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ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨੂੰ
ਪੁਿੱ ਛੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਡੂ ਵਾਲੇ ਹ ਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ
ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜੀ ਵਕਸਮ ਦਾ
ਕੈਂਸਰ ਹੈ।
ਪੇਡ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅੂੰ ਗ ਹਨ:
•

ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ

•

ਗਦਦ

•

Anus
ਮਸਾਨਾ

•

Prostate
ਗੁ
ਦਾ

•

ਸਰਵਵਕਸ
Bladder

•

ਅੂੰ
ਡਕੋਸ਼
Rectum

•

ਂ ੋਮੈਵਟ੍ਰਅਮ
ਐ
ਡ
Cervix

•

ਬਿੱ
ਚੇਦਾਨੀ
Testes

•

ਅੂੰ
ਡਾਸ਼ਯ
Endometrium

•

Uterus
ਯੋਨੀ

•

ਵਲ
ੂੰ ਗ
Ovary

•

ਵੁ
ਲਵਾ
Vagina

•

Penis

•

Vulva
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ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ
Appointments and Scheduling
•

ਮਰੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੀਤੀ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟ੍ੋ
ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਾਂਗੇ।

•

ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਜਾਂ ਵਵਧਾਨਕ ਛੁਿੱ ਟ੍ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੌਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ।

•

ਅਪੌਇੂੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਵਟ੍ਸ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾ ਰਿੱ ਖੋ।
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ਮਸਾਨੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹ ਦਾਇਤਾਂ
Bladder Instructions
ਭਹਰਆ ਮਾਸਨਾ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ √ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾਨਾ ਛੋਟ੍ੀ ਆਂਤੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਹਿੱ ਸੇ ਅਤੇ ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲਿੱਗਣ ਅਤੇ ਬਲੈ ਡਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜਲਣ ਹੋਣ ਵਜਹੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟ੍ੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਖਾਏਗੀ ਵਕ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਲਈ ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਵਕ ਵਕੂੰ ਨਾ
ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਸ਼ਾਬ (ਮਤ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮਵਹਸਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਜਹਾ ਅਿੱ ਤ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਮਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਪਰਾ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ)।
ਜਾਂ
ਖਾਲੀ ਮਾਸਨਾ (ਜੇ ਲਾਗ ਹੈ ਤਾਂ √ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
ਖਾਲੀ ਮਸਾਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟ੍ਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ ਵਕ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਨਾ
ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਵਮੂੰ ਟ੍ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ (ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ)। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ
ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ
Side Effects
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕੈਂਸਰ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਮ ਵਟ੍ਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਭਾਵਵਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਟ੍ਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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•

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਮਕਦਾਰ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਅਧੀਨ ਵਹਿੱ ਸਾ।

•

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਵਕੂੰ ਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਕਸੇ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੰ ਵਮਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੂੰ ਵਮਲੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਵਜਸਟ੍ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਚਵਕਤਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਰੂੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥਕੇਵਾਂ
Fatigue
ਥਕੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਥਿੱ ਕੇ-ਟ੍ੁਿੱ ਟ੍ੇ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੱ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੌਂਵੋ। ਥਕਾਵਟ੍ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ:
•

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍

•

ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਣਾਅ

•

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ
ਰੁਟ੍ੀਨ ਨੂੰ ਵਵਵਸਵਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ੍ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣਾ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਆਂਤੜੀ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ
Bowel and Rectal Reaction
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਕੜਵਿੱ ਲ ਪੈਣੇ

•

ਆਫ਼ਰਨਾ

•

ਥੋੜਹੀ-ਥੋੜਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਲੀ ਟ੍ਿੱ ਟ੍ੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲਿੱਗਣੇ

•

ਪਤਲੀ ਬਲਗ਼ਮ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਟ੍ਿੱ ਟ੍ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲਹ ਆਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ 8 - 10 ਕਿੱ ਪ (2 – 2.5 ਲੀਟ੍ਰ) ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤਰਲ ਪੀਣ ਉੱਪਰ ਬੂੰ ਵਦਸ਼ਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)

•

ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਟ੍ੀਮ ਵਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਖਾਨਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
(ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਟ੍ਿੱ ਟ੍ੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨਾ ਲਓ

•

ਵਸਹਤਮੂੰ ਦ ਖੁਰਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

•

ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਵਡਰੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ
o

ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

o

ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ

o

ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵਮਰਚ

o

ਕੌ ਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ

o

ਕੋਕੋਆ

o

ਸ਼ਰਾਬ

ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਡਾਈਟ੍ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੂੰ ਨੇ ’ਤੇ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਲਿੱਗੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਟ੍ਜ਼ ਬਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਟ੍ਜ਼ ਬਾਥ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ
ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਵਸਟ੍ਜ਼ ਬਾਥ ਹੈਂਡਆਊਟ੍ ਪੜਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰੋ।
ਬਲੈ ਡਰ ਪਰਤੀਕਰਮ
Bladder Reaction
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਸ਼ਾਬ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵਾਰਵਰਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ(ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)।

•

ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ)

•

ਵਪਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਣ ਹੋਣੀ (ਵਪਸ਼ਾਬ)

