દદી અને સંભાળદાતા શશક્ષણ

માથા અને ગરદનની રેડિયેશન થેરાપી (શિડિરણ શિડિત્સા)
આ માશિતી તમારી સારિાર પિેલાં, સારિાર દરશમયાન, અને પછી શેની અપેક્ષા રાખિી તેના સશિત માથા અને ગરદનની રેડિયેશન થેરાપી માટે
તમને તૈયારી િરિામાં મદદ િરશે.
તમે એિ પ્રિારની રેડિયેશન થેરાપી મેળિશો િે જે ને એક્સ્ટનનલ બીમ રેડિયેશન (બાહ્ય ડિરણપજ
ં શિડિરણ) િિેિાય છે . સારિાર મશીનમાંથી
ગાંઠના ્થાને રેડિયેશનના ડિરણપજ
ં ને દોરિામાં આિશે. ડિરણપંજ તમારા શરીરમાંથી પસાર થાય છે અને તેના માગનમાં આિેલા િેન્સર િોષોને
નષ્ટ િરે છે . માથા અને ગરદન શિ્તારનં એિ શિત્ર નીિે આપેલં છે (આિૃશત 1 જઓ). તમારી નસન તમને બતાિશે િે િયા શિ્તારમાં સારિાર
આપિામાં આિશે.

આિૃશત 1: માથા અને ગરદનની સંરિનાઓ

તમારી સારિાર ટીમ
તમારી સારિાર શરૂ થાય તે પિેલાં, તમારે અનેિ શનષ્ણાતોને બતાિિં પિશે િે જે ઓ તમામ તમારી સંભાળમાં સામેલ થશે. આમાંના ઘણા શનષ્ણાતો
તમારી સારિાર દરશમયાન અને પછી તમને તપાસશે.
તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલોશજ્ટ (સારિાર માટે શિડિરણનો ઉપયોગ િરનારા િેન્સર શનષ્ણાત) તમારી રેડિયેશન થેરાપીનં આયોજન િરશે.
તમારા મે ડિિલ ઑન્િોલોશજ્ટ તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલોશજ્ટ સાથે મળીને તમારી સારિાર દરશમયાન અને પછી તમારી સંભાળનં
વ્યિ્થાપન િરશે.
તમારા દાંતના િૉક્સટર તમારા દાંત તપાસશે અને સમજાિશે િે રેડિયેશન તમારા મોઢાને િેિી રીતે અસર િરશે. તમારે તમારા શસમ્યલેશન (આ
િાયનપદ્ધશત નીિે િણનિેલી છે ) પિેલાં તમારા દાંતના િૉક્સટરને બતાિિં જોઈએ. તે િે તેણી સમ્યાઓ માટે તમારા દાંત તપાસશે અને જરૂરી
િોય તેિં િોઈ િામ િરશે. તમારા દાંતના િૉક્સટર દાંતનો સિો અટિાિિામાં મદદરૂપ થિા માટે ફ્લોરાઇિિાળં એિ ખાસ ટૂથપે્ટ પણ સૂિિશે .
જો તમારા દાંતમાં પશ્િળ ડિલલગ્સ િોય, તો તમારા દાંત ના િૉક્સટર તમારા માટે રબરનં માઉથ ગાિન બનાિી શિે છે . તે ડિલલગ્સમાં ની
ધાતથી તમારા મોઢામાં બળતરા થતા અટિાિિા માટે તમારા દાંત પર ડિટ થાય છે . માઉથ ગાિન તમારા શસમ્ય લેશન પિે લાં બનાિિં
જોઈએ. તમારે તેને તમારા દાંતના િૉક્સટર પાસે થી લઈને તમારા શસમ્ય લે શનમાં લાિિં પિશે.
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તમારા ્િૉલોગગ ્પેશ્યાશલ્ટ (ગળિાની સમ્યાઓના શનષ્ણાત) તપાસીને જોશે િે તમે િેટલી સારી રીતે ગળી શિો છો. સારિાર
દરશમયાન ગળિાનં મશ્િેલ બની શિે છે . આ શનષ્ણાત તમને તમારા ગળિાના ્નાયઓને મજબૂત રાખિા માટે િસરતો િરિાનં શીખિાિશે.
તમારા િાયેડટશશયન (આિારશા્ત્રી) તમને સાિા ખોરાિો અને પ્રિાિીઓ પસંદ િરિામાં મદદ િરશે. તમારે એિા ખોરાિોની જરૂર રિેશે િે જે
ઉચ્િ પોષણિાળા િોય અને ગળિામાં સરળ િોય. તે િે તેણી તમારી સારિારના પ્રથમ 2 અઠિાડિયાઓ દરશમયાન તમારો સંપિન િરશે.
તમારે િીડિગ ટ્યબ (ખોરાિ આપિાની નળી) લગાિિા અંગે િિાન િરિા માટે ગે્રોએન્ટેરોલોશજ્ટને બતાિિાની જરૂર િોઈ શિે છે . તમારી
સારિાર દરશમયાન તમને પૂરતી િૅલોરી મેળિિામાં મદદરૂપ થિા માટે તમારે િીડિગ ટ્યબ લગાિિાિી પિી શિે છે . તમને તેની જરૂર ન
રિે ત્યારે તે ને િાઢી લેિામાં આિશે. તમારી નસન તમને ટ્યબનો ઉપયોગ િરતા શીખિાિશે અને તમારા માટે પરિઠો મંગાિી આપશે.
તમારે તમાિ બંધ િરાિનારી નસનને મળિાની જરૂર િોઈ શિે છે . જો તમે િાલમાં ધૂમ્ર પાન િરતા િોિ, તો તમારે તેને બંધ િરિં અગત્યનં
છે . ધૂમ્રપાન માથા અને ગરદનના િે ન્સર માટે એિ જોખમી પડરબળ છે .

