પ્સસસ અને કૅન્સર

•

કૅન્સરની સારિારની આિ અસરો

•

થાક લાગિો (થકાિટ) અને કૅન્સર

આ માકિતી જોિા માટે , macmillan.org.uk/translations પર જાઓ

સુંિભો અને આભાર
આ માકિતી મેકમમલન કૅન્સર સપોટસ ની કૅન્સર માકિતી મિકાસ ટીમ (Macmillan Cancer
Support’s Cancer Information Development team) દ્વારા લખિામાાં અને સાંપાકદત
કરિામાાં આિી છે . તેનો અનુિાદ ભાષાાંતર કાંપની દ્વારા કરિામાાં આવ્યો છે .
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સામેલ માકિતી મૅકમમલન (Macmillan) પુસ્પતકા કિમોથેરેપી સમજિીપર આધાકરત છે . અમે

તમને તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાં ત ુ સાંપ ૂણસ પુસ્પતકા તો ફક્ત અંગ્રેજીમાાં જ ઉપલબ્ધ છે .
આ માકિતીની સમીક્ષા સાંબમાં ધત મનષ્ણાતો દ્વારા કરિામાાં આિી છે અને અમારા ચીફ મેકિકલ

એકિટર, પ્રોફેસર ટીમ ઇિેસન, કન્સ્ટન્ટ મેકિકલ ઓન્કોલોજજપટ અને મૅકમમલન (Macmillan)
ચીફ મેકિકલ એકિટરદ્વારા માંજૂર કરિામાાં આિી છે .

કૅન્સરગ્રપત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માકિતીની સમીક્ષા કરી છે .
અમારી બધી માકિતી શ્રેષ્ઠ સલાિ ઉપર આધાકરત છે . અમે ઉપયોગ કરે લા સાકિત્ય મિશે િધુ
માકિતી માટે કૃપા કરીને bookletfeedback@macmillan.org.ukપર અમારો સાંપકસ કરો.

MAC12464_Gujarati

સામગ્રીની સમીક્ષા કરિામાાં આિી: 2022
આગામી મનધાસકરત સમીક્ષા: 2025

અમે જે માકિતી પ ૂરી પાિીએ છીએ તે સચોટ અને અદ્યતન છે તેની ખાતરી કરિા માટે અમે તમામ પ્રયાસો કરીએ છીએ પરાંત ુ
તમારી પકરસ્પથમતને અનુરૂપ મનષ્ણાત વ્યાિસામયક સલાિના મિક્પ તરીકે તેના પર આધાકરત િોવુાં જોઈએ નિીં. કાયદાની
અનુમમતની મયાસદામાાં, મૅકમમલન (Macmillan) આ પ્રકાશનમાાં સમામિષ્ટ કોઇપણ માકિતી અથિા તેમાાં સામેલ અથિા
સાંદચભિત ત ૃતીય-પક્ષની માકિતી અથિા િેબસાઇટના ઉપયોગના સાંબધ
ાં માાં કોઇપણ જિાબદારીનો પિીકાર કરતી નથી.
© મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) 2022. ઇંગ્લૅન્િ અને િે્સ (261017), પકૉટલૅન્િ (SC039907) અને
આઇલ ઑફ મૅન (604)માાં પાંજીકૃત થયેલ ધમાસદા સાંપથા છે . નોધસનસ આયલેન્િ માાં પણ કામગીરી કરે છે . રજજપટિસ ઓફીસ 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ.
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Chemotherapy
This information is about chemotherapy.
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.
Many people with cancer will have chemotherapy as part of their treatment.
Some people also have other treatments such as surgery, radiotherapy, targeted
therapies or other anti-cancer drugs. The doctors at the hospital will talk to you about
your treatment. We also have information in your language about these treatments.
If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or
pharmacist 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

This information is about:
•

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

•

Getting the right care and support for you

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in your language

•

References and thanks
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What is cancer?
Cancer starts in the cells in our body. Cells are tiny building blocks that make up the
body’s organs and tissues. Cells receive signals from the body, telling them when to
grow and when to divide to make new cells. This is how our bodies grow and heal.
These cells can become old, damaged or no longer needed. When this happens, the
cell gets a signal from the body to stop working and die.
Sometimes these signals can go wrong, and the cell becomes abnormal. The
abnormal cell may keep dividing to make more and more abnormal cells. These can
form a lump, called a tumour.
Normal cells

Cells forming a tumour

Not all tumours are cancer. A tumour that is not cancer (a benign tumour) may grow,
but it cannot spread to anywhere else in the body. It usually only causes problems if
it grows and presses on nearby organs.
A tumour that is cancer (a malignant tumour) can grow into nearby tissue.
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 damage cancer cells so that they die. Healthy cells can also be
damaged but they will usually repair themselves.

Chemotherapy can be given in different ways. You may have one or more drugs
during your treatment. Most chemotherapy drugs are carried in the blood. This
means they can reach cancer cells anywhere in the body.
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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.

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. The number of cycles 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:
•
•
•
•
•
•
•

as an injection or drip 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 (intrathecal chemotherapy)
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.
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A cannula:

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:
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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.

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 both your 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.
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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 checks of your kidneys or heart. Sometimes, you may need to have
x-rays or scans. You will also have your height and weight measured. If you could
be pregnant, you 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.

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 get better 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.
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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

•

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

•

you have symptoms of an infection, such as:
o
o
o
o
o
o

feeling hot or cold
feeling shaky
a sore throat
a cough or feeling short of breath
diarrhoea
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.
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). Or your doctor may
give you drugs to help your body make more red blood cells.
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.
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Feeling sick or being sick
You might feel sick if you have chemotherapy. Your doctor may give you antisickness 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.
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 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. You can also ask about getting a wig or hairpiece.
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 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.
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.
Taste changes
You may notice that food tastes different. Some people get a strange taste in their
mouth. Sucking on sugar-free sweets or mints may help. Normal taste usually comes
back after treatment finishes.
Page 8 of 14 Macmillan fact sheet 2022: Chemotherapy

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.
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 or swelling in an arm or leg
breathlessness or coughing
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 prescribed or buy, including vitamins, herbal drugs and
complementary therapies.
Fertility
Your treatment may affect your ability to get pregnant or make someone pregnant. 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 make someone pregnant
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 or a dental dam. 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 or for some time after. This is because
chemotherapy could be passed to a baby through breast milk.
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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.
Vaccinations
Vaccinations can reduce your risk of getting certain infections. Doctors usually
recommend that people with cancer have a flu vaccination and a coronavirus
vaccination. These are both inactivated vaccinations that can help reduce the risk of
infection. People with weak immune systems can have these, as they are not live
vaccinations.
If your immune system is weak, you need to avoid live vaccinations. This is because
they can make you unwell.
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.

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.
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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
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.

Page 11 of 14 Macmillan fact sheet 2022: Chemotherapy

Word list
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 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.

Page 12 of 14 Macmillan fact sheet 2022: Chemotherapy

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

•

•

Lung cancer

Claiming benefits when you have
cancer

•

Prostate cancer

•

Eating problems and cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have
cancer

•

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide

•

Sepsis and cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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