
લકૂીમિયા વિશ ેસંપૂર્ણ િાહિતી 
(સિુાચ્ય સસં્કરર)
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આ પસુ્ તકાિા ંશુ ંછે?

4 પાન નં.  આ પુસ્તકા અને લૂકીમિયા વિશે                                  

5 પાન નં.  રક્તકરો કેિી રીતે બને છે

9 પાન નં.  લૂકીમિયાના વિવિધ પ્રકારો 

11 પાન નં.  તિને લૂકીમિયા િોઈ શકે એ સૂચિતા સંકેતો

13 પાન નં.  લૂકીમિયા િાટે પરીક્ષરો અને તેિના અર્ણ શું છે

16 પાન નં. સટેજિગં એટલે શું?
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આ પસુ્ તકાિા ંશુ ંછે?

17 પાન નં.  ડૉક્ટરો કેિી રીતે લૂકીમિયાની સારિાર કરે છે

19 પાન નં.  સારિારના વિવિધ પ્રકારો

25 પાન નં.  સારિાર બાદ શું રાય છે?

28 પાન નં. સિાયતા અને સિકાર કાંરી િેળિિાં?

32 પાન નં.  અિારો સંપક્ણ  કેિી રીતે કરશો

33 પાન નં.  શબદોના અર્ણ શું છે
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આ પુસ્તકા અને લૂકીમિયા વિશે

લૂકીમિયા એ લોિીનું એક પ્રકારનું કેનસર છે. 

તે ગંભીર બીિારી છે, પરંતુ કેટલીક સારિારો છે િ ેિદદ કરી શકે છે.

આ પુસ્તકા સિજાિે છે કે:

 લૂકીમિયા શું છે

 તિારે કયાં પરીક્ષરો કરાિિાની િરૂર પડી શકે

 તિે િેળિી શકો એિી અલગ અલગ સારિારો

અિે આ પુસ્તકાિાં કેટલાક અઘરા શબદોનો ઉપયોગ કયયો ચે. જાં આિા 
શબદોનો ઉપયોગ રયો છે, તાં તેિને ઘાટા અક્ષરોિાં િૂકા છે અને 

સિિૂતી આપિાિાં આિી છે. અિે વનયમિતપરે િનેો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ એિા શબદોની યાદી પાન નં. 33 પર છે।  

અિે એ ખાતરી કરિાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અિે તિને સાચી િાહિતી 
આપીએ. પરંતુ પરરસથિવત િંિેશાં બદલાતી રિે છે, તેરી કૃપા કરીને તિારાં 

વનષરાત નસ્ણ સારે પર િાત કરો.
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રક્તકરો કેિી 
રીતે બને છે

રક્તકરોનું ઉતપાદન 
ફૅક્ટરીિાં રતાં ઉતપાદન સારે 
સરખાિી શકાય. આ પ્રક્રિયા 
હીમોપોએસિિ કિેિાય છે.
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મલમફોસાઇટ કોષો

તે લોિીનો શ્ેતકર છે. મલમફોસાઇટ કોષો ત્રર પ્રકારના િોય છે:

  B મલમફોસાઇટ કોષો, િ ેચેપ સાિે લડિા િાટે 
ઍન્ટબૉડિઝ (પ્રતિતપિંો) બનાિે છે 

 
  T મલમફોસાઇટ કોષો, િ ેB મલમફોસાઇટ કોષોને 

િદદ કરે છે

  કુદરતી િારક કોષો િ ેકે્િરના કોષો અને 
વિષાણુઓ પર િુિલો કરે છે

ગ્ેનયુલોસાઇટ્સ અને નયૂટો્ક્ફલસ 

આ પર લોિીનો એક પ્રકારનો શ્ેતકણ છે. તે ચેપ અને બીિારી સાિે લડિાિાં 
િદદ કરે છે. 

1.

2.

3.
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લૂકીમિયા એ એિું કે્િર છે િ ેસાિાનય રીતે આપરને બીિારી સાિે 
લડિાિાં અને તંદુર્ત રિેિાિાં િદદ કરતાં લોિીના વિજશષ્ટ શ્ેતકણોિાંરી 

વૃવધિ પાિે છે. 

લૂકીમિયાના કોષો િજ્જાના સાિાનય કોષોને ધકેલીને તેિનું થિાન લઈ લે છે, 
િનેો અર્ણ એ છે કે તેઓ બરાબર કાિ કરી શકતા નરી. 

