લૂકીમિયા વિશે સંપર
ૂ ્ણ માહિતી
(સુવાચ્ય સંસ્કરણ)

આ પુસ્તિકામાં શું છે?
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4 પાન નં.

આ પુસ્તિકા અને લૂકીમિયા વિશે

5 પાન નં.

રક્તકણો કે વી રીતે બને છે

9 પાન નં.

લૂકીમિયાના વિવિધ પ્રકારો

11 પાન નં.

તમને લૂકીમિયા હોઈ શકે એ સૂચવતા સંકેતો

13 પાન નં.

લૂકીમિયા માટે પરીક્ષણો અને તેમના અર્થ શું છે

16 પાન નં.

ં એટલે શું?
સ્ટેજિગ

આ પુસ્તિકામાં શું છે?
17 પાન નં.

ડૉક્ટરો કે વી રીતે લૂકીમિયાની સારવાર કરે છે

19 પાન નં.

સારવારના વિવિધ પ્રકારો

25 પાન નં.		

સારવાર બાદ શું થાય છે ?

28 પાન નં.

સહાયતા અને સહકાર ક્યાંથી મેળવવાં?

32 પાન નં.

અમારો સંપર્ક કેવી રીતે કરશો

33 પાન નં.

શબ્દોના અર્થ શું છે
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આ પુસ્તિકા અને લૂકીમિયા વિશે
લૂકીમિયા એ લોહીનું એક પ્રકારનું કે ન્સર છે .
તે ગંભીર બીમારી છે , પરં તુ કેટલીક સારવારો છે જે મદદ કરી શકે છે .
આ પુસ્તિકા સમજાવે છે કે :
લૂકીમિયા શું છે
તમારે કયાં પરીક્ષણો કરાવવાની જરૂર પડી શકે
તમે મેળવી શકો એવી અલગ અલગ સારવારો
અમે આ પુસ્તિકામાં કેટલાક અઘરા શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો ચે. જ્યાં આવા
શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે , ત્યાં તેમને ઘાટા અક્ષરોમાં મૂક્યા છે અને
સમજૂતી આપવામાં આવી છે . અમે નિયમિતપણે જેનો ઉપયોગ કરીએ
છીએ એવા શબ્દોની યાદી પાન નં. 33 પર છે ।
અમે એ ખાતરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અમે તમને સાચી માહિતી
આપીએ. પરં તુ પરિસ્થિતિ હં મેશાં બદલાતી રહે છે , તેથી કૃ પા કરીને તમારાં
નિષ્ણાત નર્સ સાથે પણ વાત કરો.
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રક્તકણો કે વી
રીતે બને છે
રક્તકણોનું ઉત્પાદન
ફૅ ક્ટરીમાં થતાં ઉત્પાદન સાથે
સરખાવી શકાય. આ પ્રક્રિયા
હીમોપોએસિસ કહે વાય છે .
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લિમ્ફોસાઇટ કોષો
તે લોહીનો શ્વેતકણ છે . લિમ્ફોસાઇટ કોષો ત્રણ પ્રકારના હોય છે :
		

B લિમ્ફોસાઇટ કોષો, જે ચેપ સામે લડવા માટે
ઍન્ટિબૉડિઝ (પ્રતિપિડં ો) બનાવે છે

1.

		

T લિમ્ફોસાઇટ કોષો, જે B લિમ્ફોસાઇટ કોષોને
મદદ કરે છે

2.

		

કુ દરતી મારક કોષો જે કે ન્સરના કોષો અને
વિષાણુઓ પર હુ મલો કરે છે

3.

ગ્રેન્યુલોસાઇટ્ સ અને ન્યૂટ્રોફિલ્સ
આ પણ લોહીનો એક પ્રકારનો શ્વેતકણ છે . તે ચેપ અને બીમારી સામે લડવામાં
મદદ કરે છે .
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લૂકીમિયા એ એવું કે ન્સર છે જે સામાન્ય રીતે આપણને બીમારી સામે
લડવામાં અને તંદુરસ્ત રહે વામાં મદદ કરતાં લોહીના વિશિષ્ટ શ્વેતકણોમાંથી
વૃદ્ધિ પામે છે .
લૂકીમિયાના કોષો મજ્જાના સામાન્ય કોષોને ધકેલીને તેમનું સ્થાન લઈ લે છે ,
જેનો અર્થ એ છે કે તેઓ બરાબર કામ કરી શકતા નથી.
પ્રકારો:
અક્યૂટ માયેલોઇડ લૂકીમિયા (AML) - આ રોગ જેમને
હોય એવા દર્દીઓમાં પ્રાથમિક માયેલોઇડ બ્લાસ્ટ કોષો
વધુપડતી સંખ્યામાં બને છે

1.

