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ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ 
ਹ ਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੀਤਾ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਜਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ੍ ਿਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਕੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਛਾਤੀ ਜਵਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਫੇਫੜੇ • ਥਾਈਮਸ
• ਭੋਿਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ • ਮੀਡੀਆਸਜਟ੍ਨਮ
• ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਲੀ • ਜਦਲ

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ 
Appointments and Scheduling 

• ਮਰੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੀਤੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਜਖਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਟੈ੍ਸਟ੍ ਪਰਜਕਜਰਆ ਿਾਂ
ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਫੋਟ੍ੋ ਵਾਲਾ  ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਾਂ ਜਵਧਾਨਕ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੌਇੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ।

• ਅਪੌਇੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਜਟ੍ਸ 'ਤੇ ਬ੍ਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਸ਼ਜਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਨ ੰ  ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨ ੰ
ਪੁਿੱ ਛੋ।

ਹੋ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਪਰਬੰ੍ਧਾਂ ਅਤੇ ਜਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਰਿੱ ਖੋ। 

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management


ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਛਾਤੀ

Care of Radiation Therapy Side Effects: Chest 

Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management 
Date Revised: March 2021 

Page 2 of 10 
 

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
Side Effects 

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨ ੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਵਿੱਚ ਆਮ ਜਟ੍ਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਪਰਭਾਜਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਆਮ ਜਟ੍ਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬ੍ਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਜਲਖੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਰਭਰ ਕਰਜਦਆਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਤਿਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਕਦਾਰ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਅਧੀਨ ਜਹਿੱ ਸਾ।

• ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਜਹਿੱ ਸਾ ਜਕੰਨਾ ਵਿੱਡਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਿ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਕਸੇ 
ਨਰਸ ਿਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੰ  ਜਮਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨ ੰ  ਜਮਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ੍ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨਰਸ ਿਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਜਸਆ ਿਾਂ ਜਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਚਜਕਤਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਿੋ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਥਕੇਵਾਂ 
Fatigue 

ਥਕੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਥਿੱ ਕੇ-ਟ੍ੁਿੱ ਟ੍ੇ ਮਜਹਸ ਸ ਕਰਨਾ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸੌਂਵੋ।  

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਥਕਾਵਟ੍ ਦੇ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 

• ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ

• ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬ੍ੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍

• ਿਜ਼ਬ੍ਾਤੀ ਤਣਾਅ

• ਿੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਿੀਵਨਸੈ਼ਲੀ ਨ ੰ  ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਊਰਿਾ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ 
ਰੁਟ੍ੀਨ ਨ ੰ  ਜਵਵਸਜਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ੍ ਨਾਲ ਨਜਿਿੱਠਣਾ ਪੇਿ 'ਤੇ 
ਵੀ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਹਿਆਦਾ ਖੰਘ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾ  ਚੜਹਨਾ 
Increased Coughing and Shortness of Breath 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਖੰਘ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖੰਘ ਜਵਿੱਚ ਜਜ਼ਆਦਾ ਬ੍ਲਗਮ (ਸਾਫ਼ ਗਾੜਹਾ ਤਰਲ) ਿਾਂ ਸੰਭਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਉੱਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨ ੰ  ਜਡਸਪਜਨਆ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਇਨਹ ਾਂ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ: 

• ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ ਤਾਂ ਜਕ ਬ੍ਲਗਮ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗਾੜਹੀ ਿਾਂ ਜਚਪਜਚਪੀ ਨਾ ਹੋ ਿਾਵੇ।

• ਜਰਕਲਾਈਜਨੰਗ ਚਅੇਰ ਜਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਿਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਪਿੱਠ ਨ ੰ  ਉੱਚੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਸਰਹਾਣੇ ਰਿੱ ਖੋ।

ਜਪਿੱ ਠ ਉੱਤੇ ਚਪਟ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਬ੍ਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਜਵਿੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। 

ਖਾਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਭੁਿੱ ਖ ਨਾ ਲਿੱ ਗਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ  
Difficulty Eating, Loss of Appetite, and Weight Loss 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਜਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਭੁਿੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਿੱਟ੍ 

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/managing-symptoms-side-effects/fatigue-(tiredness)
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/managing-symptoms-side-effects/breathlessness
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ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨ ੰ  ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਿੋ ਜਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬ੍ਣਾਏ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਊਰਿਾ ਵੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਨਜਿਿੱਠਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ: 

• ਥੋੜਹੀ-ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬ੍ਾਅਦ ਖਾਓ ਪਰ ਘਿੱਟ੍ ਭਿੋਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਖਾਓ।

• ਉੱਚ ਕੈਲੋਰੀ, ਉੱਚ ਪਰੋਟ੍ੀਨ ਵਾਲੇ ਭਿੋਨ ਖਾਓ।

• ਉਦੋਂ ਖਾਓ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੱਟ੍ੋ ਘਿੱਟ੍ 8-10 ਕਿੱ ਪ (2-2.5 ਜਲਟ੍ਰ) ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਿ ੇਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ
ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਤਰਲ ਪੀਣ ਉੱਪਰ ਬੰ੍ਜਦਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਹੋਣ)

ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਾਓ। ਇਹ ਹੈਂਡਆਊਟ੍  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ: 

• ਘਿੱਟ੍ ਭੁਿੱ ਖ ਲਿੱ ਗਣ ’ਤੇ ਮਦਦ ਜਵਿੱ ਚ ਭੋਿਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
• ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣੀ

• ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਬ੍ਾਉਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕ-ਜਵਧੀਆਂ

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਕੀ ਖਾਣਾ ਿਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭਾਰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਜਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਜਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। 

ਹਨਗਲਣ ਹਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਹਿਸਫੈਜੀਆ) 
Difficulty Swallowing (Dysphagia) 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੌਫੇਗਸ (ਜਨਗਲਣ ਵਾਲੀ ਨਲੀ) ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਗਲਣ ਜਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਝ ਮਜਹਸ ਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੋਿਨ ਅੜ ਜਗਆ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਜ ਿੱ ਡ 
ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਜਵਿੱਚ ਜਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇ੍ਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਗਲਣ ਸੰਬੰ੍ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਜਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ 

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/nutrition-support
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Food-ideas-to-help-with-decreased-appetite.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Food-ideas-to-help-with-decreased-appetite.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/Increasing-fluid-intake.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/nutrition-site/Documents/Patient%20Education/easy-to-chew-recipes.pdf


ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਛਾਤੀ

Care of Radiation Therapy Side Effects: Chest 

Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management 
Date Revised: March 2021 

Page 5 of 10 
 

ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ 
ਲਈ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ ਦੇ ਜਨਗਲਣ ਸੰਬੰ੍ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਿਾਓ।   

ਜੀਅ ਕਿੱ ਚਾ  ੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ 
Nausea and Vomiting 

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ੍ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਪੇਟ੍ ਜਵਿੱਚ 

ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਅਜਹਸਾਸ) ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਪਰਸਜਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਗੈਰ ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, 
ਜਡਮੇਨਹਾਈਡਰੀਨੇਟ੍ (Gravol ® - ਗਰੈਵੋਲ) ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਿੇ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆਉਣਾ ਅਕਸਰ 
ਿਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਕਸੇ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰ ਘਟ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸਰੀਰ ਜਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6-
8 ਕਿੱ ਪ (1.5 - 2 ਲੀਟ੍ਰ) ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। 

ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਿੱਥੇ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜਦਿੱ ਤੇ ਿਾ ਰਹੇ 

ਹਨ: 

• ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਖੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਉਹ ਖਾਓ ਪੀਓ ਿ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਿੋਨ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ੀਤ ੇਸਮੇਂ ਜਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਬ੍ਹਤਰ
ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਇਨਹ ਾਂ ਭਿੋਨਾਂ ਜਵਿੱਚ ਘਿੱਟ੍ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭੋਿਨ, ਖਿੱ ਟ੍ੀ ਕੈਂਡੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੈਕਰਜ਼, ਟ੍ੋਸਟ੍, ਫਲੈਟ੍ ਜਿੰਿਰ ਏਲ ਿਾਂ ਫਲੈਟ੍

ਸੋਡਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਦੀ

ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਭਿੋਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬ੍ਣ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/managing-symptoms-side-effects/swallowing-difficulties-(dysphagia)
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• ਜਦਨ ਜਵਿੱਚ ਜਤੰਨ ਵਾਰੀ ਵਿੱ ਧ ਭਿੋਨ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜਹਾ-ਥੋੜਹਾ ਭੋਿਨ ਥੋੜਹੀ-ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬ੍ਾਅਦ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

• ਜਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਘੁਿੱ ਟ੍-ਘੁਿੱ ਟ੍ ਕਰ ਕੇ ਪੀਓ ਜਿਸ ਜਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਿ ਸ, ਸ ਪ, ਬ੍ਰੌਥ, ਸਪੋਰਟ੍ਸ

ਡਜਰੰਕ, ਹਰਬ੍ਲ ਚਾਹ, ਿਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਡਰੰ ਕ ਜਿਵੇਂ ਜਕ Ensure® ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਭੋਿਨ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਬ੍ਾਓ।

• ਅਜਿਹੇ ਭਿੋਨ ਖਾਓ ਿੋ ਕੋਸੇ ਿਾਂ ਠੰ ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਭਿੋਨਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ

ਬ੍ਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਚਰਬ੍ੀ ਵਾਲੇ, ਤਲੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਹੁਤ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਿਾਂ ਬ੍ਹੁਤ ਜਮਿੱ ਠੇ ਭੋਿਨ ਨਾ ਖਾਓ।

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਜਕਹੜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣੇ ਹਨ ਿਾਂ ਭੋਿਨ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਕਸੇ ਡਾਇਟ੍ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਓਨਕੋਲੋਿੀ ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ 

ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਿੀਅ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਲਟ੍ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਿਾਓ। 