પ્રકારો:
અકૂટ િાયેલોઇડ લૂકીમિયા (AML) - આ રોગ િિેને 

િોય એિા દદદીઓિાં પ્રારમિક િાયેલોઇડ બલાસટ કોષો 
િધુપડતી સંખયાિાં બને છે 

અકૂટ મલમફોબલાસસટક લૂકીમિયા (ALL) - આ રોગ િિેને 
િોય એિા દદદીઓિાં લિમ્ ોબિાસટ કોષો િધુપડતી સંખયાિાં 

બને છે 

રિોવનક િાયેલોઇડ લૂકીમિયા (CML) – આ રોગ િિેને 
િોય એિા દદદીઓિાં ગે્્્યુિોિાઇટ્િ અને અ્્ મા્ેિોઇિ 

કોષો િધુપડતી સંખયાિાં બને છે
 

રિોવનક મલમફોસાઇહટક લૂકીમિયા (CLL) - આ રોગ િિેને 
િોય એિા દદદીઓિાં લિમ્ ોિાઇટ કોષો િધુપડતી સંખયાિાં 

બને છે

1.

2.

3.

4.
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લોકોને શા િાટે આ પ્રકારનું કેનસર રાય છે?

ડૉક્ટરો ખરેખર જારતાં નરી કે લૂકીમિયા કયા કારરોરી રાય છે.

તિને અનય વ્યસક્ત તરફરી કે્િરનો ચેપ લાગતો નરી અને તિારા કારરે 
કોઈ અનયિાં કેનસર ફેલાતું નરી.

વપતા કે િાતા તરફરી બાળકિાં તે આિતું નરી.
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લૂકીમિયાના વિવિધ પ્રકારો

અકૂટ લૂકીમિયાના 2 િુખય પ્રકારો છે: અકૂટ િાયેલોઇડ અને અકૂટ 
મલમફોબલાસસટક 

અકૂટ િાયેલોઇડ

તિને આ કોઈ પર ઉંિરે રઈ શકે છે, પરંતુ િોટેભાગે તે 60 િષ્ણરી િધુ ઉંિરના 
લોકોને રાય છે. 

45 િષ્ણની ઉંિર પિેલાં આ રોગ રિો અસાધારર ગરાય છે.

અકૂટ મલમફોબલાસસટક

આ બિુ સાિાનયપરે જાેિા િળતો પ્રકાર છે. તે િોટેભાગે 55 િષ્ણરી િધુ ઉંિરના 
લોકોને અરિા બાળકોને રાય છે.
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રિોવનક લૂકીમિયાના 3 િુખય પ્રકારો છે: રિોવનક િાયેલોઇડ, રિોવનક 
મલમફોસાઇહટક અને િેરી સેલ છે.

રિોવનક િાયેલોઇડ

તે લૂકીમિયાનો ધીરે ધીરે આગળ િધતો પ્રકાર છે અને 60રી 65 િષ્ણના 
લોકોિાં સાિાનય રીતે િધુ જાેિા િળે છે.

રિોવનક મલમફોસાઇહટક

તે પર લૂકીમિયાનો ધીરે ધીરે આગળ િધતો પ્રકાર છે. તે વૃધિ લોકોિાં િધારે 
સાિાનયપરે જાેિાિાં આિે છે અને સ્તીઓ કરતાં પુરુષોને િધુ અસર કરે 

છે.

િેરી સેલ

આ કે્િરનો િિલલે િ જાેિા િળતો પ્રકાર છે. તિને આ કેનસર રિાની 
સંભાિનાઓ િનેારી િધી શકે એિાં જારીતાં પરરબળો બે િ છે: વૃધિ િોિું 

અને પુરુષ િોિું.
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તિને લૂકીમિયા િોઈ શકે એ સૂચિતા 
સંકેતો

કેટલાક લોકોને લૂકીમિયાને કારરે તેિનાં શરીરિાં ફેરફારો િરાય છે.

બાકીના લોકોને ડૉક્ટરો દ્ારા બીજી કોઈ બીિારી િાટે તપાસિાિાં આિતાં 
િોય તારે િ ખબર પડ ેછે. 