અક્યૂટ લિમ્ફોબ્લાસ્ટિક લૂકીમિયા (ALL) - આ રોગ જેમને
હોય એવા દર્દીઓમાં લિમ્ફોબ્લાસ્ટ કોષો વધુપડતી સંખ્યામાં
બને છે

2.

ક્રોનિક માયેલોઇડ લૂકીમિયા (CML) – આ રોગ જેમને
હોય એવા દર્દીઓમાં ગ્રેન્લયુ ોસાઇટ્ સ અને અન્ય માયેલોઇડ
કોષો વધુપડતી સંખ્યામાં બને છે

3.

ક્રોનિક લિમ્ફોસાઇટિક લૂકીમિયા (CLL) - આ રોગ જેમને
હોય એવા દર્દીઓમાં લિમ્ફોસાઇટ કોષો વધુપડતી સંખ્યામાં
બને છે

4.
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લોકોને શા માટે આ પ્રકારનું કે ન્સર થાય છે ?
ડૉક્ટરો ખરેખર જાણતાં નથી કે લૂકીમિયા કયા કારણોથી થાય છે .
તમને અન્ય વ્યક્તિ તરફથી કે ન્સરનો ચેપ લાગતો નથી અને તમારા કારણે
કોઈ અન્યમાં કે ન્સર ફે લાતું નથી.
પિતા કે માતા તરફથી બાળકમાં તે આવતું નથી.
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લૂકીમિયાના વિવિધ પ્રકારો
અક્યૂટ લૂકીમિયાના 2 મુખ્ય પ્રકારો છે : અક્યૂટ માયેલોઇડ અને અક્યૂટ
લિમ્ફોબ્લાસ્ટિક

અક્યૂટ માયેલોઇડ
તમને આ કોઈ પણ ઉંમરે થઈ શકે છે , પરં તુ મોટે ભાગે તે 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના
લોકોને થાય છે .
45 વર્ષની ઉંમર પહે લાં આ રોગ થવો અસાધારણ ગણાય છે .

અક્યૂટ લિમ્ફોબ્લાસ્ટિક
આ બહુ સામાન્યપણે જોવા મળતો પ્રકાર છે . તે મોટે ભાગે 55 વર્ષથી વધુ ઉંમરના
લોકોને અથવા બાળકોને થાય છે .
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ક્રોનિક લૂકીમિયાના 3 મુખ્ય પ્રકારો છે : ક્રોનિક માયેલોઇડ, ક્રોનિક
લિમ્ફોસાઇટિક અને હે રી સેલ છે .

ક્રોનિક માયેલોઇડ
તે લૂકીમિયાનો ધીરે ધીરે આગળ વધતો પ્રકાર છે અને 60થી 65 વર્ષના
લોકોમાં સામાન્ય રીતે વધુ જોવા મળે છે .

ક્રોનિક લિમ્ફોસાઇટિક
તે પણ લૂકીમિયાનો ધીરે ધીરે આગળ વધતો પ્રકાર છે . તે વૃદ્ધ લોકોમાં વધારે
સામાન્યપણે જોવામાં આવે છે અને સ્ત્રીઓ કરતાં પુરુષોને વધુ અસર કરે
છે .

હે રી સેલ
આ કે ન્સરનો જવલ્લે જ જોવા મળતો પ્રકાર છે . તમને આ કે ન્સર થવાની
સંભાવનાઓ જેનાથી વધી શકે એવાં જાણીતાં પરિબળો બે જ છે : વૃદ્ધ હોવું
અને પુરુષ હોવું.
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તમને લૂકીમિયા હોઈ શકે એ સૂચવતા
સંકેતો
કેટલાક લોકોને લૂકીમિયાને કારણે તેમનાં શરીરમાં ફે રફારો જણાય છે .
બાકીના લોકોને ડૉક્ટરો દ્વારા બીજી કોઈ બીમારી માટે તપાસવામાં આવતાં
હોય ત્યારે જ ખબર પડે છે .
દાખલા તરીકે, જેમને CLL હોય એવા ઘણા દર્દીઓનું નિદાન કરવામાં ન
આવે તે સમય સુધી તેમનામાં કોઈ લક્ષણો જણાતાં નથી.
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લક્ષણો આ મુજબ હોઈ શકે છે :