ਦਰਦ 
Pain 

ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੈਂਸਰ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕਾਰਣ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਟ੍ੀਮ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਣ ਪੀੜ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਿਾਓ। 

ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
Skin Care 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲਾਿ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਜਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/managing-symptoms-side-effects/nausea-vomiting
http://www.bccancer.bc.ca/health-info/coping-with-cancer/managing-symptoms-side-effects/pain-from-cancer


ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਛਾਤੀ

Care of Radiation Therapy Side Effects: Chest 

Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management 
Date Revised: March 2021 

Page 7 of 10 
 

ਇਲਾਿ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਗਰਮ ਿਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬ੍ਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 
(ਗੁਲਾਬ੍ੀ, ਲਾਲ, ਗ ੜਹਾ ਿਾਂ ਟ੍ੈਨ ਹੋਏ ਵਰਗੀ ਜਦਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਜਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਹੁਤੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਜਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ 
ਜਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਤਕ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦਾ।  

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ 
ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗ ੜਹਾ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਦਾਗ਼ 
ਪੈਣੇ (ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ)। 

ਤੁ ਾਿੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਮਹ ਸਸੂ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼  ਨ: 

Here are some tips to protect your skin and help it feel better: 

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤ ੇਸਲਾਮਤੀ 

Lifestyle and well-being 

• ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਕੋਮਲ  ੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ।

• ਜ ਿੱ ਲੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਿੱਪੜੇ ਪਜਹਨੋ।

• ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨ ੰ  ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਸਿੱ ਧੀ ਧੁਿੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨ ੰ   ਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 30
ਿਾਂ ਵਿੱ ਧ ਐੈੱਸ.ਪੀ.ਐੈੱਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੰਨਸਕਰੀਨ ਵਰਤੋ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਟ੍ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਬੇ੍ਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੈਰਾਕੀ
ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ, ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ
ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਚਰਾਈਿਰ 
ਲਗਾਉਣਾ  
Hygiene and moisturizing 

• ਖੁਸ਼ਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨ ੰ  ਨਮ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬ੍ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਮ ਿਾਂ ਉਤਪਾਦ ਇਸ

ਲਈ ਜਬ੍ਹਤਰ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਿਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ (ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ ਸ ਚੀ
ਜਵਿੱਚ ਪਜਹਲਾ ਤਿੱਤ ਪਾਣੀ ਿਾਂ ਐਕਵਾ ਹੋਵ)ੇ।

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਓ।

• ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਡਰੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਐਟਂ੍ੀ-ਪਰਸਪੀਰੈਂਟ੍ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਨਹਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ (ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨ ੰ  ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ
ਨਾਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਜਟ੍ਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਵਰਤੋ।

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਜਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਿਾਂ ਐਟਂ੍ੀਬ੍ਾਇਓਜਟ੍ਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ’ ਕੰਮ  
‘Do Nots’ for the treatment area 

• ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੀਤੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਰਜਫਊਮ, ਅਲਕੋਹਲ, ਅਸਜਟ੍ਰਨਿੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਜਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ।

• ਬ੍ਹੁਤ ਜਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਿਾਂ ਠੰ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ (ਹੀਜਟੰ੍ਗ ਪੈਡ, ਆਈਸ ਪੈਕ, ਸੌਨਾ ਆਜਦ)।

• ਹੌਟ੍ ਟ੍ਿੱਬ੍ ਿਾਂ Jacuzzis® (ਿਕ ਜ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨ ੰ  ਰਗੜਨਾ, ਖੁਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਜਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਸ ਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ 
Support Services 

ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਿੀਵਨ ਬ੍ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਜਲਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਭੌਜਤਕ, ਜਵਹਾਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਮਨੋਜਵਜਗਆਨਕ ਪਜਹਲ ਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਿੱਠਣ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਲਿੱ ਭੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: www.bccancer.bc.ca/coping

• ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਊਂਸਜਲੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ:

• ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਰਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ: www.cancerchatcanada.ca

*ਜੇ ਤੁ ਾਿੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ  ਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਹਸ ਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ*

*If you have any questions or concerns, please talk to your BC Cancer health care team*

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ 
Alcohol and Smoking 
ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਜਸਗਰੇਟ੍ ਨਾ ਪੀਓ। ਜਸਗਰੇਟ੍ ਪੀਣ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਬੇ੍ਚੈਨੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਜਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਸਗਰੇਟ੍ ਪੀਣੀ ਬੰ੍ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ: 

• ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਸਹਤਯਾਬ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਜਕਜਰਆ ਜਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ੍ਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ (ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਹੀ  ੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ੍ਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਵਿੱਚ ਤਮਾਕ  ਛਿੱ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਜਸਗਰੇਟ੍ਨੋਸ਼ੀ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖ 

www.bccancer.bc.ca/suppportprograms

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
http://www.bccancer.bc.ca/coping
http://www.cancerchatcanada.ca/
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals/clinical-resources/smoking-cessation-program
www.bccancer.bc.ca/supportprograms
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ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ੍ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਮਜਹਸ ਸ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨ ੰ

ਜਵਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ 

ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management