શસમ્યલેશન
તમે સારિાર શરૂ િરો તે પિે લાં, તમે એિ સારિાર આયોજન િાયનપ દ્ધશત િરાિશો જે ને શસમ્ય લે શન િિે િાય છે . આ એ િાતની ખાતરી િરિા
માટે િરાય છે િે:
તમારી સારિારની જગ્યા શિગતિાર આયોજન િરીને નક્સિી િરિામાં આિે
તમે રેડિયેશનનો સાિો િોઝ મેળિો
નજીિની પેશીને શક્સય એટલો નાનો િોઝ મળે
તમારા શસમ્યલેશનમાં લગભગ 4 િલાિ લાગશે.
તમારા શસમ્યલેશન માટે તૈયારી િરિી
શસમ્યલેશન દરશમયાન તમને િયા પ્રિારના ્િૅન્સની જરૂર પિશે તેના આધારે તમારા િૉક્સટર અથિા નસન તમને તમારા શસમ્યલેશન પિેલાં
િંઈપણ ખાધા-પીઘા િગર રિેિાનં િિી શિે છે .
જો તમને લાગે િે તમને લાંબા સમય સધી િલ્યા શિના સૂતા રિેતી િખતે અગિિ થશે, તો તમારા શસમ્યલેશનમાં એસીટેશમનોિેન
(Tylenol®) અથિા તમારી રાબેતા મજબની દુઃખાિાની દિા સાથે લાિો. તમારી િાયનપદ્ધશતના 1 િલાિ પિેલાં તેને લો. જો તમને લાગે
િે તમારી િાયનપદ્ધશત દરશમયાન તમે લિતાતર થઈ શિો છો, તો દિા મદદરૂપ બની શિે િે િેમ તેના શિશે તમારા િૉક્સટર સાથે િાત િરી લો.
જો તમારા દાંતના િૉક્સટરે તમારા માટે માઉથ ગાર્ડસન બનાવ્યા િોય, તો તેને ત્યાંથી તમારા શસમ્યલેશનમાં લાિો.
તમારા શસમ્યલેશનનો ડદિસ
આરામદાયિ િપિાં પિે રો. િાનના એડરગ્સ િે ગળાના િાર પિેરશો નિીં.
તમારા શસમ્યલે શન માટે તમે આિો ત્યારે તમારા રે ડિયે શન થે રાશપ્ટ તમારં અશભિાદન િરશે. તે િે તે ણી તમારા િિે રાનો િોટો લે શે. આ િોટો
તમારી સમગ્ર સારિાર દરશમયાન તમને ઓળખિા માટે ઉપયોગમાં લેિાશે.
ત્યારપછી તમારા થેરાશપ્ટ તમને િાયનપદ્ધશત સમજાિશે. જો તમે સંમશત િૉમન પર સિી િરી િૂક્સયા ન િોિ, તો તમારા િૉક્સટર તમારી સાથે તેની
સમીક્ષા િરશે, અને તમને સિી િરિા િિેશે. તમારા થેરાશપ્ટો તમારી પરિાનગી શિના શસમ્યલેશન શરૂ નિીં િરે.
તમે િમરથી ઉપરના ભાગે પિેરેલાં િપિાં િાઢીને ગાઉન પિેરશો. તમે તમારા જૂ તાં પિેરી રાખી શિો છો.
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તમારા શસમ્યલેશન દરશમયાન
તમારા થેરાશપ્ટ તમને મશીન સધી લઈ જશે અને તમને ટેબલ પર સૂિામાં મદદ િરશે. ટેબલ પર િાદર િોિા છતાં તે સખત િોય છે અને તેના
પર તડિયો િોતો નથી. જો તમે દુઃખાિાની દિા ન લીધી િોય અને તમને લાગે િે તમને તેની જરૂર પિી શિે છે , તો તમારં શસમ્યલેશન શરૂ થાય તે
પિેલાં તમારા થેરાશપ્ટોને િિો. આ ઉપરાંત, રૂમ સામાન્ય રીતે ઠંિં િોય છે . જો તમે િોઈપણ સમયે અગિિ અનભિો, તો તમારા થેસાશપ્ટોને
જણાિો.
તમારા સમગ્ર શસમ્યલેશન દરશમયાન તમને ટેબલ જદી જદી શ્થશતઓમાં િરતં જણાશે. રૂમની લાઇટો િાલ-બંધ થશે અને તમને દરેિ દીિાલ પર
લાલ લેઝર લાઇટો દેખાશે. તમારા થેરાશપ્ટો તમને ટેબલ પર અમિ શ્થશતમાં સિિાિે ત્યારે તેઓ આ લેઝર લાઇટોને માગનદશનિ તરીિે ઉપયોગમાં લે
છે . સીધા લાલ ડિરણપજ
ં માં ન જઓ િારણ િે તેનાથી તમારી આંખોને નિસાન થઈ શિે છે .
તમારા શસમ્યલેશન દરશમયાન તમારા થેરાશપ્ટો રૂમની અંદર આિ-જા િરતા રિેશ,ે તેમ છતાં િંમેશાં એિી િોઈ વ્યશક્સત રિેશે િે જે તમને જોઈ
અને સાંભળી શિશે. તમે તમારા થેરાશપ્ટોને તેઓ િામ િરતા િોય ત્યારે એિબીજાની સાથે િાત િરતા સાંભળશો. તેઓ તમને સમજાિશે િે તેઓ
શં િરે છે , પરંત તેઓ પ્રડિયા શરૂ િરે ત્યારબાદ િૃપા િરીને બોલશો નિીં િારણ િે તેનાથી તમારી સૂિાની શ્થશત બદલાઈ શિે છે . પરંત, જો તમને
અગિિ િોય અથિા સિાયતાની જરૂર િોય, તો તમારા થેરાશપ્ટોને િિો. સમય પસાર િરિામાં મદદ િરિા માટે તમારા થેરાશપ્ટો તમારા માટે
CD િગાિી શિે છે . જો તમે ઇચ્છતા િો, તો તમે ઘરેથી તમારી પોતાની CD લાિી શિો છો.
અમિ શ્થશતમાં સિિાિિં (મા્િ)
તમારા શસમ્યલેશન અને દરેિ સારિાર દરશમયાન તમે તમારી પીઠ પર સૂઈ રિેશો. તમને સાિી શ્થશતમાં રિેિામાં મદદ િરિા, તમે એિ મા્િ
પિેરશો જે ટેબલ સાથે જોિાયેલં િોય છે . તમારા થેરાશપ્ટો તેને તમારા માટે બનાિશે.
મા્િ બનાિિા માટે, તમે શસમ્યલેશન ટેબલ પર સૂતા િશો ત્યારે, તમારા થેરાશપ્ટો તમારા િિેરા પર પ્લાશ્ટિની જાળીની એિ ગરમ, ભીની
શીટ મૂિશે. પછી તેઓ તેને તમારા માથાની આજબાજ ડિટ િરિા માટે આિાર આપશે (આિૃશત 2 જઓ). પ્લાશ્ટિની જાળી તમારા િિેરા પર
િોય ત્યારે તમને જોિામાં િે શ્િાસ લેિામાં િોઈ તિલીિ નિીં થાય. જાળીમાં તમારી આંખો અને નાિ માટે િાણાં રિેશે.
જે મ જે મ મા્િ ઠંિો થાય તેમ તેમ તે સખત થશે. તમારા થેરાશપ્ટો તમારા િિેરા
પર મા્િ ડિટ િરે ત્યારે તમે થોિંિ દબાણ અનભિશો. જો તમે િોઈપણ સમયે
અગિિ અનભિો, તો તમારા થેરાશપ્ટોને િિો. મા્િને સખત થતાં લગભગ
15 શમશનટ લાગશે.
તમારા શસમ્યલેશન દરશમયાન અને સારિારના દરેિ ડદિસે, તમારા િિેરા પર
મા્િ િઢાિિામાં આિશે. તમે સૂતા િો તે ટેબલ સાથે તેને બાંધી દેિામાં આિશે.
આ એ િાતની ખાતરી િરિામાં મદદરૂપ બને છે િે તમે દરેિ સારિાર દરશમયાન
સાિી શ્થશતમાં રિો.

આિૃશત 2: મા્િ

િયા શિ્તારમાં સારિાર આપિાની છે તેના આધારે, તમારા થેરાશપ્ટો તમારા
માટે બાઇટ બ્લૉિ બનાિી શિે છે . તેઓ તમારી જીભ પર પ્લાશ્ટિનો
નરમ પાિેલો ટિિો મૂિશે અને તે સખત ન થઈ જાય ત્યાં સધી તમને તેને થોિી શમશનટો
સધી બિિં ભરિા િિેશે. તમારી ગળિાની ડિયાને મયાનડદત િરિા માટે તમે દરેિ સારિાર દરશમયાન તેનો ઉપયોગ િરશો.
જો તમારા દાંતના િૉક્સટરે તમારા માટે માઉથ ગાિન બનાવ્યા િોય, તો તમારા શસમ્યલેશન અને દરેિ સારિાર દરશમયાન તમે આને પણ પિેરશો.

માથા અને ગરદનની રેડિયેશન થેરાપી I Radiation Therapy to the Head and Neck

3/14

ઇમેલજગ
જે શિ્તારની સારિાર િરિાની િોય તેના શિત્રો લેિાતા િોય ત્યારે તમે તમારો મા્િ પિેરશો. આ શિત્રો િોમ્પ્યટેિ ટોમોગ્રાિી (CT) ્િૅન મશીન પર
લેિામાં આિશે અને શસમ્યલેટર નામિ એક્સસ-રે મશીન દ્િારા પણ લેિામાં આિી શિે છે . િેટલીિ િખત, રેડિયોલૉજી શિભાગમાં CT ્િૅન્સ િરિામાં
આિે છે .
જો તમે CT ્િૅન િરાિતા િોિ, તો તમારી નસન તમને ્િૅન પિેલાં િોન્રા્ટ, અથિા િાઈ આપિા માટે ઇન્રાિીનસ (IV) લાઇન શરૂ િરી શિે છે .
િોન્રા્ટની મદદથી અમે જે શિ્તારમાં સારિાર આપિાની િોય તેના ્પષ્ટ શિત્રો મેળિી શિીએ છીએ. આ ્િૅન્સ િક્સત તમારી સારિારનં આયોજન
િરિા માટે ઉપયોગમાં લેિાય છે . તેમનો ઉપયોગ શનદાન િરિા અથિા ગાંઠો શોધિા માટે નથી િરાતો. િેટલાિ દદીઓ પૉશઝરોન એશમશન ટોમોગ્રાિી
(PET) ્િૅન અને/અથિા મૅગ્નેડટિ રેઝોનન્સ ઇમેલજગ (MRI)પણ િરાિી શિે છે . જો તમે PET ્િૅન અને/અથિા MRI િરાિિાના િોિ, તો
તમારી નસન તમને અલગ સૂિનાઓ આપશે. િૃપા િરી તેમનં ધ્યાનપૂિનિ પાલન િરો.
િયા શિ્તારની સારિાર િરાશે તેના આધારે, તમને ઇમેલજગ દરશમયાન તમારા ખભાઓને નીિે ધિેલિા માટે ખાસ પટ્ટા પિિી રાખિા િિેિામાં
આિી શિે છે . આ ખાતરી િરે છે િે તમારા ખભા સારિારના શિ્તારની બિાર િોય.
્િૅન દરશમયાન, મશીનો િાલ-બંધ થાય ત્યારે તમને તેમનો અિાજ સંભળાશે. અિાજ મોટો જણાતો િોય તો પણ, જો તમને તમારા થેરાશપ્ટો
સાથે િાત િરિાની જરૂર પિે તો તેઓ તમને સાંભળી શિશે. તમામ ્િૅન્સને લગભગ 4 િલાિ લાગશે.
િામિી પર શનશાન (છૂ ં દણાં)
તમારા થેરાશપ્ટો તમારી િામિી પર િેલ્ટ માિનરથી િીતરશે. પછી તેઓ જીિાણુરશિત િરેલી સોય અને શાિીના ટીપા િિે િામિી પર િાયમી શનશાન
િરશે જે ને છૂ ં દણાં િિેિાય છે . આ શનશાન તમારા મા્િ અથિા તમારી િામિી પર િરિામાં આિી શિે. છૂ ં દણું શિતરાતં િોય ત્યારે ટાંિણી ભોંિાતી
િોય તેિી સંિેદના થાય છે . છૂ ં દણાના શનશાન ટાંિણીના માથા િરતાં િધારે મોટા નથી િોતા. તમારા શસમ્યલેશન પછી તમે િેલ્ટના શનશાન ધોઈ શિો
છો. છૂ ં દણાં િાયમી િોય છે અને તે ધોિાથી જતા નથી. જો તમે તમારી રેડિયેશન સારિારના ભાગરૂપે છૂ ં દણાં શિતરાિિા શિશે લિશતશત િોિ, તો તમારા
િૉક્સટર સાથે િાત િરી લો.
છૂ ં દણાં િીતયાન પછી, તમારા થેરાશપ્ટો તમારી શસમ્યલેશનની શ્થશતમાં તમારા અનેિ િોટા પાિશે. િોટા અને છૂ ં દણાંના શનશાન તમારી સારિારના દરેિ
ડદિસ તમને ટેબલ પર સાિી શ્થશતમાં સિિાિિા માટે ઉપયોગમાં લેિાશે.