	મટતો ન હોય એવો ચેપ
કારણ વિના વજન ઘટવું
	વધારાનો થાક લાગવો
રક્તસ્રાવ અને ઉઝરડા
પેઢાંમાંથી રક્તસ્રાવ
ઝીણી લાલ ફોલ્લીઓ (પુરપુરા)
ખાંસી અથવા શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
તાપમાન વધારે હોવું
પેટમાં તીવ્ર દુ ખાવો
પેટમાં બેચેની (બરોળ મોટી થવી)
ગ્રંથિઓનો સોજો
	ફિક્કાશ
	વજન ઓછું થવું
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લૂકીમિયા માટે નાં પરીક્ષણો
તમને લૂકીમિયા છે કે નહિ એ જાણવા માટે નાં પરીક્ષણો માટે તમારા GP
તમને કોઈ હૉસ્પિટલમાં મોકલશે.
લોહીના રોગો અથવા કે ન્સરોની સારવાર કરતાં ડૉક્ટરને હીમેટોલૉજિસ્ટ
કહે વાય છે .

લોહીનાં પરીક્ષણો
તમારા લોહીમાં કેટલા પ્રમાણમાં તંદુરસ્ત રક્તકણો (તમારી બ્લડ કાઉન્ટ)
છે એ જોવા માટે તમે લોહીનાં પરીક્ષણો કરાવશો.
আপনাતમારાં યકૃ ત અને કિડની કેટલી સારી રીતે કામ કરી રહ્યાં છે એ જોવા માટે પણ
તમે લોહીનું પરીક્ષણ કરાવો એમ બની શકે છે .
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અસ્થિમજ્જા પરીક્ષણ
અસ્થિમજ્જા એ કેટલાંક હાડકાંના મધ્યમાં રહે લો નરમ ભાગ છે . રક્તકણો
અહી ં બને છે .
ત્યાં લૂકીમિયા છે કે નહિ તે ડૉક્ટર તપાસવા ઇચ્છતા હોઈ શકે છે .

તમારા થાપાના હાડકામાંથી મજ્જાનો નાનો ટુ કડો લેવા માટે તેઓ એક ખાસ
સોયનો ઉપયોગ કરશે.
ડૉક્ટર પ્રથમ તમારી ત્વચાને બહે રી કરશે, પરં તુ એ પછી પણ દુ ખાવો થઈ
શકે છે .
તેઓ આ ક્રિયા કરે તે દરમિયાન તમને હળવાશ અનુભવવામાં મદદ કરે એવી
દવાઓ આપવાનું તમે કહી શકો છો:

			

ઍન્ટોનૉક્સ (વાયુ અને હવા)

ઉપશામક દવા (તેનાથી તમને ઊંઘ આવી શકે અને
શાંત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકો)

ઍક્સ-રે અને સ્કૅન
તમારા શરીરની અંદર ચેપ છે કે નહિ એ જોવા માટે ડૉક્ટરો એક્સ-રે અને
સ્કૅનનો ઉપયોગ કરી શકે છે . આ ક્રિયાઓમાં ઈજા થતી નથી.

14

www.leukaemiacare.org.uk

તમારાં પરીક્ષણો વિશે માહિતી મેળવવી
અક્યૂટ એટલે કે તીવ્ર અથવા ગંભીર સ્થિતિનાં પરીક્ષણો માટે તમને એક
દિવસમાં પરિણામો મળી જશે.
વિશેષ પરીક્ષણો માટે , પરિણામો મળવામાં 2થી 10 દિવસની વચ્ચેનો સમય
લાગી શકે છે .
તમને યોગ્ય સારવાર આપવા માટે તમારા ડૉક્ટરો શક્ય એટલી માહિતી
મેળવે એ જરૂરી છે .
તમે કઈ દવાઓ લઈ રહ્યા છો એ જાણવા ઉપરાંત પૂરી તપાસ કરાશે અને
હિસ્ટ્રી લેવામાં આવશે.
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ં એટલે શું?
સ્ટેજિગ
તેનો આધાર તમારા રોગના પ્રકાર પર છે . AML, ALL અથવા CMLના
ં નો ઉપયોગ થતો નથી.
દર્દીઓ માટે સ્ટેજિગ
પરં તુ, ઘણી બાબતો એવી છે જે તેની ગંભીરતાને અસર કરી શકે છે :
		