•

ਟ੍ਪਕਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਵਿੱ ਚ ਖਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਿੱ ਟ੍ੋ ਘਿੱ ਟ੍ 8 - 10 ਕਿੱ ਪ (2 - 2.5 ਲੀਟ੍ਰ) ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਤਰਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ, ਜਸ, ਬਰੋਥ, ਸਪੋਰਟ੍ਸ ਵਡਰੂੰ ਕ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਲਈ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟ੍ਰ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਲਖ ਕੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਂ ੋਮੈਹਟਰਅਮ, ਸਰਹਵਕਸ, ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ, ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦੀ ਪਰਤੀਹਕਰਆ
ਐਡ
Endometrium, Cervix, Uterus or Vaginal Reaction
ਂ ੋਮੈਵਟ੍ਰਅਮ, ਸਰਵਵਕਸ, ਬਿੱ ਚੇਦਾਨੀ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਵਿੱ ਲ ਜਾਂ ਅਫਾਰੇ ਵਰਗੇ
ਜੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਐਡ
ਲਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਨ ਵੀ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਵਰਸਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਗੂੰ ਧ (ਬਦਬ) ਆ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਨ
ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਿੱਡ ਟ੍ੈਸਟ੍ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ੍ਰੀ ਪੈਡ ਜਾਂ ਨੈਪਵਕਨ ਪਵਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ੈਮਪੌਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਟ੍ੈਮਪੌਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਡਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਕੋਲੋਵਜਸਟ੍ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱ ਸੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵਜਨਸੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਨ ਨਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ੈਮਰੌਇਡ
Hemorrhoids
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਹੈਮਰੌਇਡਜ਼ (ਗੁਦਾ ਅੂੰ ਦਰ ਨਸਾਂ ਦਾ ਫੁਿੱ ਲਣਾ) ਵਿੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਸਟ੍ਜ਼ ਬਾਥ ਲੈ ਣਾ
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨੂੰ ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਹੈਮਰੌਇਡ ਕਰੀਮ
ਸਹੀ ਹੈ।
ਦਰਦ
Pain
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਕਾਰਣ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਟ੍ੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਣ ਪੀੜ ਪੂੰ ਨੇ ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
Skin Care
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ.
ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਗਰਮ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੂੰ ਗ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ (ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਗੜਹਾ ਜਾਂ ਟ੍ੈਨ ਹੋਏ ਵਰਗੀ ਵਦਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਵਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ
ਵਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਨਹੀਂ
ਹੁੂੰ ਦਾ।
Location: http://www.bccancer.bc.ca/our-services/treatments/radiation-therapy/side-effects-management
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ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ
ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱ ਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੂੰ ਗ ਗੜਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਦਾਗ਼
ਪੈਣੇ (ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ)।

ਤੁ ਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹ ਸੂਸ ਕਰਨ ਹਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਨ:

Here are some tips to protect your skin and help it feel better:
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ
Lifestyle and well-being
•

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ।

•

ਵਢਿੱ ਲੇ , ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਵਹਨੋ।

•

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਸਿੱ ਧੀ ਧੁਿੱ ਪ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 30
ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਐੈੱਸ.ਪੀ.ਐੈੱਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੂੰ ਨਸਕਰੀਨ ਵਰਤੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਟ੍ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੈਰਾਕੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੂੰਤ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੋ ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਵ,ੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ
ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ।

ਸਵਿੱ ਛਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ
ਲਗਾਉਣਾ
Hygiene and moisturizing
•

ਖੁਸ਼ਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੀਮ ਜਾਂ
ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਪਸੂੰ ਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ (ਵਜਸ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਸਚੀ
ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾ ਤਿੱ ਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਐਕਵਾ ਹੋਵ)ੇ ।

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

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੌਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਓ।

•

ਂ ੀ-ਪਰਸਪੀਰੈਂਟ੍ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਡੀਓਡਰੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਐਟ੍

•

ਨਹਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋ (ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ
ਨਾਲ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈ ਕਵਟ੍ਰਕ ਰੇਜ਼ਰ ਵਰਤੋ।

•

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਂ ੀਬਾਇਓਵਟ੍ਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ੀਰੌਇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਐਟ੍

ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ’ ਕੰ ਮ
‘Do Nots’ for the treatment area
•

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਪਰਵਫਊਮ, ਅਲਕੋਹਲ, ਅਸਵਟ੍ਰਨਜੈਂਟ੍ ਅਤੇ ਵਚਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ
ਕਰੋ।

•

ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੂੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ (ਹੀਵਟ੍ੂੰ ਗ ਪੈਡ, ਆਈਸ ਪੈਕ, ਸੌਨਾ ਆਵਦ)।

•

ਹੌਟ੍ ਟ੍ਿੱ ਬ ਜਾਂ Jacuzzis® (ਜਕਜ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨਾ, ਖੁਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਵਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸ ਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
Support Services
ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੇ ਭੌਵਤਕ, ਵਵਹਾਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ
ਮਨੋਵਵਵਗਆਨਕ ਪਵਹਲਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•

ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਲਿੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: www.bccancer.bc.ca/coping

•

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਊਂਸਵਲੂੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
www.bccancer.bc.ca/supportprograms

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

ਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.cancerchatcanada.ca

ਜੇ ਤੁ ਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਨ ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਹਸ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ*

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ
Alcohol and Smoking
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੌਰਾਨ ਵਸਗਰੇਟ੍ ਨਾ ਪੀਓ। ਵਸਗਰੇਟ੍ ਪੀਣ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਸਗਰੇਟ੍ ਪੀਣੀ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੂੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ:
•

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

•

ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਵਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ੍ਦਾ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਮੋਨੀਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣ (ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ੍ਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤਮਾਕ ਛਿੱ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍ ’ਤੇ ਵਸਗਰੇਟ੍ਨੋਸ਼ੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਪੂੰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਵਹਸਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਵਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ
ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।
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