દાખલા તરીકે, િિેને CLL િોય એિા ઘરા દદદીઓનું વનદાન કરિાિાં ન 
આિે તે સિય સુધી તેિનાિાં કોઈ લક્ષરો િરાતાં નરી.
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  લક્ષરો આ િુિબ િોઈ શકે છે:

 િટતો ન િોય એિો ચેપ

 કારર વિના િિન ઘટિું

 િધારાનો રાક લાગિો

 રક્તસ્ાિ અને ઉઝરડા

 પેઢાંિાંરી રક્તસ્ાિ

 ઝીરી લાલ ફોલલીઓ (પુરપુરા)

 ખાંસી અરિા શ્ાસ લેિાિાં િુશકેલી

 તાપિાન િધારે િોિું

 પેટિાં તીવ્ર દુખાિો 

 પેટિાં બેચેની (બરોળ િોટી રિી)

 ગ્ંમરઓનો સોજાે

 ક્ફક્ાશ

 િિન ઓછંુ રિું
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લૂકીમિયા િાટેનાં પરીક્ષરો

તિને લૂકીમિયા છે કે નહિ એ જારિા િાટેનાં પરીક્ષરો િાટે તિારા GP 
તિને કોઈ િૉસ્પટલિાં િોકલશે.

લોિીના રોગો અરિા કે્િરોની સારિાર કરતાં ડૉક્ટરને હીમેટોિૉલિસટ 
કિેિાય છે. 

લોિીનાં પરીક્ષરો

તિારા લોિીિાં કેટલા પ્રિારિાં તંદુર્ત રક્તકણો (તિારી બલડ કાઉનટ) 
છે એ જાેિા િાટે તિે લોિીનાં પરીક્ષરો કરાિશો.

আআআআતિારાં યકૃત અને ક્કડની કેટલી સારી રીતે કાિ કરી રહાં છે એ જાેિા િાટે પર 
તિે લોિીનું પરીક્ષર કરાિો એિ બની શકે છે.



www.leukaemiacare.org.uk14

અસથિિજ્જા પરીક્ષર

અસ્થિમજ્જા એ કેટલાંક િાડકાંના િધયિાં રિેલો નરિ ભાગ છે. રક્તકરો 
અિી ંબને છે.

તાં લૂકીમિયા છે કે નહિ તે ડૉક્ટર તપાસિા ઇચ્છતા િોઈ શકે છે.

તિારા રાપાના િાડકાિાંરી િજ્જાનો નાનો ટુકડો લેિા િાટે તેઓ એક ખાસ 
સોયનો ઉપયોગ કરશે.

ડૉક્ટર પ્રરિ તિારી તિચાને બિેરી કરશે, પરંતુ એ પછી પર દુખાિો રઈ 
શકે છે. 

તેઓ આ ક્રિયા કરે તે દરમિયાન તિને િળિાશ અનુભિિાિાં િદદ કરે એિી 
દિાઓ આપિાનું તિે કિી શકો છો:

   ઍનટોનૉક્સ (િાયુ અને િિા)

 ઉપશાિક દિા (તેનારી તિને ઊંઘ આિી શકે અને 
શાંત અિથિા પ્રાપ્ત કરી શકો)

ઍક્સ-રે અને સૅ્કન 

તિારા શરીરની અંદર ચેપ છે કે નહિ એ જાેિા િાટે ડૉક્ટરો એક્સ-રે અને 
સૅ્કનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ક્રિયાઓિાં ઈજા રતી નરી.
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તિારાં પરીક્ષરો વિશે િાહિતી િેળિિી

અકૂટ એટલે કે તીવ્ર અરિા ગંભીર સથિવતનાં પરીક્ષરો િાટે તિને એક 
ક્દિસિાં પરરરાિો િળી િશે.

વિશેષ પરીક્ષરો િાટે, પરરરાિો િળિાિાં 2રી 10 ક્દિસની િચચેનો સિય 
લાગી શકે છે.

તિને યોગય સારિાર આપિા િાટે તિારા ડૉક્ટરો શક એટલી િાહિતી 
િેળિે એ િરૂરી છે.

તિે કઈ દિાઓ લઈ રહા છો એ જારિા ઉપરાંત પૂરી તપાસ કરાશે અને 
હિસટી્ લેિાિાં આિશે.
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સટેજિગં એટલે શું?

તેનો આધાર તિારા રોગના પ્રકાર પર છે. AML, ALL અરિા CMLના 
દદદીઓ િાટે સટેજિગંનો ઉપયોગ રતો નરી.