		

શ્વેતકણોની સંખ્યાની ઊંચાઈ
ઉંમર

		

લોહીના રોગનો અગાઉનો ઇતિહાસ

		

રં ગસૂત્રની વિકૃ તિઓ/ખોડખાંપણો

		હાડકાને નુકસાન
CLL એ લૂકીમિયાનું એકમાત્ર એવું સ્વરૂપ છે , જેમાં રાય સિસ્ટમ (Rai
ં નો
system) અથવા તો બિનેટ સિસ્ટમ (Binet system) દ્વારા સ્ટેજિગ
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .
રાય સિસ્ટમના Iથી IV સુધીના પાંચ તબક્કાઓ છે જેમાં IV સૌથી છે લ્લો
તબક્કો ગણાય છે .
બિનેટ સિસ્ટમ Aથી C પ્રમાણે ચાલે છે , જેમાં C સૌથી છે લ્લો તબક્કો છે .
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ડૉક્ટરો કેવી રીતે લૂકીમિયાની
સારવાર કરે છે
તમારી સારવારનું આયોજન કરવું
ડૉક્ટરો અને અન્ય નિષ્ણાતોની ટીમ તમારાં પરીક્ષણો પર ધ્યાન આપશે
અને એ પ્રમાણે તમારી સારવારનું આયોજન કરશે.
આને બહુ વિષયક બેઠક કહે છે .
તમારા ડૉક્ટર નીચેની બાબતો અંગે તમારી સાથે વાત કરશે:
જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તેઓ તમારા
લૂકીમિયાનો ઉપચાર કરવા માંગે છે કે તેને નિયંત્રિત કરવા
માંગે છે
તમે હૉસ્પિટલમાં દાખલ થઈને કે દાખલ થયા વિના
સંભાળ મેળવશો
તમારી સારવાર ક્યારે શરૂ કરવી (અક્યૂટ એટલે કે
ગંભીર દર્દીઓ માટે સારવાર તાત્કાલિકપણે શરૂ થાય છે )
તમે મેળવશો એ સારવારના પ્રકારો
તમે સારવાર ક્યાં મેળવશો તે
સારવારની કોઈ આડઅસરો છે કે નહિ
સારવાર કેટલો સમય ચાલશે
તમે સારવાર બાબતે કે વું અનુભવો છો
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તમે ઘણી માહિતી મેળવશો
પ્રશ્નો હોય તો પૂછવા જોઈએ અને બધી બાબતો યાદ રાખવામાં તમને મદદ
કરે એવી કોઈ વ્યક્તિને સાથે રાખી શકાય.
જો તમને ચિતં ા થતી હોય કે પ્રશ્નો પૂછવા ઇચ્છતા હો તો તમે કોઈ નિષ્ણાત
હીમેટોલૉજી નર્સ સાથે વાત કરી શકો છો.
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સારવારના વિવિધ પ્રકારો
તમે આ બધી જ સારવારો મેળવશો નહિ, પરં તુ એકથી વધુ સારવાર તમને
આપવામાં આવે એ શક્ય છે . કઈ સારવાર તમારા માટે યોગ્ય છે તે તમારા
ડૉક્ટર તમને કહે શે.

અક્યૂટ લૂકીમિયાના દર્દીઓ
મોટાભાગના લોકો નિદાન બાદ તાત્કાલિકપણે હૉસ્પિટલમાં જાય છે .

સ્થાયી રોગના દર્દીઓ
સ્થાયી રોગ ધરાવતા દર્દીઓ દિવસે સંભાળ મેળવવાનું પસંદ કરે છે .
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થોભો અને રાહ જુ ઓ
ક્રોનિક લિમ્ફોસાઇટિક લૂકીમિયા ધરાવતા કેટલાક લોકોને તાત્કાલિકપણે
સારવારની જરૂર પડતી નથી.
ડૉક્ટર તમને તપાસતાં રહે શે અને જો લૂકીમિયાની વૃદ્ધિનો લસિકાગ્રંથિઓ
મોટી થવા સાથે સંબંધ હોય, લોહીમાંથી સામાન્ય કોષો દૂ ર થાય અથવા
તેનાથી તમે બીમાર પડો તો જ સારવાર શરૂ કરશે.