તમારા શસમ્યલેશન પછી
સારિારનં આયોજન
તમારા શસમ્યલેશનના અંત,ે અમે તમારા માટે તમારી સેટ-અપ (ગોઠિણ) િાયનપદ્ધશતનં સમયપત્રિ બનાિીશ.ં તમારી સારિાર શરૂ થાય તે પિેલાંની આ
અંશતમ એપૉઇન્ટમેન્ટ છે . તમારી દૈશનિ સારિાર માટે તમને એિ મશીન પણ િાળિિામાં આિશે.
તમારા શસમ્યલેશન અને તમારી સેટ-અપ િાયનપદ્ધશત િચ્િેના સમય દરશમયાન તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટ તમારી સારિારનં આયોજન િરિા માટે એિ
ટીમ સાથે િામ િરશે. તેઓ તમારા રેડિયેશનના ડિરણપજ
ં ોનાં િોણો અને આિારોનં આયોજન િરિા માટે તમારા શસમ્યલેશન દરશમયાન લીધેલા શિત્રોનો
ઉપયોગ િરશે. તેઓ રેડિયેશનનો એ િોઝ પણ નક્સિી િરશે જે તમે મેળિશો. આ શિગતોનં િાળજીપૂિનિ આયોજન અને તપાસ િરિામાં આિે છે . આ પ્રડિયામાં
5 ડદિસ થી 2 અઠિાડિયા લાગે છે .
સારિારનં સમયપત્રિ બનાિિં
તમારા શસમ્યલેશનના અંત,ે તમારા થેરાશપ્ટ તમને પૂછશે િે તમે ડદિસના િયા સમયે તમારી સારિારો લેિા ઇચ્છો છો. અમે તમને તમારો ગમતો
સમય આપિાનો પ્રયત્ન િરીશ.ં જોિે, અમારે 2 િલાિના સમય અંતરની જરૂર છે િારણ િે તમે જે સમય પસંદ િરતા િોિ તે ઉપલબ્ધ ન પણ િોય. તે
ઉપલબ્ધ થઈ જાય ત્યારબાદ અમે તમને સમયના એ ્લૉટમાં ખસેિીશં. િૃપા િરી જાણી લો િે અમે અમારાથી બને એટલી જલદી તમને જે
એપૉઇન્ટમેન્ટ સમય જોઈતો િોય તે આપિાનો અમારો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન િરીશં. સામાન્ય રીતે, આગામી અઠિાડિયા માટે એપૉઇન્ટમેન્ટ શિિારે
આપિામાં આિે છે . રેડિયેશન ઑન્િોલૉજી શિભાગ સિારના 7:00 િાગ્યાથી સાંજના 7:00 િાગ્યા સધી ખલ્લો િોય છે .
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રેડિયેશન સારિાર લગભગ 7 અઠિાડિયા સધી, દરરોજ, સોમિાર થી શિિાર આપિામાં આિે છે . તમે દરેિ ડદિસ લગભગ 1 િલાિ માટે
શિભાગમાં રિેશો. જો અણધાયાન સંજોગોને લીધે અશતડરક્સત સમયની જરૂર પિે, તો તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટ તમને િિેશ.ે ખાતરી િરો િે
તમે દરેિ એપૉઇન્ટમેન્ટમાં આિો િારણ િે તમે એપૉઇન્ટમેન્ટો છોિી દેશો િે િૂિશો તો બની શિે છે િે સારિાર એટલી અસરિારિ ન નીિિે. જો િોઈ
િારણસર તમારે તમારં સમયપત્રિ બદલિાની જરૂર પિે, તો િૃપા િરી તમારા થેરાશપ્ટો સાથે િાત િરો.
િેટલાિ દદીઓ િીમોથેરાપી અને રેડિયેશન સારિાર એિ જ ડદિસે મેળિે છે . િીમોથેરાપી તમારી રેડિયેશન થેરાપી પિેલાં િે પછી આપી શિાય છે . તેનં
ટાઇલમગ અગત્યનં નથી.

સેટ-અપ િાયનપદ્ધશત
તમારી પ્રથમ સારિાર પિેલાં, તમે સેટ -અપ િાયનપદ્ધશત િરાિશો. આ િાયનપદ્ધશતમાં સામાન્ય રીતે લગભગ 1 િલાિ લાગે છે . તમારા શસમ્યલેશન
દરશમયાન જો દુઃખાિા િે લિતાતરતાની દિા મદદરૂપ નીિિી િોય, તો િદાિ તમે આ િાયનપદ્ધશત પિેલાં તે લેિા ઇચ્છી શિો છો.
તમારી સેટ-અપ િાયનપદ્ધશત માટે તમે આિો ત્યારે તમને ડ્રેલસગ રૂમમાં લઈ જિામાં આિશે અને િમરથી ઉપરના ભાગે પિેરેલાં િપિાં િાઢીને
ગાઉન પિેરિાનં િિેિામાં આિશે. તમારા થેરાશપ્ટો તમને રૂમમાં લઈ આિશે જયાં તમે દરેિ ડદિસ તમારી સારિાર મેળિશો. તેઓ તમને ટેબલ
પર અમિ શ્થશતમાં સિિાિશે. તમે તમારા શસમ્યલેશનના ડદિસે જે મ સૂતા િતા બરાબર તેમ જ સૂઈ રિેશો. તમારી સૂિાની શ્થશત અને સારિાર
અપાઈ રિી િોય તે શિ્તાર સાિા છે તેની ખાતરી િરિા માટે ડિરણપંજની ડિલ્મો (રેડિયેશનના દરેિ ડિરણપજ
ં ના એક્સસ-રે) લેિામાં આિશે.
ડિરણપંજની ડિલ્મો તમારી આખી સારિાર દરશમયાન પનરાિર્તતત િરિામાં આિશે. તેમનો ઉપયોગ તમારી ગાંઠ સારિારને િેિો પ્રશતસાદ આપે છે તે
જોિા માટે નથી િરાતો. સામાન્ય રીતે તમે તમારી પ્રથમ સારિાર તમારી સેટ-અપ િાયનપદ્ધશત પછીના ડદિસે શરૂ િરશો.

તમારી સારિાર દરશમયાન
ડરસેપ્શન િે્િ પર આવ્યા પછી તમારે િેઇડટગ રૂમમાં બેસિાનં રિેશ.ે થેરાશપ્ટો તમારા માટે તૈયાર િોય ત્યારે તેઓ તમને તમારા િપિાં બદલીને
ગાઉન પિેરિાનં િિેશ.ે
સારિાર રૂમમાં, તમારા થેરાશપ્ટો તમને ટેબલ પર સૂિામાં મદદ િરશે અને તમારો મા્િ િઢાિશે. તમે સાિી શ્થશતમાં સૂઈ જાિ પછી તેઓ
રૂમમાંથી બિાર જશે, દરિાજો બંધ િરશે અને તમારી સારિાર શરૂ િરશે. તમે રેડિયેશનને જોઈ િે અનભિી નિીં શિો, પણ મશીન તમારી
આજબાજ િરતં િોય અને તેને િાલ-બંધ િરાતં િોય ત્યારે તમે તેને િદાિ સાંભળી શિશો. સારિાર રૂમમાં તમે 20 થી 30 શમશનટ સધી રિેશો.
આમાંનો મોટાભાગનો સમય તમને સાિી શ્થશતમાં સિિાિિામાં જશે. િા્તશિિ સારિારમાં િક્સત થોિીિ શમશનટો જ લાગે છે .
તમારી સારિાર દરશમયાન તમે એિલા િોિ છો, તેમ છતાં તમારા થેરાશપ્ટો તમને તમામ સમયે મૉશનટર પર જોઈ શિે છે અને ઇન્ટરિૉમ દ્િારા
સાંભળી શિે છે . તમારી સારિાર દરશમયાન સામાન્ય રીતે શ્િાસ લો, પણ િલશો નિીં. જો તમે ખૂબ અગિિ અનભિતા િોિ અને તમને મદદની
જરૂર િોય, તો તમારા થેરાશપ્ટો સાથે િાત િરો. જો જરૂરી બને તો, તેઓ મશીન બંધ િરી શિે છે અને િોઈપણ સમયે તમને જોિા માટે અંદર આિી
શિે છે .
તમારી સારિાર દરશમયાન સાપ્તાશિિ મલાિાતો
તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટ અને રેડિયેશન નસન સારિાર પ્રત્યે તમારા પ્રશતસાદનં મૂલ્યાંિન િરિા માટે તમને દરેિ અઠિાડિયે તપાસશે. આ
મલાિાત દર