પરંતુ, ઘરી બાબતો એિી છે િ ેતેની ગંભીરતાને અસર કરી શકે છે:

  શ્ેતકરોની સંખયાની ઊંચાઈ 

  ઉંિર

  લોિીના રોગનો અગાઉનો ઇવતિાસ

  રંગસૂત્રની વિકૃવતઓ/ખોડખાંપરો

  િાડકાને નુકસાન

CLL એ લૂકીમિયાનું એકિાત્ર એિું ્િરૂપ છે, િિેાં રાય જસસટિ (Rai 
system) અરિા તો બબનેટ જસસટિ (Binet system) દ્ારા સટેજિગંનો 

ઉપયોગ કરિાિાં આિે છે.

રાય જસસટિના Iરી IV સુધીના પાંચ તબક્ાઓ છે િિેાં IV સૌરી છેલલો 
તબક્ો ગરાય છે.

બબનેટ જસસટિ Aરી C પ્રિારે ચાલે છે, િિેાં C સૌરી છેલલો તબક્ો છે. 
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ડૉક્ટરો કેિી રીતે લૂકીમિયાની 
સારિાર કરે છે

તિારી સારિારનું આયોિન કરિું

ડૉક્ટરો અને અનય વનષરાતોની ટીિ તિારાં પરીક્ષરો પર ધયાન આપશે 
અને એ પ્રિારે તિારી સારિારનું આયોિન કરશે.

આને બિુવિષયક બેઠક કિે છે.

તિારા ડૉક્ટર નીચેની બાબતો અંગે તિારી સારે િાત કરશે:

 જાં સુધી શક િોય તાં સુધી તેઓ તિારા 
લૂકીમિયાનો ઉપચાર કરિા િાંગે છે કે તેને વનયંવત્રત કરિા 

િાંગે છે

 તિે િૉસ્પટલિાં દાખલ રઈને કે દાખલ રયા વિના 
સંભાળ િેળિશો

 તિારી સારિાર કારે શરૂ કરિી (અકૂટ એટલે કે 
ગંભીર દદદીઓ િાટે સારિાર તાતકામલકપરે શરૂ રાય છે)

 તિે િેળિશો એ સારિારના પ્રકારો
 તિે સારિાર કાં િેળિશો તે

 સારિારની કોઈ આડઅસરો છે કે નહિ 

 સારિાર કેટલો સિય ચાલશે

 તિે સારિાર બાબતે કેિું અનુભિો છો
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તિે ઘરી િાહિતી િેળિશો

પ્રશ્ો િોય તો પૂછિા જાેઈએ અને બધી બાબતો યાદ રાખિાિાં તિને િદદ 
કરે એિી કોઈ વ્યસક્તને સારે રાખી શકાય.

જાે તિને જચતંા રતી િોય કે પ્રશ્ો પૂછિા ઇચ્છતા િો તો તિે કોઈ વનષરાત 
હીમેટોિૉજી નસ્ણ સારે િાત કરી શકો છો.
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સારિારના વિવિધ પ્રકારો

તિે આ બધી િ સારિારો િેળિશો નહિ, પરંતુ એકરી િધુ સારિાર તિને 
આપિાિાં આિે એ શક છે. કઈ સારિાર તિારા િાટે યોગય છે તે તિારા 

ડૉક્ટર તિને કિેશે.

અકૂટ લૂકીમિયાના દદદીઓ

િોટાભાગના લોકો વનદાન બાદ તાતકામલકપરે િૉસ્પટલિાં જાય છે.

થિાયી રોગના દદદીઓ

થિાયી રોગ ધરાિતા દદદીઓ ક્દિસે સંભાળ િેળિિાનું પસંદ કરે છે. 
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રોભો અને રાિ િુઓ

રિોવનક મલમફોસાઇહટક લૂકીમિયા ધરાિતા કેટલાક લોકોને તાતકામલકપરે 
સારિારની િરૂર પડતી નરી.

ડૉક્ટર તિને તપાસતાં રિેશે અને જાે લૂકીમિયાની વૃવધિનો લજસકાગ્ંમરઓ 
િોટી રિા સારે સંબંધ િોય, લોિીિાંરી સાિાનય કોષો દૂર રાય અરિા 

તેનારી તિે બીિાર પડો તો િ સારિાર શરૂ કરશે.

કીિોરેરપી

આ એિી દિાઓનું મિશ્રર છે િ ેકેનસરના રક્તકરોનો ખાત્ો બોલાિે છે.

તિારી સારિાર ઘરા િહિનાઓ સુધી ચાલશે અને તિે અિુક 
અઠિાડડયાંઓ િાટે દિાઓ લેશો, પરંતુ બાકીના સિય િાટે નહિ લો. તિને 

િૉસ્પટલિાં રોડા સિય િાટે રાખિાિાં આિી શકે છે.