કીમોથેરપી
આ એવી દવાઓનું મિશ્રણ છે જે કે ન્સરના રક્તકણોનો ખાત્મો બોલાવે છે .
તમારી સારવાર ઘણા મહિનાઓ સુધી ચાલશે અને તમે અમુક
અઠવાડિયાંઓ માટે દવાઓ લેશો, પરં તુ બાકીના સમય માટે નહિ લો. તમને
હૉસ્પિટલમાં થોડા સમય માટે રાખવામાં આવી શકે છે .

સ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોપણ
આ પદ્ધતિમાં અસ્થિમજ્જાના નુકસાન પામેલા કોષોને બદલવામાં આવે છે .
દાતા કોષો તમે સારવાર શરૂ કરો તે પહે લાં તમારા પોતાના શરીરમાંથી લેવામાં
આવશે અથવા તો જે તમારા જોડીદાર જણાય એવી અન્ય વ્યક્તિમાંથી લેવામાં
આવશે.

હિકમૅન લાઇન
સેન્ટ્રલ લાઇન અથવા ગ્રોશોગં લાઇન તરીકે ઓળખાતી આ લાઇન તમારી
છાતી પરના ભાગને બહે રો કરવામાં આવ્યા બાદ તે જગ્યાની નસમાં
મૂકવામાં આવે છે .
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PICC લાઇન
આ એક લાંબી, પાતળી નળી છે , જે તમારી છાતીમાંની નસ સુધી પહોચં ે એ
રીતે કોણીના સાંધા ઉપર મૂકવામાં આવે છે . નળી મૂકવામાં આવે એ પહે લાં
આ ભાગને બહે રો કરવામાં આવશે.

પ્રતિપિડં ો
ચેપ સામે લડવામાં મદદ કરવા માટે આપણું શરીર પ્રતિપિડં ો બનાવે છે .
શરીર લૂકીમિયાના કોષોનો ખાત્મો કરી શકે એ માટે વૈજ્ઞાનિકોએ કેટલીક
પદ્ધતિઓ શોધી છે .

અલાયદા રહે વું
અન્ય લોકોથી તમારે દૂ ર રહે વું જરૂરી છે એવું તમને કહે વામાં આવી શકે છે
અથવા હૉસ્પિટલમાં તમારા પોતાના રૂમમાં રાખવામાં આવી શકે છે . તમને
સારવાર દરમિયાન ચેપ ન લાગે એ માટે આમ કરવામાં આવે છે .

માઉથ શાવર
આનાથી મો ં ચોખ્ખું રહે છે અને તેથી કીમોથેરપીમાં મ્યુકોસાઇટિસ કહે વાતી
સામાન્ય આડઅસર સહિતનો ચેપ ટાળી શકાય છે ,
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વાળ ઉતરવા
કીમોથેરપી અથવા રેડિયોથેરપીથી વાળ ઉતરી શકે છે . તમારા બધા વાળ
જતા રહે , વાળનો અમુક જથ્થો જતો રહે કે પછી વાળ બિલકુ લ ન ઉતરે
એવી અલગ-અલગ શક્યતાઓ છે . તેનાથી તમારી પાંપણ, ભ્રમર અને
શરીરના વાળને પણ અસર થઈ શકે છે .

આહાર
તમે શું ખાઓ છો તેના પર નજર રાખવાથી તમારી લાગણીઓ માટે તે
સહાયક બની શકે છે અને સારવાર બાદ રિકવર થવામાં તમને મદદ
કરવામાં તે અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે . તમારા માટે શ્રેષ્ઠ હોય એવું
આયોજન કરવા માટે તમારે તમારી હૉસ્પિટલના ડૉક્ટર અથવા ડાયટિશન
સાથે વાત કરવી જોઈએ.