તમારી સારિારો

પિેલાં િે પછી થશે. આ ડદિસોએ તમારે શિભાગમાં લગભગ 1 િલાિ અશતડરક્સત રિેિાનં આયોજન રાખિં જોઈએ.
આ મલાિાતો દરશમયાન, તમને િોય તેિા પ્રશ્નો તમારે પૂછી લેિા જોઈએ અને િોઈ લિતાઓ શિશે િિાન િરી લેિી જોઈએ. આ સાપ્તાશિિ મલાિાતો
િચ્િે િોઈપણ સમયે તમારે તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટ અથિા રેડિયેશન નસન સાથે િાત િરિાની જરૂર િોય, તો તમે સારિાર માટે આિો ત્યારે
સિાય િમનિારી અથિા થેરાશપ્ટોને તેમનો સંપિન િરિા શિનંતી િરો.

આિઅસરો
મોટાભાગના દદીઓને રેડિયેશન થેરાપીની આિઅસરો થાય છે . તે સારિાર શરૂ થયાના લગભગ 2 અઠિાડિયા પછી શરૂ થાય છે . તે સારિાર
દરશમયાન િિરી શિે છે , પરંત સારિાર પૂરી થયા પછી તેમાં ધીમે ધીમે સધારો થશે. તેનો પ્રિાર અને તીવ્રતા ઘણાં પડરબળો પર શનભનર રિે છે . આમાં
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રેડિયેશનનો િોઝ, સારિારોની સંખ્યા, અને તમારા સમગ્ર આરોગ્યનો સમાિેશ થાય છે . જો તમે િીમોથેરાપી પણ મેળિતા િોિ તો આિઅસરો
િધારે ખરાબ િોઈ શિે છે .
માથા અને ગરદનની રેડિયેશન થેરાપીની સૌથી સામાન્ય આિઅસરો નીિે આપેલી છે . તમને આમાંની બધી િે િેટલીિ થઈ શિે છે અથિા એિેય
આિઅસર ન પણ થાય. તમારી નસન એિી આિઅસરોની િિાન િરશે િે જે તમને થિાની સૌથી િધ શક્સયતા િોય. િૃપા િરીને તમારા િૉક્સટર િે
નસનને િોઈપણ સમ્યાઓ શિશે જણાિો.
મોઢા અને ગળામાં થતા િેરિારો
તમને તમારા મોઢા અને ગળામાં િેરિારો દેખાશે જે માં નીિેનાનો સમાિેશ થઈ શિે છે :
મોઢાનાં િાંદા
મોઢાનો દુઃખાિો
ગળાનાં િાંદા
ગળાનો દુઃખાિો
ગળતી િખતે દુઃખાિો
ગળિામાં મ શ્િે લી
સૂિા મોઢા સાથે જાિી લાળ
્િાદમાં િેરિારો
આ લક્ષણોમાં રાિત મેળિિા માટે નીિેનાં સૂિનોનં પાલન િરો:
તમારા િૉક્સટરે તમારા માટે સૂિિેલી ટૂથપે્ટ અથિા ફ્લોરાઇિિાળી સૌમ્ય ટૂથપે્ટ (દા.ત. બાયોટીન (Bioténe®)) િિે ખાધા પછી અને
સૂિાના સમયે તમારા દાંત બ્રશ િરો. નરમ દાંતાિાળં ટૂથબ્રશ િાપરો. જો તમારં મોઢં આના માટે બિ આળં બની જાય, તો સપરસૉફ્ટ
અથિા નાના બાળિો માટેનં ટૂથબ્રશ િાપરો.
જો તમે િોિઠ,ં શબ્રજ, અથિા િેન્ટલ પો્થેશસસ (િૃશત્રમ દાંત) ધરાિતા િો, તો તમારં મોઢં સાિ િરતા દરેિ િખતે તેને િાઢીને સાિ િરો. તમે
સૂતા િોિ ત્યારે તેને બિાર રિેિા દો. જો તમારા મોઢામાં બળતરા થાય, તો તેને તમે રાખી શિો એટલો િધ સમય તમારા મોઢાની બિાર
રાખો.
જો તમે િાલમાં તમારા દાંતોને ફ્લૉસ િરતા િોિ, તો ડદિસમાં એિ િખત સૂિાના સમયે ફ્લૉસ િરિાનં િાલ રાખો. જો તમે પિેલાં ફ્લૉસ ન િયું
િોય, તો તમારી સારિાર દરશમયાન તેને શરૂ િરશો નિીં.
દર 4 થી 6 િલાિે અથિા આરામ અનભિિા માટે િધ િાર સોલ્યશન (દ્રાિણ) િિે તમારં મોઢં ધઓ. 15 થી 30 સેિંિ સધી બરાબર
ખંગાળીને િોગળાં િરો અને પછી તેને થૂંિી નાખો. નીિેનં િોઈપણ સૉલ્યશન િાપરો:
એિ ક્સિૉટન (4 િપ) પાણીમાં 1 િમિી મીઠં અને 1 િમિી બેડિગ સોિા
એિ ક્સિૉટન પાણીમાં 1 િમિી મીઠં
એિ ક્સિૉટન પાણીમાં 1 િમિી બેડિગ સોિા
પાણી
આલ્િોિૉલ િે ખાંિ શિનાનં માઉથિૉશ, દા.ત., બાયોટીન (Bioténe ®) , િેન્ટેિ (Dentek™)
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તમારા મોઢાની સારસંભાળ લીધા પછી શલપ મૉઇ્િરાઇઝર લગાિો (દા.ત. એક્સિાિોર (Aquaphor®)). તેને તમારી સારિારના 4 િલાિ
પિેલાં લગાિશો નિીં.
જો તમે સૂિં મોઢં અનભિતા િોિ, તો નીિેનાં સૂિનો અજમાિી જઓ:
સૂિાપણામાં રાિત મેળિિા માટે માઉથ મૉઇ્િરાઇઝર િાપરી અજમાિો.
આખા ડદિસ દરશમયાન િારંિાર પાણી િે અન્ય પ્રિાિીઓ (દા.ત., નાશળયેરનં પાણી, બદામ દૂધ, ગૅટોરેિ (Gatorade®), સેરિો)ના
ઘૂંટિા લો. તમને િદાિ પાણીની બૉટલ સાથે રાખિાનં મદદરૂપ લાગશે.
આખા ડદિસ દરશમયાન તમારં મોઢં ભીનં િરિા ઍરોસોલ પમ્પ ્પ્રે બૉટલ િાપરો.
ઘરે, ખાસ િરીને રાત્રે હ્યશમડિિાયર િાપરો. ઍર િશન્િશનરો િાપરિાનં ટાળો. હ્યશમડિિાયરનં પાણી બદલિાની ખાતરી િરો અને તેને
સૂિના પ્રમાણે સાિ િરો.
જો તમને ગળતા દુઃખાિો િે મશ્િેલી થિા લાગે, તો તમારા િૉક્સટર િે નસનને િિો. તેઓ તમને િધ સગિિદાયિ લાગે તે માટે દિા સૂિિી શિે
છે .
આિઅસરો શિિસે ત્યારે, તમારા િૉક્સટર તમને દરરોજ તમારી નસન દ્િારા તપાસાિિા િિી શિે છે . તે િે તેણી દરેિ ડદિસ તમારા મોઢાનો
અંદરનો ભાગ તપાસશે અને, જરૂર પિે તો, તમારા મોઢામાં ્પ્રે છાંટશે.
નાિની અંદર થતા િેરિારો
તમને તમારા નાિની અંદર િેરિારો દેખાય તેમ બની શિે છે . આમાં નીિેનાનો સમાિેશ થઈ શિે છે :
સૂ િાપણું
ભરાિો
પ્રસંગોપાત નાિમાંથી થોિિં લોિી િિેિં
આ લક્ષણોમાં રાિત મેળિિા માટે તમારા નાિના અંદરનો ભાગ ભીનો રાખો. તમે નીિેનાનો ઉપયોગ િરીને આિં િરી શિો છો:
સૅલાઇન નોઝ ્પ્રે
હ્યશમડિિાયર
િાનનો દુઃખાિો
રેડિયેશનના િારણે આિતા સોજાથી તમારા િાનમાં દુઃખાિો થઈ શિે છે . જો તમને િાનનો દુઃખાિો થાય તો તમારા િૉક્સટર િે નસનને િિો. દુઃખાિો િેપની
શનશાની િોઈ શિે છે . તમારા િાનની િાળજી લેિા માટે:
ક્સય-ડટપ્સ (Q-tips ®) િાપરશો નિીં.
તમારો િાન સાિ િરિાનો િે િોતરિાનો પ્રયત્ન િરશો નિીં.
અિાજમાં િેરિારો
તમારી સારિાર દરશમયાન રેડિયેશનના િારણે આિતા સોજાથી તમારા અિાજમાં ઘોઘરાપણું આિી શિે છે . આ લક્ષણોમાં રાિત મેળિિા માટે:
તમારા અિાજને તમે આપી શિો એટલો િધ આરામ આપો.
ગસપસ િરશો નિીં. આનાથી તમારા ્િરતંત પર તાણ પિી શિે છે .
હ્યશમડિિાયર િાપરો.
પાના 6 પર ઉલ્લેખાયેલા સોલ્યશનો પૈિી એિ િિે િોગળો િરો
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િામિીની પ્રશતડિયાઓ
રેડિયેશન થેરાપી દરશમયાન, જે શિ્તારમાં સારિાર અપાઈ રિી િોય ત્યાં તમારી િામિી બદલાઈ જશે. 2 િે 3 અઠિાડિયા પછી તમારી િામિી
ગલાબી િે િથ્થાઈ થઈ જશે. સારિાર આગળ િધતી જાય તેમ તે ઘાટી લાલ અથિા બિ િાળી થઈ શિે છે . તે સૂિી અને ખંજિાળયક્સત પણ લાગી શિે છે
અને પિિાળી દેખાઈ શિે છે . તમને િદાિ લાલ િિામં દેખાશે, ખાસ િરીને એિા િોઈ શિ્તારમાં િે જયાં અગાઉ તમને સૂયનનો તિિો લાગ્યો િોય. આ
સારિારની આિઅસર િોઈ શિે છે , તેમ છતાં લાલ િિામં િેપની શનશાની િોઈ શિે છે . તમારી સારિાર દરશમયાન િોઈપણ સમયે જો તમને લાલ
િિામં થાય, તો તમારા િૉક્સટર અથિા નસનને િિો.
િેટલીિ િખત સંિદે નશીલ શિ્તારોમાં, જે મ િે િાનની પાછળ અને િાંસિીની નજીિ, િામિી પર િોલ્લા થઈ શિે, િામિી ખલ્લી પિી શિે અને
છોલાઈ શિે છે . જો આિં થાય, તો તમારા િૉક્સટર અથિા નસનને િિો. તમારી નસન ખાસ ડ્રેલસગ્સ અથિા િીમો લગાિી આપશે અને તમને તમારી
િામિીની િાળજી લેતા શીખિાિશે.
િેટલીિ િખત િામિીની પ્રશતડિયાઓ સારિાર પૂરી થયા પછીના અઠિાડિયા દરશમયાન િધારે ઉગ્ર બને છે . જો આિં થાય, તો તમારા િૉક્સટર અથિા
નસનને િોન િરો. તમે તમારી સારિાર પૂરી િરો તેના લગભગ 3 િે 4 અઠિાડિયા પછી આ લક્ષણો ધીમે ધીમે ઓછા થશે.
સારિાર દરશમયાન તમારી િામિીની િાળજી લેિા માટે નીિે માગનદશનિ સૂિનાઓ આપેલી છે . િામિીની પ્રશતડિયા જતી ન રિે ત્યાં સધી તેમનં
પાલન િરતા રિો. આ માગનદશનિ સૂિનાઓ માત્ર એ શિ્તારમાં આિેલી િામિીનો ઉલ્લેખ િરે છે િે જયાં સારિાર અપાઈ રિી િોય.