સટેિ સેલ પ્રતારોપર

આ પધિવતિાં અસથિિજ્જાના નુકસાન પાિેલા કોષોને બદલિાિાં આિે છે. 

દાતા કોષો તિે સારિાર શરૂ કરો તે પિેલાં તિારા પોતાના શરીરિાંરી લેિાિાં 
આિશે અરિા તો િ ેતિારા જાેડીદાર િરાય એિી અનય વ્યસક્તિાંરી લેિાિાં 

આિશે. 

હિકિૅન લાઇન 

સેનટલ્ લાઇન અરિા ગ્ોશોગં લાઇન તરીકે ઓળખાતી આ લાઇન તિારી 
છાતી પરના ભાગને બિેરો કરિાિાં આવ્યા બાદ તે િગયાની નસિાં 

િૂકિાિાં આિે છે. 
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PICC લાઇન 

આ એક લાંબી, પાતળી નળી છે, િ ેતિારી છાતીિાંની નસ સુધી પિોચંે એ 
રીતે કોરીના સાંધા ઉપર િૂકિાિાં આિે છે. નળી િૂકિાિાં આિે એ પિેલાં 

આ ભાગને બિેરો કરિાિાં આિશે.

પ્રવતવપડંો

ચેપ સાિે લડિાિાં િદદ કરિા િાટે આપણું શરીર પ્રતિતપિંો બનાિે છે. 

શરીર લૂકીમિયાના કોષોનો ખાત્ો કરી શકે એ િાટે િૈજ્ાવનકોએ કેટલીક 
પધિવતઓ શોધી છે. 

અલાયદા રિેિું

અનય લોકોરી તિારે દૂર રિેિું િરૂરી છે એિું તિને કિેિાિાં આિી શકે છે 
અરિા િૉસ્પટલિાં તિારા પોતાના રૂિિાં રાખિાિાં આિી શકે છે. તિને 

સારિાર દરમિયાન ચેપ ન લાગે એ િાટે આિ કરિાિાં આિે છે.

િાઉર શાિર 

આનારી િો ંચોખખું રિે છે અને તેરી કીિોરેરપીિાં મયુકોસાઇહટસ કિેિાતી 
સાિાનય આિઅિર સહિતનો ચેપ ટાળી શકાય છે,
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િાળ ઉતરિા

કીિોરેરપી અરિા રેડડયોરેરપીરી િાળ ઉતરી શકે છે. તિારા બધા િાળ 
િતા રિે, િાળનો અિુક િથરો િતો રિે કે પછી િાળ બબલકુલ ન ઉતરે 
એિી અલગ-અલગ શકતાઓ છે. તેનારી તિારી પાંપર, ભ્રિર અને 

શરીરના િાળને પર અસર રઈ શકે છે.

આિાર

તિે શું ખાઓ છો તેના પર નિર રાખિારી તિારી લાગરીઓ િાટે તે 
સિાયક બની શકે છે અને સારિાર બાદ રરકિર રિાિાં તિને િદદ 
કરિાિાં તે અગતની ભૂમિકા ભિિે છે. તિારા િાટે શ્રેષ્ઠ િોય એિું 

આયોિન કરિા િાટે તિારે તિારી િૉસ્પટલના ડૉક્ટર અરિા ડાયહટશન 
સારે િાત કરિી જાેઈએ.

દિાઓ

તિારા લૂકીમિયાની સારિાર િાટે તિને ઘરી વિવિધ દિાઓ પર રાખિાિાં 
આિી શકે છે. એિું બની શકે છે કે સારિાર દરમિયાન તિે એકરી િધુ 

પ્રકારની દિાઓ લઈ શકો છો અરિા દિાઓિાં અદલાબદલી પર કરિાિાં 
આિી શકે છે.

તિને કયા પ્રકારની દિાઓ પર િૂકિાિાં આિે છે તેનો આધાર નીચેની 
બાબતો પર છે:

 તિને કેિા પ્રકારનો લૂકીમિયા છે 

 તિને રઈ શકે એિી કોઈ પર આડઅસરો

 તિે સારિારનો કેિી રીતે પ્રવતસાદ આપો છો તે

ઉંિર સહિતનાં સાિાનય પરરબળો પર આના પર અસર કરી શકે છે.