દવાઓ
તમારા લૂકીમિયાની સારવાર માટે તમને ઘણી વિવિધ દવાઓ પર રાખવામાં
આવી શકે છે . એવું બની શકે છે કે સારવાર દરમિયાન તમે એકથી વધુ
પ્રકારની દવાઓ લઈ શકો છો અથવા દવાઓમાં અદલાબદલી પણ કરવામાં
આવી શકે છે .
તમને કયા પ્રકારની દવાઓ પર મૂકવામાં આવે છે તેનો આધાર નીચેની
બાબતો પર છે :
તમને કે વા પ્રકારનો લૂકીમિયા છે
તમને થઈ શકે એવી કોઈ પણ આડઅસરો
તમે સારવારનો કે વી રીતે પ્રતિસાદ આપો છો તે
ઉંમર સહિતનાં સામાન્ય પરિબળો પણ આના પર અસર કરી શકે છે .
તમે લેતાં હો એવી દવા વિશે વધુ માહિતી માટે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત
કરો.
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ખુશ રહે વું
નિદાન અને સારવાર લોકોની લાગણીઓને અલગ રીતે અસર કરે છે . ધ્યાન
અને રિલેક્સેશન દ્વારા પૉઝિટિવ અને શાંત રહે વાનો પ્રયત્ન કરવામાં મદદ
મળી શકે છે
તમારા કે ન્સર વિશે અને તમે કે વું અનુભવી રહ્યા છો તે વિશે કોઈ વ્યક્તિ
સાથે વાત કરવી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે . આ વ્યક્તિ મિત્ર, કુ ટંુ બીજન
અથવા બહારની સપોર્ટ સર્વિસ હોઈ શકે.

સ્ટેમ સેલ્સ
લૂકીમિયા ધરાવતા કેટલાક લોકો પોતાની સારવાર પદ્ધતિના ભાગ તરીકે
સ્વસ્થ થવા માટે સ્ટેમ સેલ્સ થેરપી મેળવે છે .
સ્ટેમ સેલ્સ તમારી સેન્ટ્રલ લાઇનમાં એક ડ્રિપ દ્વારા આપવામાં આવે છે .
તેનાથી અસ્થિમજ્જા ફરીથી કામ કરતું થાય છે અને તેને નવા રક્તકણો
બનાવવામાં મદદ મળે છે . પ્રબળ કીમોથેરપી બાદ અસ્થિમજ્જાને આ
પ્રકારની મદદ મળે એ જરૂરી હોય છે .

Helpline freephone 08088 010 444
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આડઅસરો
તમે સારવાર શરૂ કરો તે પહે લાં ડૉક્ટર અથવા નર્સ તમને કહે શે કે શાની
અપેક્ષા રાખવી.
પોતાની સંભાળ કે વી રીતે લેવી તે તેઓ તમને કહે શે અને કોઈ પણ
આડઅસરો બાબતે મદદ કરશે.
મોટાભાગની આડઅસરો થોડો સમય જ રહે છે .
અન્ય આડઅસરો તમે તમારી સારવાર પૂરી કરો એ પછી લાંબો સમય બાદ
શરૂ થઈ શકે છે . આ મોડી અસરો કહે વાય છે .

સંશોધન અને અજમાયશો
સંશોધન એ ડૉક્ટરોને રોગો અને સારવારો વિશેના પ્રશ્નોના જવાબો
મેળવવામાં મદદ કરવાની પદ્ધતિ છે .
અજમાયશો એ સારવારોનું પરીક્ષણ કરવાની પદ્ધતિઓ છે .
બધી હૉસ્પિટલો અજમાયશો કરતી નથી, પરં તુ તમે તમારા ડૉક્ટરને આ
વિશે પૂછી શકો છો.
તમારે અજમાયશમાં ભાગ લેવો જરૂરી નથી. જો તમે ભાગ લો તો તમે
તમારો વિચાર બદલી શકો છો અને જો ઇચ્છતા હો તો ભાગ લેવાનું બંધ કરી
શકો છો.
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સારવાર બાદ શું થાય છે ?
જ્યારે તમારી સારવારનો અંત આવે
ડૉક્ટરો લૂકીમિયાની સારી રીતે સારવાર કરી શકે છે , પરં તુ સારવાર બાદ
સાજા થવામાં તમને થોડો સમય લાગી શકે છે .
કેટલાક લોકોને ઘણા મહિનાઓ સુધી થાક જેવું રહે છે અને શરદી કે અન્ય
ચેપ વધારે થાય છે .
તમારાં ડૉક્ટરો અને નર્સો તમને કહે શે કે કઈ બાબતોની અપેક્ષા રાખવી.
જો તમને આડઅસરો બાબતે ચિતં ા હોય અથવા સારવાર બાદ સ્વાસ્થ્યની
સમસ્યાઓ થાય તો તેમને ચોક્કસ પૂછો.
ધુમ્રપાન બંધ કરવું, સારો આહાર લેવો અને પોતાની સંભાળ રાખવી એ
અગત્યની બાબતો છે .
તમારા ડૉક્ટર તમને જે સ્વાસ્થ્યની તપાસો કરાવવાનું કહે એ તમારે કરાવવી
જોઈએ.
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તપાસો
પ્રથમ તો તમે દર અઠવાડિયે હૉસ્પિટલ પર પાછા જશો.
જો તમે તંદુરસ્ત રહો તો દર 6થી 12 મહિને જશો.
લૂકીમિયાનાં કોઈ પણ ચિહ્નો જોવા અને તમારી સ્થિતિમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે તે
જોવા માટે આ તપાસો કરવામાં આવે છે .
તમે કે વું અનુભવો છો તે ડૉક્ટર તમને કહે શે અને કદાચ લોહીનાં પરીક્ષણો કરશે.
જો તમે 2થી 5 વર્ષ બાદ તંદુરસ્ત રહો તો તમારા ડૉક્ટર એમ કહી શકે છે કે
તમારે હૉસ્પિટલ હવે આવવાની કોઈ જરૂર નથી.
કે ટલાક લોકોને એવા પ્રકારનો લૂકીમિયા થાય છે જે આવે છે અને જાય છે .
જો તમને આ પ્રકારનો રોગ હોય તો તમારા ડૉક્ટર નિયમિત તપાસો માટે તમને આવતા
રહે વાનું કહે શે.
તમારે વધુ સારવાર માટે સમયે સમયે હૉસ્પિટલ પર પાછા જવાની જરૂર પડશે.