તમારી િામિીને સાિ રાખો
દરરોજ ગરમ પાણી અને સૌમ્ય, શબન-સગંશધત સાબથી ન્િાિો િે શાિર લો. તમે િાપરી શિો તેિા સાબનાં ઉદાિરણોમાં ન્યરોજે ના
(Neutrogena® ), િિ (Dove® ), બેબી સોપ, બેશઝસ (Basis ®), અને સેટાડિલ (Cetaphil®) નો સમાિેશ થાય છે . તમારી િામિીને
સારી રીતે ધઓ અને તેને નરમ ટિાલથી થાબિીને સિાિો.
ધોતી િખતે, સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારની તમારી િામિી પર િળિે િાથે િામ લો. સિાઈનં િપિં િે ઘસિાનં િપિં િે બ્રશ િાપરશો
નિીં.
સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારની િામિી પર આલ્િોિૉલ િે આલ્િોિૉલ પૅર્ડસ િાપરશો નિીં.

તમારી િામિીને િારંિાર મૉઇ્િરાઇઝ િરો
જો તમને િામિીની પ્રશતડિયા થિાની શક્સયતા િોય, તો તમારી નસન તમને મૉઇ્િરાઇઝર િાપરિાનં શરૂ િરિાની ભલામણ િરશે.
પ્રશતડિયાને ઘટાિિા માટે તમારે તમારી સારિારના પ્રથમ ડદિસથી જ તેને િાપરિાનં શરૂ િરિં જોઈએ. જો તમને િામિીની પ્રશતડિયા
થિાની શક્સયતા ન િોય, તો તમને મૉઇ્િરાઇઝરની જરૂર નિીં પિે શસિાય િે તમારી િામિી સિાઈ જાય અથિા તેમાં ખંજિાળ આિે.
તમારી નસન તમને સૂિનાઓ આપશે. તમારે મૉઇ્િરાઇઝર િાપરિં જોઈએ િે નિીં તેના શિશે જો તમને ખાતરી ન િોય, તો િૃપા િરીને
તમારી નસનને પૂછો.
તમે િાપરી શિો તેિા ઘણા મૉઇ્િરાઇઝરો છે . િેટલાિ શપ્રશ્િપ્શન િગર ખરીદી શિાય છે અને િેટલાિ માટે શપ્રશ્િપ્શનની જરૂર પિે છે .
એિો િોઈ પરાિો નથી િે િોઈ એિ મૉઇ્િરાઇઝર બીજાથી િધારે સારં છે . તમે િાપરી શિો તેિા શપ્રશ્િપ્શન િગર મળતા
મૉઇ્િરાઇઝરોમાં એ ક્સિા િો ર ( Aquaphor®), યૂસેડરન (Eucerin® ), િે િૅ લે ન્ર્ડય લાનો સમાિેશ થાય છે .
તમારા િૉક્સટર અથિા નસે ભલામણ િરેલં મૉઇ્િરાઇઝર િામિી પર િેિં લાગે છે તે તમને ન ગમે, તો તેઓને િિો. તે િે તેણી તમારા માટે
અજમાિિા બીજી પ્રોિક્સટ પસંદ િરી શિે છે .
ડદિસમાં ઓછામાં ઓછી 2 િખત મૉઇ્િરાઇઝર લગાિો.
જો તમારી રે ડિયે શન સારિાર સિારે લેિાની િોય, તો તે ને આ રીતે લગાિો:
તમારી સારિાર પછી
તમે સૂ િા જાિ તે પિે લાં
જો તમારી રે ડિયે શન સારિાર બપોરે લેિાની િોય, તો તેને આ રીતે લગાિો:
તમારી સારિાર પિે લાં સિારે
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તમે સૂ િા જાિ તે પિે લાં