તિે લેતાં િો એિી દિા વિશે િધુ િાહિતી િાટે તિારા ડૉક્ટર સારે િાત 
કરો.
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ખુશ રિેિું

વનદાન અને સારિાર લોકોની લાગરીઓને અલગ રીતે અસર કરે છે. ધયાન 
અને રરલેક્સેશન દ્ારા પૉજઝહટિ અને શાંત રિેિાનો પ્રયત્ન કરિાિાં િદદ 

િળી શકે છે

તિારા કે્િર વિશે અને તિે કેિું અનુભિી રહા છો તે વિશે કોઈ વ્યસક્ત 
સારે િાત કરિી ઉપયોગી સાબબત રઈ શકે છે. આ વ્યસક્ત મિત્ર, કુટંુબીિન 

અરિા બિારની સપોટ્ણ  સવિ્ણસ િોઈ શકે.

સટેિ સેલસ

લૂકીમિયા ધરાિતા કેટલાક લોકો પોતાની સારિાર પધિવતના ભાગ તરીકે 
્િથિ રિા િાટે સટેમ િેલિ થેરપી િેળિે છે.

સટેિ સેલસ તિારી સનેટલ્ લાઇનિાં એક ડડપ્ દ્ારા આપિાિાં આિે છે. 
તેનારી અસ્થિમજ્જા ફરીરી કાિ કરતું રાય છે અને તેને નિા રક્તકણો 

બનાિિાિાં િદદ િળે છે. પ્રબળ કીિોરેરપી બાદ અસથિિજ્જાને આ 
પ્રકારની િદદ િળે એ િરૂરી િોય છે.
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આડઅસરો

તિે સારિાર શરૂ કરો તે પિેલાં ડૉક્ટર અરિા નસ્ણ તિને કિેશે કે શાની 
અપેક્ષા રાખિી.

પોતાની સંભાળ કેિી રીતે લેિી તે તેઓ તિને કિેશે અને કોઈ પર 
આિઅિરો બાબતે િદદ કરશે.

િોટાભાગની આિઅિરો રોડો સિય િ રિે છે.

અનય આિઅિરો તિે તિારી સારિાર પૂરી કરો એ પછી લાંબો સિય બાદ 
શરૂ રઈ શકે છે. આ મોિી અિરો કિેિાય છે.

સંશોધન અને અિિાયશો

સંશોધન એ ડૉક્ટરોને રોગો અને સારિારો વિશેના પ્રશ્ોના િિાબો 
િેળિિાિાં િદદ કરિાની પધિવત છે.

અિમા્શો એ સારિારોનું પરીક્ષર કરિાની પધિવતઓ છે. 

બધી િૉસ્પટલો અિમા્શો કરતી નરી, પરંતુ તિે તિારા ડૉક્ટરને આ 
વિશે પૂછી શકો છો.

તિારે અિમા્શમાં ભાગ લેિો િરૂરી નરી. જાે તિે ભાગ લો તો તિે 
તિારો વિચાર બદલી શકો છો અને જાે ઇચ્છતા િો તો ભાગ લેિાનું બંધ કરી 

શકો છો.
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સારિાર બાદ શું રાય છે?

જારે તિારી સારિારનો અંત આિે

ડૉક્ટરો લૂકીમિયાની સારી રીતે સારિાર કરી શકે છે, પરંતુ સારિાર બાદ 
સાજા રિાિાં તિને રોડો સિય લાગી શકે છે.

કેટલાક લોકોને ઘરા િહિનાઓ સુધી રાક િેિું રિે છે અને શરદી કે અનય 
ચેપ િધારે રાય છે.

તિારાં ડૉક્ટરો અને નસયો તિને કિેશે કે કઈ બાબતોની અપેક્ષા રાખિી.

જાે તિને આિઅિરો બાબતે જચતંા િોય અરિા સારિાર બાદ ્િા થ્યની 
સિસ્ાઓ રાય તો તેિને ચોક્સ પૂછો.

ધુમ્રપાન બંધ કરિું, સારો આિાર લેિો અને પોતાની સંભાળ રાખિી એ 
અગતની બાબતો છે.

તિારા ડૉક્ટર તિને િ ે્િા થ્યની તપાસો કરાિિાનું કિે એ તિારે કરાિિી 
જાેઈએ.
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તપાસો 

પ્રરિ તો તિે દર અઠિાડડયે િૉસ્પટલ પર પાછા િશો.

જાે તિે તંદુર્ત રિો તો દર 6રી 12 િહિને િશો.