26

www.leukaemiacare.org.uk

જો લૂકીમિયા પાછો આવે તો
જો તમારો લૂકીમિયા પાછો આવે તો તમને ચિતં ા થઈ શકે છે (આને ઉથલો
માર્યો એમ કહે વાય છે ), પરં તુ લૂકીમિયાની સામાન્યપણે ફરીથી સારવાર
કરી શકાય છે .
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સહાયતા અને સહકાર ક્યાંથી મેળવવાં?
તમને લૂકીમિયા છે અને તે માટે પરીક્ષણો અને સારવાર કરાવવાં માટે જવું
પડે એ ડરામણો અનુભવ હોઈ શકે છે .
આ ફે રફારોથી તમારાં કુ ટંુ બીજનો અને મિત્રોને પણ અસર થશે.
દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે તેનો સામનો કરે છે , પરં તુ તમને કે વું લાગે છે
એ વિશે અન્ય લોકો સાથે વાત કરવી મદદરૂપ બની શકે છે .
તમે તમારાં કુ ટંુ બીજનો, હૉસ્પિટલ પરના લોકો અને અન્યો સાથે વાત કરી
શકો છો, જેઓએ આ માટે તાલીમ મેળવી હોય.
તમને મદદ કરી શકે એવી ઘણી સંસ્થાઓ છે .
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અમે કઈ રીતે મદદ કરી શકીએ
ફ્રીફોન કે રલાઇન:
08088 010 444
તમે, તમારાં કુ ટંુ બીજનો અથવા મિત્રો લૂકીમિયા વિશે કે તમે કે વું અનુભવી
રહ્યા છો એ વિશે વાત કરવા માટે અમને ફોન કરી શકે છે .

બડી સપોર્ટ
દર્દીઓ ખરેખર કે વી સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તે સમજી શકે એવા
તાલીમપ્રાપ્ત સ્વયંસેવક સાથે વાત કરવા માટે અમારો રૂબરૂ બડી સપોર્ટ
દર્દીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે .
www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddysupport

સપોર્ટ ગ્રુપ્સ
અમારા બ્લડ કેન્સર સપોર્ટ ગ્રુપ્સ સમગ્ર યુકેમાં દર્દીઓ, સંભાળકર્તાઓ અને
તેમના કુ ટંુ બીજનોને મદદ અને સહકાર પૂરાં પાડે છે .
www.leukaemiacare.org.uk/support-groups

વેબસાઇટ
www.leukaemiacare.org.uk
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મેગેઝિન
અમારું લોકપ્રિય ત્રૈમાસિક ઉપયોગી માહિતી અને દર્દીઓની વાર્તાઓ તેમજ
લૂકીમિયા CARE તરફથી મળતાં અપડેટ્સથી સમૃદ્ધ હોય છે .
www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