સારિારના શિ્તારમાં તમારી િામિી પર બળતરા થતી ટાળો
સારિાર આપાયેલા શિ્તાર પર લૂઝ ડિડટગિાળા, સતરાઉ િપિાં પિેરો.
િક્સત એિા મૉઇ્િરાઇઝરો, િીમો, અથિા લોશનો િાપરો િે જે ની ભલામણ તમારા િૉક્સટર અથિા નસે િરી િોય.
સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારમાં નીિેની િોઈ િ્ત િાપરશો નિીં:
મેિઅપ
પરફ્યમ્સ
પાઉિરો
આફ્ટરશેિ
સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારમાં અિબંધ રિેલી િામિી પર તમે નૉનએલશમશનયમ-બેઝ્િ િીઓિોરન્ટ િાપરી શિો છો. તમારી િામિી
પર બળતરા થાય તો તેને િાપરિાનં બંધ િરો. આ િીઓિોરન્ટ્સનાં ઉદાિરણોમાં ટૉમ્સ ઑિ મે ઇ ન (Toms of Maine® ) અને ડિ્ટલ
િીઓિોરન્ટ સામેલ છે .
સારિાર અપાયેલ િામિીને શેિ િરિાનં ટાળો. જો તમારે શેિ િરિી જ િોય, તો િક્સત ઈલેશક્સરિ રેઝર િાપરો.
સારિાર અપાયેલ િામિી પર ટેપ લગાિશો નિીં.
તમારી સારિાર અપાયેલ િામિીને અશત ગરમ િે ઠંિા તાપમાનોના સંપિનમાં આિિા દેશો નિીં. આમાં ગરમ ટબ્સ, પાણીની બૉટલો, િીડટગ
પૅર્ડસ, અને આઇસ પૅક્સસનો સમાિેશ થાય છે .
સારિાર અપાયેલ શિ્તર પર પેઇન પૅિીસ સશિત િોઈ પૅિીસ લગાિશો નિીં.
જો તમારી િામિી પર ખંજિાળ આિે, તો તેને ખંજિાળશો નિીં. ખંજિાળમાં િઈ રીતે રાિત મેળિિી તેના શિશે તમારી નસનને
ભલામણ િરિા શિનંતી િરો.
જો તમને િામિીની પ્રશતડિયાઓ ન થઈ િોય, તો તમે ક્સલોડરનેટેિ પૂલમાં તરી શિો છો. પરંત, પૂલમાંથી બિાર નીિળ્યા પછી તરત ક્સલોરીનને
ધોઈ નાખિાની ખાતરી િરો.
સારિાર દરશમયાન અને સારિાર પૂરી િયાન પછી તમારી િામિીને તિિાથી લાલ થતા િે દાઝતા બિાિો. જો તમે તિિામાં જિાના
િોિ, તો 30 િે િધના SPFિાળં PABA-ફ્રી સનબ્લૉિ િાપરો. આ ઉપરાંત, લૂઝ ડિડટગિાળા િપિાં પિેરો જે તમને શક્સય એટલા િધ
ઢાંિ.ે
જો તમારી પાસે િાં દી ધરાિતા િોઈ બૅ ન્િે જીસ િોય, તો સારિાર પિેલાં તેને િાઢી નાખો અને શિ્તારને સાિ િરી લો.
િાળ ખરિા
સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારમાં તમારા િિેરા, ગરદન િે માથાની િામિી પરના િેટલાિ િે બધા િાળ ખરી શિે છે . સામાન્ય રીતે , સારિાર
પૂરી થયાના 2 થી 4 મશિના પછી િાળ િરી ઊગી આિશે.
ખાિા-પીિામાં મશ્િેલી
માથા અને ગરદનને રેડિયેશન આપિાથી તમારા ગળામાં દુઃખાિો, મોઢં સૂિં, લાળ જાિી, અથિા ગળતી િખતે દુઃખાિો થઈ શિે છે . આને
િારણે એિં બની શિે છે િે તમારં િજન અને શશક્સતનં ્તર જાળિી રાખિા માટે તમે પૂરતો ખોરાિ ન ખાઈ શિો. િધમાં, સારિાર માટે તમને
અમિ શ્થશતમાં સિિાિિા માટે જો તમને મા્િ લગાિિામાં આિે, તો તમારં િજન બદલાય તો બની શિે છે િે તે બરાબર ડિટ ન થાય.
શરીરમાં સારા પ્રમાણમાં પાણી જાળિી રાખિા માટે તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રિાિી ન પી શિો તેમ પણ બની શિે છે . નીિેની ભલામણો તમને
પૂરતો ખોરાિ અને પ્રિાિીઓ લેિામાં મદદરૂપ થશે.
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તમારી સારિાર દરશમયાન પૂરતં પોષણ મેળિો
ઉચ્િ િૅલોરી અને પ્રોટીનિાળો સસંતશલત આિાર ખાઓ. સારી રીતે ખાિાથી તમને સારિાર દરશમયાન તમારં િજન જાળિી રાખિામાં
અને સારં લાગિામાં મદદ િરશે. શ્રેષ્ઠ ખોરાિો અને પ્રિાિીઓ પસંદ િરિામાં તમને મદદ િરિા માટે તમારા િાયેડટશશયન તમારી સાથે િામ
િરશે.
સારિાર દરશમયાન ખાિા શિશે જો તમને િધ માશિતી જોઈતી િોય, તો નીિેના સંસાધનો માટે તમારી નસન અથિા િાયેડટશશયનને શિનંતી િરો:

તમારા િેન્સરની સારિાર દરશમયાન અને પછી સારી રીતે ખાિં (Eating Well During and After Your Cancer
Treatment): www.mskcc.org/cancer-care/patient- education/resources/eating-well-during-andafter-your-treatment

યાંશત્રિ રીતે નરમ િરેલા અને પ્યરી િરેલા આિારો માટે ખાિાની માગનદર્તશિા (Eating Guide for Mechanical Soft and Puréed
Diets): www.mskcc.org/cancer-care/patient- education/resources/eating-guide-pureed-andmechanical-soft-diets
જોઈતી િોય તો તમે દૈશનિ મલ્ટીશિટાશમન લઈ શિો છો. તેનં પ્રમાણ ભલામણ િરેલા દૈશનિ પ્રમાણ િરતાં િધારે ન િોિં જોઈએ. બીજા િોઈ
શિટાશમનો અથિા પોષણાત્મિ િે િબનલ પૂરિો લેશો નિીં શસિાય િે તમારા િૉક્સટર તેની મંજૂરી આપે.
જો તમે તમારી રેડિયેશન થેરાપી િખતે જ િીમોથેરાપી મેળિતા િોિ, તો સારિાર શરૂ થતા પિેલાં તમારે િીડિગ ટ્યબ મિાિિાની જરૂર
પિી શિે છે . આનાથી ખાતરી િરી શિાશે િે તમારી આિઅસરો શરૂ થાય અને ગળિાનં મશ્િેલ બને ત્યારબાદ તમે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રિાિીઓ
અને પોષણ તત્ત્િો લઈ શિો છો. જો તમારં િજન િધારે પિતં ઊતરી જતં િોય તો તમારે તમારી સારિાર દરશમયાન િે પછી િીડિગ ટ્યબ
મિાિિાની જરૂર પિી શિે છે .