લૂકીમિયાનાં કોઈ પર જચહ્ો જાેિા અને તિારી સથિવતિાં સુધારો રઈ રહો છે તે 
જાેિા િાટે આ તપાસો કરિાિાં આિે છે.

તિે કેિું અનુભિો છો તે ડૉક્ટર તિને કિેશે અને કદાચ લોિીનાં પરીક્ષરો કરશે.

જાે તિે 2રી 5 િષ્ણ બાદ તંદુર્ત રિો તો તિારા ડૉક્ટર એિ કિી શકે છે કે 
તિારે િૉસ્પટલ િિે આિિાની કોઈ િરૂર નરી.

કેટલાક લોકોને એિા પ્રકારનો લૂકીમિયા રાય છે િ ેઆિે છે અને જાય છે. 

જાે તિને આ પ્રકારનો રોગ િોય તો તિારા ડૉક્ટર વનયમિત તપાસો િાટે તિને આિતા 
રિેિાનું કિેશે.

 તિારે િધુ સારિાર િાટે સિયે સિયે િૉસ્પટલ પર પાછા િિાની િરૂર પડશે.
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જાે લૂકીમિયા પાછો આિે તો

જાે તિારો લૂકીમિયા પાછો આિે તો તિને જચતંા રઈ શકે છે (આને ઉરલો 
િાયયો એિ કિેિાય છે), પરંતુ લૂકીમિયાની સાિાનયપરે ફરીરી સારિાર 

કરી શકાય છે.
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સિાયતા અને સિકાર કાંરી િેળિિાં?

તિને લૂકીમિયા છે અને તે િાટે પરીક્ષરો અને સારિાર કરાિિાં િાટે િિું 
પડ ેએ ડરાિરો અનુભિ િોઈ શકે છે.

આ ફેરફારોરી તિારાં કુટંુબીિનો અને મિત્રોને પર અસર રશે.

દરેક વ્યસક્ત અલગ અલગ રીતે તેનો સાિનો કરે છે, પરંતુ તિને કેિું લાગે છે 
એ વિશે અનય લોકો સારે િાત કરિી િદદરૂપ બની શકે છે.

તિે તિારાં કુટંુબીિનો, િૉસ્પટલ પરના લોકો અને અનયો સારે િાત કરી 
શકો છો, િઓેએ આ િાટે તાલીિ િેળિી િોય.

તિને િદદ કરી શકે એિી ઘરી સંથિાઓ છે.
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અિે કઈ રીતે િદદ કરી શકીએ

ફ્ીફોન કેરલાઇન:
 08088 010 444

તિે, તિારાં કુટંુબીિનો અરિા મિત્રો લૂકીમિયા વિશે કે તિે કેિું અનુભિી 
રહા છો એ વિશે િાત કરિા િાટે અિને ફોન કરી શકે છે.

બડી સપોટ્ણ

દદદીઓ ખરેખર કેિી સથિવતિાંરી પસાર રઈ રહા છે તે સિજી શકે એિા 
તાલીિપ્રાપ્ત ્િયંસેિક સારે િાત કરિા િાટે અિારો રૂબરૂ બડી સપોટ્ણ  

દદદીઓ િાટે ઉપલબધ છે. 

www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddy-
support

સપોટ્ણ  ગ્ુપસ

અિારા બલડ કેનસર સપોટ્ણ  ગ્ુપસ સિગ્ યુકેિાં દદદીઓ, સંભાળકતા્ણઓ અને 
તેિના કુટંુબીિનોને િદદ અને સિકાર પૂરાં પાડ ેછે. 

www.leukaemiacare.org.uk/support-groups 

િેબસાઇટ

www.leukaemiacare.org.uk
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િેગેજઝન

અિારંુ લોકમપ્રય ત્રૈિાજસક ઉપયોગી િાહિતી અને દદદીઓની િાતા્ણઓ તેિિ 
લૂકીમિયા CARE તરફરી િળતાં અપડટ્ેસરી સમૃધિ િોય છે.

www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

િફત િાહિતી
 

આ નંબર પર અિારી ઑક્ફસ લાઇન: 
01905 755 977

અરિા ઇિેલ: 
support@leukaemiacare.org.uk

સોિિારરી શુરિિાર સિારે 9રી સાંિ ે5.30 સુધી
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તિે અિને કઈ રીતે િદદ કરી શકો

કૃપા કરીને અિને કિો કે તિે આ પુસ્તકા વિશે શું વિચારો છો.