મફત માહિતી
આ નંબર પર અમારી ઑફિસ લાઇન:
01905 755 977
અથવા ઇમેલ:
support@leukaemiacare.org.uk
સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 9થી સાંજે 5.30 સુધી
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તમે અમને કઈ રીતે મદદ કરી શકો
કૃ પા કરીને અમને કહો કે તમે આ પુસ્તિકા વિશે શું વિચારો છો.
તેનાથી અમને લૂકીમિયાના દર્દીઓ વિશે વધુ સારી માહિતી તૈયાર કરવામાં
મદદ મળશે.
તમે ઇમેલ કરી શકો છો: info@leukaemiacare.org.uk અથવા
અમારી સંપર્કની અન્ય વિગતોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે તેને પછીના
પાન પર જોઈ શકો છો.

Helpline freephone 08088 010 444
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અમારો સંપર્ક કે વી રીતે કરશો
વેબસાઇટ:
www.leukaemiacare.org.uk
ફ્રીફોન કે રલાઇન:
08088 010 444
ઑફિસ લાઇન:
01905 755977
ઇમેલ:
info@leukaemiacare.org.uk
આ સરનામે લખો:
Leukaemia Care
One Birch Court
Blackpole East
Worcester
WR3 8SG
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શબ્દોના અર્થ શું છે
પ્રતિપિડં ો (ઍન્ટિબૉડિઝ)
આ એવા પ્રકારનું પ્રોટીન છે , જેનો ઉપયોગ લૂકીમિયાની સારવાર માટે થઈ શકે છે

અસ્થિમજ્જા
આ તમારા કેટલાંક હાડકાંની મધ્યમાં રહે લો નરમ ભાગ છે . રક્તકણો અહી ં બને છે

કે ન્સર
એવો રોગ જેના કારણે તમારા શરીરમાં બિનસ્વાસ્થ્યપ્રદ કોષો વિકસે છે

કોષો
મોટાભાગના સજીવો કોષોના બનેલા હોય છે

ગ્રેન્યુલોસાઇટ્ સ
લોહીનો એક પ્રકારનો શ્વેતકણ, જે ચેપ અને બીમારી સામે લડે છે

ગ્રોથ ફૅ ક્ટર્સ (વૃદ્ધિકારક પરિબળો)
તે કોષોને કદ અને સંખ્યામાં વૃદ્ધિ પામવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે

હીમેટોલૉજિસ્ટ
લોહી સાથે સંબંધિત દવાઓ અને સારવારનો અભ્યાસ કરતું શાસ્ત્ર
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હીમોપોએસિસ
રક્તકણોનું ઉત્પાદન.

હિકમૅન લાઇન
ક્યારેક સેન્ટ્રલ લાઇન કહે વાય છે . તે તમારી છાતીની મધ્યમાં આવેલી નસમાં મૂકવામાં આવતી ડ્રિપ છે

મોડી અસરો
આડઅસરનો એવો પ્રકાર છે , જે સારવાર પૂરી થયા બાદ ઘણાં વર્ષો બાદ શરૂ થઈ શકે છે

લૂકીમિયા
આ એવું કે ન્સર છે જે લોહીનો શ્વેતકણોને અસર કરે છે

લિમ્ફોસાઇટ કોષો
લોહીના આ શ્વેતકણના ત્રણ પ્રકારો છે : B લિમ્ફોસાઇટ, T લિમ્ફોસાઇટ, અને કુ દરતી મારક કોષો

આડઅસરો
તમે લઈ રહ્યા હો એવી સારવારને કારણે થતી અસરો છે

સ્ટેમ સેલ્સ
આ અત્યંત મૂળભૂત કક્ષાના કોષો છે જે શરીરમાં વિવિધ કાર્યો કરવા માટે લોહીના વિવિધ પ્રકારના કોષો તરીકે વૃદ્ધિ પામે છે .

34

www.leukaemiacare.org.uk

ં
સ્ટેજિગ
કેન્સર કેટલું ગંભીર છે તેને ડૉક્ટરો આ પ્રકારે લેબલ આપે છે

અજમાયશો
સારવારોનું આ રીતે પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે

Version 1
Print date: 12/2017
Review date: 12/2019
Thank you to Shirley Aston for writing the booklet, Robert Marcus for peer
reviewing and Juliet Percival for drawing the illustrations.
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for providing their valuable comments as patient reviewers.
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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.

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,
One Birch Court,
Blackpole East,
Worcester,
WR3 8SG
Registered charity
259483 and SC039207