તમારી આિઅસરોના આધારે તમે શં ખાઓ-પીઓ છો તેમાં િેરિાર િરો
તમારા મોઢા િે ગળામાં તમને દુઃખાિો િે આળાપણું િોય અથિા તમને ગળિામાં મશ્િેલી િોય તો:
પોિા, ભીના, ડિક્સિા ખોરાિના નાના િોશળયા ખાઓ અને બરાબર િાિો.
ખોરાિોને પોિા બનાિિા માટે સૉસીસ અને રસા િાપરો.
એિા પદાથો ટાળો િે જે તમારા મોઢા અને ગળામાં બળતરા ઉત્પન્ન િરે જે મ િે:
બિ ગરમ ખોરાિો અને પ્રિાિીઓ
સૂ િા, િઠણ અને જાિા ખોરાિો (દા.ત., શિપ્સ, પ્રેટ્ઝેલ્સ, િૅિસન, અને િાિા શાિભાજી)
મસાલા (દા.ત., મરી, મરિં, િૉસનરૅડિશ, તીખં સૉસ, િરી)
એશસડિિ અથિા ખાટા ખોરાિ અને જયસ (દા.ત., નારં ગી, માલ્ટા નારંગી (ગ્રેપફ્રૂટ), પીળો લીંબ, લીલો લીંબ , અનેનાસ,
ટામેટ)ં
આલ્િોિૉલ
તમાિ
તમારા ખોરાિોનં શમશ્રણ િરીને અથિા પ્યરી િરીને તેની બનાિટ બદલિાનો પ્રયત્ન િરો
પ્રિાિી પોષણ પૂરિો લો. ઘણી બધી પ્રોિક્સટ ઉપલબ્ધ છે અને તે શિશિધ ્િાદમાં આિે છે . પ્રોિક્સટ િેિી રીતે પસંદ િરિી તેના શિશે
તમારા િૉક્સટર, નસન િે િાયેડટશશયન સાથે િાત િરો.
જો તમારં મોઢં સૂિં િોય તો:
ખાતા પિેલાં તમારં મોઢં ધોઈ લો.
તમારો ખોરાિ તૈયાર િરિા માટે રસા અને સૉસીસ િાપરો.
ભાત િે બ્રેિ જે િા સૂિા ખોરાિ ખાતી િખતે પ્રિાિીઓ પીઓ
જો તમને ઓછી ભૂખ લાગતી િોય તો:
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આખા ડદિસ દરશમયાન થોિો થોિો ખોરાિ, િધ િખત ખાઓ. જો તમને ક્સયારેય ભૂખ ન લાગતી િોય, તો તમે શનયશમતપણે ખાઓ
છો તેની ખાતરી િરિા માટે સમયપત્રિ તૈયાર િરો.
તમે શં ખાઓ છો તે બાબતે પસંદગી રાખો. એિા ખોરાિ અને પીણાં પસંદ િરો િે જે ઉચ્િ િૅલોરી અને પ્રોટીનિાળા િોય.
તમારા ભોજનો શાંત જગ્યાએ ખાઓ અને તમારો સમય લો. જયારે પણ શક્સય િોય ત્યારે પડરિાર અથિા શમત્રો સાથે ખાઓ.
તમે સારિાર માટે આિો ત્યારે ના્તા અને પીણાં સાથે લાિો. તમે દરેિ ડદિસ પ્રશતક્ષા િરતા િોિ અથિા શિભાગમાં આિ-જા િરતા
િોિ ત્યારે તમે તેને ખાઈ િે પી શિો છો.
તમે પૂરતો ખોરાિ ખાતા ન િોિ તો પ્રિાિી પોષણાત્મિ પૂરિો લો. ઘણી બધી પ્રોિક્સટ ઉપલબ્ધ છે અને તે શિશિધ ્િાદમાં આિે છે .
તમારા માટે િઈ પ્રોિક્સટ શ્રેષ્ઠ છે તેના શિશે તમારા િૉક્સટર, નસન િે િાયેડટશશયન સાથે િાત િરો.
જો તમને ઊબિા આિતા િોય તો:
તમારા િૉક્સટર િે નસનને િિો. આમાં રાિત આપિા માટે દિા સૂિિી શિાય છે .
એિા ખોરાિ પસંદ િરો જે સામાન્ય રીતે સસહ્ય િોય, જે માં સામેલ છે :
રૂમના તાપમાને િે તેનાથી ઠંિા િોય તેિા ખોરાિ
ઠંિા િરેલા િે ઠારેલા પ્રિાિીઓ
સૂિા, િાંજીિાળા ખોરાિ જે મ િે ટો્ટ, સોિા િૅિસન, મેલ્બા ટો્ટ, ડ્રાય સીડરયલ, પ્રેટ્ઝેલ્સ, અને એન્જલ ફૂિ િેિ
યોગટન, શરબત, અને ગાળેલા પ્રિાિીઓ (દા.ત., એપલ જયસ, જે લ-ઓ (Jell-O®), લજજર એલ)
િામિી િાઢીને બાિેલં િે ભૂજ
ં ે લં, િોલ્િ શિિન અથિા ટિી
નરમ િળો અને શાિભાજી
એિા ખોરાિ અને પ્રિાિીઓ ટાળો િે જે ઊબિા િધારી શિે છે . આમાં સામેલ છે :
તીખી ગંધિાળા ગરમ ખોરાિ
મસાલેદાર, િરબીયક્સત, તૈલી અને તળેલા ખોરાિ
ખૂબ ગળ્યા ખોરાિ
એશસડિિ અથિા ખાટા ખોરાિ અને જયસ (દા.ત., નારં ગી, માલ્ટા નારંગી (ગ્રેપફ્રૂટ), અનેનાસ, ટામેટ)ં
આલ્િોિૉલ
થાિ
મોટાભાગના લોિોને સારિારના 2 િે 3 અઠિાડિયા પછી થાિ િતાનય છે (એટલે િે, શશક્સતનો અભાિ, ઊંઘનં ઘે ન , અશશક્સત, અને ધ્યાન એિાગ્ર ન િરી શિિં).
તમારી સારિાર થઈ ગયા પછી થાિ ધીમે ધીમે જતો રિેશે, પણ તે ઘણા મશિના સધી રિી શિે છે . લોિોને સારિાર દરશમયાન થાિ લાગિાનાં ઘણાં િારણો છે ,
જે માં નીિેનાનો સમાિેશ થાય છે :
શરીર પર રેડિયેશનની અસરો
સારિાર માટે આિ-જા િરિં
રાત્રે પૂરતા પ્રમાણમાં આરામદાયિ ઊંઘ ન લેિી
પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને િૅલોરી ન ખાિી
દુઃખાિો અથિા અન્ય લક્ષણો થિા
લિતાતરતા અથિા િતાશા અનભિિી
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િેટલાિ લોિોને ડદિસના અમિ સમયોએ તેમનો થાિ િધ ખરાબ જણાય છે . તમારા થાિનં વ્યિ્થાપન િરિામાં તમને મદદ િરિા માટે નીિે સૂિનો
આપેલા છે .
જો તમે િામ િરતા િોિ અને તમને સારં લાગતં િોય, તો િામ િરિાનં િાલ રાખો. જોિે, ઓછં િામ િરિાથી તમારી શશક્સતમાં િધારો થઈ શિે
છે .
તમારી દૈશનિ પ્રિૃશિઓનં આયોજન િરો. એિી િ્તઓ પસંદ િરો િે જે તમારા માટે જરૂરી અને સૌથી અગત્યની િોય અને તમારામાં સૌથી
િધારે શડિત િોય ત્યારે તે િરો.
ડદિસ દરશમયાન આરામ િરિા અથિા નાના ઝોિાં લેિા માટે સમયનં આયોજન િરો, ખાસ િરીને જયારે તમે િધારે થાિ અનભિો. તમને
િદાિ રાત્રે િિેલા ઊંઘી જિાનં અને સિારે મોિાં ઊઠિાનં પણ મદદરૂપ જણાય તેમ બની શિે છે .
પડરિાર અને શમત્રોને તમને ખરીદી, રસોઈ અને સિાઈમાં મદદ િરિા િિો.
િેટલાિ લોિોમાં તેઓ િસરત િરતા િોય ત્યારે િધારે શશક્સત િોય છે . જો તમારા િૉક્સટર મંજૂરી આપે, તો િળિી િસરત અજમાિો જે મ િે
િાલિં.
ઉચ્િ પ્રોટીન અને િૅલોરીિાળા ખોરાિ ખાઓ.
િેટલાિ લોિોને લક્ષણો િોય છે , જે મ િે દુઃખાિો, ઊબિા, ઝાિા, ઊંઘિામાં મશ્િેલી, અથિા િતાશા િે લિતાતરતા અનભિિી. આ તમામ
તમારા થાિને િધારી શિે છે . તમને િદાિ િોય તેિા અન્ય લક્ષણો બાબતે મદદ માટે તમારા િૉક્સટર અથિા નસનને શિનંતી િરો.
જો તમે રેડિયેશન થેરાપી િખતે જ િીમોથેરાપી મેળિતા િોિ, તો તમે સારિારના છે લ્લા થોિાિ અઠિાડિયાઓ દરશમયાન બિ થાિ અનભિશો. આ,
અને તમને થતી અન્ય આિઅસરોને િારણે તમને બિ અશશક્સત લાગશે. સારિારના છે લ્લા 2 અઠિાડિયા દરશમયાન તમારી સારિાર માટે દરેિ ડદિસ
તમારે િોઇિને તમારી સાથે લાિિાની જરૂર પિી શિે છે .
જાતીય આરોગ્ય
તમારા શરીરની અંદર િંઈપણ રેડિયોએક્સટીિ (ડિરણોત્સગી) નથી. તમે અન્ય િોઈ વ્યશક્સતને રેડિયેશન આપી શિો નિીં, તેથી અન્ય લોિો સાથે ગાઢ
સંપિન ટાળિાની િોઈ જરૂર નથી.
જો તમારા િૉક્સટર તમને અન્ય સૂિનાઓ ન આપે, તો તમારે તમારી જાતીય પ્રિૃશિ બદલિાની જરૂર નથી. પરંત, જો તમે ગભનધારણ િરિાની
ઉંમરના િોિ, તો તમારે ગભનશનરોધનો ઉપયોગ િરિો પિશે જે થી તમારી સારિાર દરશમયાન તમે િે તમારા સાથી ગભનિતી ન બને.
તમારી જાતીયતા પર િેન્સરની અસરો શિશે તમને લિતાઓ િોઈ શિે છે . એમેડરિન િેન્સર સોસાયટી (American Cancer Society) જાતીયતા
અને િેન્સર નામિ એિ ઉત્િૃષ્ટ સંસાધન પ્રિાશશત િરે છે . પરષો માટે એિ આિૃશિ અને ્ત્રીઓ માટે એિ આિૃશિ ઉપલબ્ધ છે . 1-800-2272345 પર િોન િરો અને તેઓને િિો િે તમારે િઈ આિૃશિ જોઈએ છે .
દદીઓને જાતીય આરોગ્ય પર તેમના રોગ અને સારિારની અસરને પિોંિી િળિામાં મદદ િરિા માટે MSK જાતીય આરોગ્યનો એિ િાયનિમ ધરાિે
છે . તમે તમારી સારિાર પિેલાં, સારિાર દરશમયાન િે પછી શનષ્ણાતને મળી શિો છો.
્ત્રી જાતીય ઔષધશિજ્ઞાન અને ્ત્રી આરોગ્ય િાયનિમ (Female Sexual Medicine and Women’s Health Program):
એપૉઇન્ટમેન્ટ માટે (646) 888-5076 પર િોન િરો
પરષ જાતીય અને પ્રજનનાત્મિ ઔષધશિજ્ઞાન િાયનિમ (Male Sexual and Reproductive Medicine Program): એપૉઇન્ટમેન્ટ
માટે (646) 888-6024 પર િોન િરો
ભાિનાત્મિ આરોગ્ય
િેન્સરનં શનદાન અને સારિાર એિ બિ તણાિભયો અને િિમિાિી દેનારો પ્રસંગ િોઈ શિે છે . તમે િતાશા, લિતાતરતા, મૂઝ
ં િણ, ભય અથિા
ગ્સો અનભિી શિો છો. તમને િોઈપણ િાયમી િેરિારો શિશે મજબૂત લાગણીઓ થઈ શિે છે . આ િેરિારો તમારી ભાિનાત્મિ સખાિારી પર અસર
િરી શિે છે . તમારા માટે િોઈપણ સમયે મદદ ઉપલબ્ધ છે . તમારે સલાિ લેિી િોય, તો તમારી નસન તમને સામાશજિ િાયનિર, સાઇડિયાડર્ટ અથિા
સલાિિારને મળિાની ભલામણ િરી શિે છે .
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આ ઉપરાંત, તમને િદાિ િેન્સરને માત આપનાર વ્યશક્સત અથિા સંભાળદાતા સાથે િાત િરિાનં રાિતભયું લાગે િે જે ઓ આિી સારિારમાંથી પસાર
થઈ િૂક્સયા િોય. અમારા પેશન્ટ-ટ-પેશન્ટ સપોટન પ્રોગ્રામ (દદી પર્પર સિાય િાયનિમ) મારિતે, તમને ભૂતપૂિન દદીઓ અને સંભાળદાતાઓ સાથે િાત
િરિાની તિ મળે છે . આ િાયનિમ શિશે િધ જાણિા માટે (212) 639-5980 પર િોન િરો.

