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ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਿਵਖ ੇਵਾਲ ਝੜ�ਣ ਬਾਰ ੇਕਲੋਡ ਕਪੈਸ ਅਤ ੇਕਿੂਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ (Using Cold Caps 
and Cooling Systems for Hair Loss at BC Cancer)   
ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਅਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇਪਰਵਾਰ� ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ(Information for People with 
Cancer and Families) 

ਕਲੋਡ ਕਪੈਸ ਅਤ ੇਕਿੂਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ (What are cold caps and cooling systems?) 

ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਰਾਹ� ਕ�ਸਰ ਦਾ ਕੀਮੋਥੈਰਪੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਣੇ (ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ) (alopecia) 

ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ� ਤ� ਇੱਨ� � ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਇੱਕ ਤਰ�� ਦੀ ਟਾਈਟ ਟੂਕ ਜ� ਟੋਪੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਈਸ ਦ ੇਪੈਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 

ਆਈਸ ਦੇ ਇਨ� � ਪੈਕ� ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਵਡੀਆਂ ਯੂਿਨਟ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀਆ ਂਕੈਪ� ਿਰਫ਼ਜਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਕੈਪ 

ਦੁਆਰਾ ਠੰਡ ੇਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਰਤ (circulate) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ�ਦਾ 

ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ ਸ�ਟਰ� ਵੱਖੇ ਅਸ� ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੰਦ।ੇ ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨ 

ਲਈ ਐਪੁਆਇਂਟਮ�ਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ ਤ� ਉਨ� � ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਾਨ 

ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

  

ਠੰਡੀ ਕੈਪ   ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ 

 ਬੀ.ਸੀ.ਕ�ਸਰ ਿਵਖ ੇਕੀ ਮ� ਆਪਣੀ ਕਲੋਡ ਕਪੈ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹ�? 

ਬੀ ਸੀ ਸ�ਟਰ ਿਵਖੇ ਕੋਲਡ ਕੈਪ� ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਖੱੁਲ� ਹੈ; ਿਫ਼ਰ ਵੀ, ਿਜਸ ਜਗ�ਾ ਿਵਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਥ� ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ 

ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਸ ਜਗ�ਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਿਜੰਨ� � ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਸ� ਖੱੁਲ� ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦ।ੇ 

ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਜਗ�ਾ ਵੀ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� 

ਦੀਆਂ ਐਪੁਆਈਟਂਮ�ਟ� ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  

ਤੁਸ� ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਫ਼ਰ ਵੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦ;ੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਈਸ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 

ਿਵਿਜ਼ਟਰ� ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

http://www.bccancer.ca/
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ਕੀ ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਕਲੋਡ ਕਪੈਸ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 

ਨਹ�। ਅਸ� ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਦੇ।   

ਅਸ� ਵਾਲ ਝੜ�ਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਕੂਿਲੰਗ ਿਸਸਿਟਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ� �ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ� ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 

ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵ� ਸਬੂਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਸ �ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ�ਗੇ। ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੱਲ� ਿਵਚਾਰਨੀਆਂ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਕੀ ਕਲੋਡ ਕਪੈਸ ਲਈ ਫ਼ੰਿਡੰਗ ਵਾਸਤ ੇਬਹਤੁ ਰਸਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

ਨਹ�। ਬੀ ਸੀ ਕ�ਸਰ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਕੈਪਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਨਹ� ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈਵਟੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੁਰ�ਸ ਹੈ, ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੰਨਸ਼ੁਰ�ਸ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਵਾਲ ਝੜ�ਣ ਅਤ ੇਕਲੋਡ ਕਪੈ� ਬਾਰ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�?  

ਇਸ ਸਮ�, ਅਸ� ਿਕਸੇ ਕੋਲਡ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀ ਜ� ਿਵਸੇਸ਼ ਪਦਰਾਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕਰ�ਗੇ।  

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਵਾਲ� ਦਾ ਝੜਣਾ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� �ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਝੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ: 

• bccancer.bc.ca �ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ “hair loss” ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। 

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨੰੂ ਜ� ਸਾਡੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਤ� ਪੱਛੋ। 

o Contact a librarian here 
http://www.bccancer.bc.ca/our-services/services/library/contacts-and-hours 
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