તેનારી અિને લૂકીમિયાના દદદીઓ વિશે િધુ સારી િાહિતી તૈયાર કરિાિાં 
િદદ િળશે. 

તિે ઇિેલ કરી શકો છો: info@leukaemiacare.org.uk અરિા 
અિારી સંપક્ણની અનય વિગતોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તિે તેને પછીના 

પાન પર જાેઈ શકો છો.
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અિારો સંપક્ણ  કેિી રીતે કરશો

િેબસાઇટ: 
www.leukaemiacare.org.uk 

ફ્ીફોન કેરલાઇન: 
08088 010 444

ઑક્ફસ લાઇન: 
01905 755977 

ઇિેલ: 
info@leukaemiacare.org.uk 

આ સરનાિે લખો: 
Leukaemia Care
One Birch Court

Blackpole East
Worcester
WR3 8SG
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શબદોના અર્ણ શું છે

પ્રવતવપડંો (ઍનનટબૉડડઝ)

આ એિા પ્રકારનું પ્રોટીન છે, િનેો ઉપયોગ લૂકીમિયાની સારિાર િાટે રઈ શકે છે

અસથિિજ્જા

આ તિારા કેટલાંક િાડકાંની િધયિાં રિેલો નરિ ભાગ છે. રક્તકણો અિી ંબને છે

કેનસર

એિો રોગ િનેા કારરે તિારા શરીરિાં બબન્િા થ્યપ્રદ કોષો વિકસે છે

કોષો

િોટાભાગના સજીિો કોષોના બનેલા િોય છે

ગ્ેનયુલોસાઇટ્સ

લોિીનો એક પ્રકારનો શ્ેતકણ, િ ેચેપ અને બીિારી સાિે લડ ેછે

ગ્ોર ફૅક્ટસ્ણ (વૃવધિકારક પરરબળો)

તે કોષોને કદ અને સંખયાિાં વૃવધિ પાિિા િાટે પ્રોતસાહિત કરે છે

િીિેટોલૉજિસટ

લોિી સારે સંબંવધત દિાઓ અને સારિારનો અભયાસ કરતું શાસ્ત
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િીિોપોએજસસ

રક્તકણોનું ઉતપાદન.

હિકિૅન લાઇન

કારેક સેનટલ્ લાઇન કિેિાય છે. તે તિારી છાતીની િધયિાં આિેલી નસિાં િૂકિાિાં આિતી ડડપ્ છે

િોડી અસરો

આડઅસરનો એિો પ્રકાર છે, િ ેસારિાર પૂરી રયા બાદ ઘરાં િષયો બાદ શરૂ રઈ શકે છે

લૂકીમિયા

આ એિું કેનસર છે િ ેલોિીનો શ્ેતકણોને અસર કરે છે

મલમફોસાઇટ કોષો

લોિીના આ શ્ેતકરના ત્રર પ્રકારો છે: B મલમફોસાઇટ, T મલમફોસાઇટ, અને કુદરતી િારક કોષો

આડઅસરો

તિે લઈ રહા િો એિી સારિારને કારરે રતી અસરો છે

 
સટેિ સેલસ

આ અતંત િૂળભૂત કક્ષાના કોષો છે િ ેશરીરિાં વિવિધ કાયયો કરિા િાટે લોિીના વિવિધ પ્રકારના કોષો તરીકે વૃવધિ પાિે છે.
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સટેજિગં

કેનસર કેટલું ગંભીર છે તેને ડૉક્ટરો આ પ્રકારે લેબલ આપે છે

અિિાયશો

સારિારોનું આ રીતે પરીક્ષર કરિાિાં આિે છે

Thank you to Shirley Aston for writing the booklet, Robert Marcus for peer 
reviewing and Juliet Percival for drawing the illustrations.

We are useful grateful to Thea Wilson, Gary Hunter, Lin Addy and Helen Laude 
for providing their valuable comments as patient reviewers. 
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Leukaemia Care,  
One Birch Court,  
Blackpole East,  
Worcester,  
WR3 8SG

Registered charity  
259483 and SC039207

Want to talk?
Helpline: 08088 010 444  
(free from landlines and all major mobile networks)

Office Line: 01905 755977
www.leukaemiacare.org.uk
support@leukaemiacare.org.uk

Leukaemia Care is a national charity dedicated 
to providing information, advice and support to 
anyone affected by a blood cancer.

Around 34,000 new cases of blood cancer are 
diagnosed in the UK each year. We are here to 
support you, whether you’re a patient, carer or 
family member. 