તમારા િૉક્સટર અથિા નસનને િોન િરો જો તમને આ િોય:
100.4° િે (38° સે) અથિા િધ નં તાપમાન
એટલા ઉગ્ર ઊબિા, ઊલટી અથિા બન્ને િે તમે ખાધેલં િે પીધેલં (અથિા તમારી િીડિગ ટ્યબ િિે લીધેલં) િંઈપણ તમારા પેટમાં 24 િલાિ
સધી ટિી ન શિે
દિાથી રાિત ન થતી િોય તેિી િબશજયાત
તમારી દિાથી રાિત ન થતી િોય તેિો દુઃખાિો
સારિાર અપાઈ રિી િોય તે શિ્તારમાં તમારી િામિી પર િોલ્લા

તમે સારિાર પૂરી િરો પછી
િૃપા િરીને તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટ સાથેની તમારી િૉલો-અપ એપૉઇન્ટમેન્ટો જાળિી રાખિાની ખાતરી િરો. તે િે તેણી સારિાર પ્રત્યે
તમારા પ્રશતસાદનં મૂલ્યાંિન િરશે. આ મલાિાતો દરશમયાન તમારા લોિીનાં પરીક્ષણો, એક્સસ-રે અને ્િૅન્સ િરિામાં આિી શિે છે . આિતા પિેલાં,
તમારા પ્રશ્નો અને લિતાઓ લખી રાખો. આ અને તમારી તમામ દિાઓની યાદી સાથે લઈ આિો. તમારે જરૂર િોય તેિી િોઈ દિા જો પૂરી થિા
આિી િોય, તો તે પૂરી થાય તે પિેલાં તમારા િૉક્સટરને જણાિો. જો તમને િોઈ પ્રશ્નો િે લિતાઓ િોય, તો તમારી સારિાર પૂરી થયા પછી િોઈપણ
સમયે અથિા િૉલો-અપ મલાિાતો િચ્િે તમે તમારા િૉક્સટર અથિા નસનને િોન પણ િરી શિો છો.
તમારી સારિાર પૂરી થયા પછી પણ પોતાની સારી િાળજી લેિાનં િાલ રાખિં મિત્ત્િનં છે . અિીં યાદ રાખિા જે િી થોિી અગત્યની બાબતો છે :
સારિારની આિઅસરો તમારી સારિાર પૂરી થયા પછી 4 થી 8 અઠિાડિયા દરશમયાન ધીમે ધીમે જતી રિેશે. િેટલીિ આિઅસરોને જતાં િધ
સમય લાગી શિે છે . સારિાર પૂરી થઈ ગયા પછી તમે અનભિેલાં િોઈ લક્ષણો માટે આ સંસાધનમાં િણનિેલાં સૂિનોનં પાલન િરિાનં િાલ
રાખો.
તમારા બાિીના જીિન સધી તમારા મોઢાની ખાસ િાળજી લેિાનં િાલ રાખો.
દાંતના િૉક્સટરની શનયશમત િૉલો-અપ એપૉઇન્ટમેન્ટો લો. તમારં િોિઠં અથિા ઉપિરણ સારી રીતે ડિટ ન થતં િોય તો તમારા દાંતના
િૉક્સટરને બતાિો.
જો તમારે િોઈ દાંત િઢાિિાની જરૂર પિે, તો આ િામ દાંતના એિા િૉક્સટરે િરિં જોઈએ િે જે ઓને માથા અને ગરદનની રેડિયેશન થે રાપી
લીધેલા દદીઓની સારિાર િરિાનો અનભિ િોય. જો તમને ભલામણની જરૂર િોય તો તમારા રેડિયેશન ઑન્િોલૉશજ્ટને િોન િરો.
તમારા દાંતના િૉક્સટરે સૂિિેલી ફ્લોરાઇિિાળી ટૂથપે્ટ િાપરિાનં િાલ રાખો.
ગળ્યા, િીિણા ખોરાિ ટાળો. તેનાથી દાંતમાં સિો થિાનં તમારં જોખમ િધી શિે છે .
આરોગ્યિધનિ, સસંતશલત આિાર જાળિી રાખો અને દૈશનિ મલ્ટીશિટાશમન લો.
સારિારના અંતે જો તમે િીડિગ ટ્યબ િાપરી રહ્યા િોિ, તો તમારા ગે્રોએન્ટેરોલોશજ્ટ સાથે િૉલો-અપ િરો.
સારિારના અંતે જો તમે ગળિામાં મશ્િેલી િોિાને િારણે પડરિર્તતત આિાર ખાઈ રહ્યા િોિ, તો તમારા ્િૉલોગગ ્પેશ્યાશલ્ટને
પૂછો િે તમારો રાબેતા મજબનો આિાર િઈ રીતે ધીમે ધીમે િરી શરૂ િરિો.
સારિારના અંતે જો તમે િજન જાળિી િે િધારી ન શિતા િોિ, તો તમારા િાયેડટશશયનને પૂછો િે તમારં પ્રોટીન અને િૅલોરીનં સેિન િઈ
રીતે િધારિ.ં
સારિારના અંતે જો તમે દુઃખાિાની દિા લઈ રહ્યા િોિ, તો િોઝ િઈ રીતે ધીમે ધીમે ઘટાિિો તે અંગે તમારી નસનને સૂિનાઓ આપિા શિનંતી
િરો.
તમારા બાિીના જીિન સધી તમારી િામિીને તિિાથી િથ્થાઈ થતા િે દાઝતા બિાિો. 30 િે િધના SPFિાળં PABA-ફ્રી સનબ્લૉિ િાપરો.
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એિાં િપિાં પિેરો જે રેડિયેશન િિે સારિાર અપાયેલી િામિીને ઢાંિે.
આલ્િોિૉલ અને તમાિનં સેિન ટાળો. આલ્િોિૉલનં સેિન અને ધૂમ્રપાન બીજં િેન્સર થિાનં તમારં જોખમ િધારી શિે છે . તે તમારા મોઢામાં
સૂિાપણું પણ િધારશે.
િેન્સર પછીના જીિન માટેના MSK સંસાધનો (MSK Resources for Life After Cancer (RLAC))નો િાયનિમ તમારી સારિાર
પૂરી થયા પછી સિાય સેિાઓ પૂરી પાિે છે . આ સેિાઓ શિશે િધ જાણિા માટે (646) 888-4740 પર િોન િરો અથિા:
www.mskcc.org/cancer-care/survivorship/services-survivors પર જાઓ.

જો તમને િોઈ પ્રશ્નો િે લિતાઓ િોય, તો તમારી િે લ્થિૅર ટીમના સભ્ય સાથે િાત િરો. તમે

ખાતે સોમિાર થી

શિિાર, સિારના 9:00 િાગ્યાથી સાંજના 5:00 િાગ્યા સધી તેમનો સંપિન િરી શિો છો. સાંજના 5:00 િાગ્યા પછી, અઠિાડિયાના અંત દરશમયાન, અને
રજાઓના ડદિસે, િૃપા િરી

પર િોન િરો. જો િોઈ

નં બ ર આપે લો ન િોય, અથિા તમને ખાતરી ન િોય, તો (212) 639-2000 પર િોન િરો.
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