
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ 
(ਆਸਾਨੀ ਨਾਿ ਪਲ੍ ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਿਾ 

ਸੰਸਕਰਨ)
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ਇਸ ਲਕਤਾਬਚੇ ਲਵੱਚ ਕੀ ਹੈ

4 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਇਸ ਪੁਸਲਤਕਾ ਅਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ                                  

5 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਿੱ ਲਕਵਂੇ ਬਣਦੇ ਹਨ

9 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ              ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਸਮਾਂ 

11 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਉਹ ਗੱਿਾਂ ਲਜਨਹਿ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ

13 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਿਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਿਬ ਹੈ

16 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਟੇਲਜੰਗ (ਪ੍ਾਆਂ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
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ਇਸ ਲਕਤਾਬਚੇ ਲਵੱਚ ਕੀ ਹੈ

17 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਿਾਜ ਲਕਵਂੇ ਕਰਦੇ ਹਨ

19 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੇ ਇਿਾਜ

25 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਇਿਾਜ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

28 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਕੱਥਂੋ ਿੈਣੀ ਹੈ

32 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

33 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ  ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
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ਇਸ ਪੁਸਲਤਕਾ ਅਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਇੱਕ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਂੈਸਰ ਹੈ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲਬਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਲਜਹੇ ਇਿਾਜ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁਸਲਤਕਾ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:

 ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ

 ਤੁਸੀਂ ਲਕਹ੍ੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਿਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਲਤਕਾ ਲਵੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਲਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗੂੜ੍ਹੇ  ਰੰਗ ਲਵੱਚ ਲਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀ ਲਵਆਲਖਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 33 ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਲਨਯਲਮਤ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਚੀਜਾਂ ਹਰ ਸਮਂੇ ਬਦਿਦੀਆਂ ਰਲਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਈ 

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਨਾਿ ਵੀ ਗੱਿ ਕਰੋ।
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ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਿੱ 
ਲਕਵਂੇ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 
ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਕੰਮ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਲਕਲਰਆ ਨੰੂ 
ਹਿਮੋਪੋਇਹਸਸ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ

ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਸਫੈਦ ਸੈਲੱ ਹੈ। ਲਤੰਨ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੇ ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:

B ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ (ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ) ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ 

 
 T ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ ਜੋ B ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

 ਸੁਭਾਲਵਕ ਲਕੱਿਰ ਸੈਿੱ ਜੋ ਕਂੈਸਰ ਸੈਲੱਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਉੱਤਤੇ ਹਮਿਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗ੍ਰੈ ਨੁਿੋਸਾਇਟਸ ਜਾਂ ਲਨਊਟ੍ਰੋ ਲਫਿਸ  

ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈਦ ਸੈਲੱ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1.

2.

3.



Helpline freephone 08088 010 444 7

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਇੱਕ ਅਲਜਹਾ ਕਂੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਸੈਲੱਾਂ ਤਂੋ ਪੈਦਾ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇ 

ਰਲਹਣ ਿਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਵਾਿੇ ਸੈਲੱ ਆਮ ਮੈਰੋ ਸੈਿੱਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਦੰਦੇ ਹਨ ਲਜਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਨਾਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਐਲਕਊਟ ਮਾਇਿੋਇਡ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (AML) - ਇਸ ਲਬਮਾਰੀ 
ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਮਰੀਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਨਆਦੀ ਮਾਇਿੋਇਡ ਬਿਾਸਟ 

ਸੈਿੱ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਐਲਕਊਟ ਲਿੰਫੋਬਿਾਸਲਟਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (ALL) - ਇਸਦੇ 
ਮਰੀਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲੰਫੋਬਲਾਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਮਾਇਿੋਇਡ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (CML) - ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈ੍ਨੁਲੋਸਾਇਟਸ ਅਤਹੇ  ਿੋਰ ਮਾਇਲੋਇਡ ਸੈਲੱ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਲਿੰਫੋਸਾਇਲਟਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (CLL) - ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲੰਫੋਸਾਇਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

1.

2.

3.

4.
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ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਕਸਮ ਦਾ ਕਂੈਸਰ ਲਕਉ ਂਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਸਿ ਲਵੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਲਕਸ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਤਂੋ ਕਂੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਇਹ ਲਕਸੇ ਹੋਰ 
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਿ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਲਕਸੇ ਮਾਤਾ/ਲਪਤਾ ਤਂੋ ਬੱਚੇ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਸਮਾਂ

ਐਲਕਊਟ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਮੱੁਖ ਲਕਸਮਾਂ ਹਨ ਲਜਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਐਲਕਊਟ 
ਮਾਇਿੋਇਡ ਅਤੇ ਐਲਕਊਟ ਲਿੰਫੋਬਿਾਸਲਟਕ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਲਕਊਟ ਮਾਇਿੋਇਡ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਲਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਜਆਦਾਤਰ 60 ਸਾਿ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ 
ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

45 ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ।

ਐਲਕਊਟ ਲਿੰਫੋਬਿਾਸਲਟਕ

ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਜਆਦਾਤਰ 55 ਸਾਿ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਜਾਂ 
ਬੱਲਚਆਂ ਨੰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।.
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ਲਚਰਕਾਿੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਮੱੁਖ ਲਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਮਾਇਿੋਇਡ, ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ 
ਲਿੰਫੋਸਾਇਲਟਕ ਅਤੇ ਹੇਅਰੀ ਸੈਿੱ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਮਾਇਿੋਇਡ

ਇਹ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਹੌਿੀ ਗਤੀ ਲਵੱਚ ਵਧਣ ਵਾਿੀ ਲਕਸਮ ਹੈ ਅਤੇ 60-65 
ਸਾਿ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਲਜਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।

ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਲਿੰਫੋਸਾਇਲਟਕ

ਇਹ ਵੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਹੌਿੀ ਗਤੀ ਲਵੱਚ ਵਧਣ ਵਾਿੀ ਲਕਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਆਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿੇ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ 

ਲਜਆਦਾ ਪ੍ਰ ਭਾਲਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਅਰੀ ਸੈਿੱ

ਇਹ ਕਂੈਸਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਿਭ ਲਕਸਮ ਹੈ। ਲਜਆਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ 
ਅਲਜਹੇ ਲਗਆਤ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਲਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਉਹ ਗੱਿਾਂ ਲਜਨਹਿ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ

ਕੁਝ ਿੋਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਿੇ ਪਤਾ ਿਗਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਗੱਿ ਿਈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਮਸਾਿ ਿਈ CLL ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 
ਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ।
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  ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਿੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਅਲਜਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ

ਬਗੈਰ ਲਕਸੇ ਕਾਰਨ ਤਂੋ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਿੋ੍ ਨਾਿਂੋ ਲਜਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨੀ

ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ

ਮਸੂਲ੍ਆਂ ਲਵੱਚਂੋ ਖੂਨ ਵਗਣਾ

ਬਰੀਕ ਿਾਿ ਧੱਫ੍ (ਪੁਰਪੁਰਾ)

ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਿੈਣ ਲਵੱਚ ਮੁਸ਼ਲਕਿ

ਉੱਚ ਬੁਖਾਰ

ਪੇਟ ਲਵੱਚ ਮਾ੍ਾ ਦਰਦ

ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ (ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਤੱਿੀ)

ਸੱੁਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਗਿਹਿ ਟੀਆਂ

ਪੀਿਾਪਣ

ਭਾਰ ਘਟਣਾ
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ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਿਈ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਡਾ GP ਇਹ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ, ਟੈਸਟਾਂ 
ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਿ ਭੇਜੇਗਾ।

ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹਿਮੋਟੋਲੋਹਿਸਟ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਬਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਕਂੈਸਰ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਲਕੰਨੇ 
ਲਸਹਤਮੰਦ ਸੈਲੱ ਹਨ (ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਡ ਕਾਉਟਂ)।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਈ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਜਗਰ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਲਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਬੋਨ ਮੈਰੋ (ਲਮੱਝ) ਦਾ ਟੈਸਟ

ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਲਮਆਨ ਨਰਮ ਤਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗਹਿ ਾ ਹੈ ਲਜੱਥੇ 
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਕ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਿਹਿੇ  ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਂੋ ਮੈਰੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲਜਹਾ ਤਹੱਸਾ ਿੈਣ ਿਈ ਖਾਸ ਸੂਈ ਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮ੍ੀ ਨੰੂ ਸੰੁਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਦ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ 
ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਐਂਟਟੋਨੋਕਸ (ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ)

ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ (ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ 
ਲਵੱਚ)

ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈਨ

ਡਾਕਟਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਿਈ 
ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਿ ਤਕਿੀਫ਼ ਨਹੀਂ 

ਹੰੁਦੀ।
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ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣਾ

ਤੀਬਰ ਟੈਸਟਾਂ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਲਦਨ ਲਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਾਸ ਟੈਸਟਾਂ ਿਈ, ਨਤੀਜੇ ਿੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਤਂੋ 10 ਲਦਨ ਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਇਿਾਜ ਕਰਨ ਿਈ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ 
ਦੀ ਿੋ੍ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਤਹਾਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਜਸ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਇਹ 
ਪਤਾ ਿਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕਹ੍ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਂੈਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਸਟੇਲਜੰਗ (ਪ੍ਾਆਂ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਬਮਾਰੀ ਦੀ ਲਕਸਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਲਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। AML, ALL ਜਾਂ 
CML ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਮਰੀਜਾਂ ਿਈ ਸਟੇਲਜੰਗ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪਰ, ਅਲਜਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ:

ਸਫੈਦ ਸੈਿੱਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 

 ਉਮਰ

 ਖੂਨ ਦੇ ਲਵਗਾ੍ ਦਾ ਲਪਛਿਾ ਇਲਤਹਾਸ

 ਕ੍ਰ ੋ ਮੋਸੋਮ ਦੇ ਉਤਪਲਰਵਰਤਨ/ਲਵਗਾ੍

 ਹੱਡੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ

CLL ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਹੈ ਲਜੱਥੇ ਸਟੇਲਜੰਗ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਲਸਸਟਮ (Rai system) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਬਨੇਟ ਲਸਸਟਮ 

(Binet system) ਰਾਹੀਂ।

ਰਾਏ ਲਸਸਟਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਾਅ ਹਨ, I ਤਂੋ IV ਤੱਕ ਲਜੱਥੇ IV ਸਭ ਤਂੋ ਅੱਗੇ ਵਲਧਆ 
ਹੋਇਆ ਪ੍ਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਲਬਨੇਟ ਲਸਸਟਮ A ਤਂੋ C ਤੱਕ ਚੱਿਦਾ ਹੈ ਲਜੱਥੇ C ਸਭ ਤਂੋ ਅੱਗੇ ਵਲਧਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਿਾਜ ਲਕਵਂੇ 
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁ-ਲਵਲਸ਼ਆਂ ਵਾਿੀ ਮੀਲਟੰਗ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਲਤਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰੇਗਾ:

ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਮਂੇ ਿਈ ਕੰਟਰੋਿ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਦਾਖਿ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਹਸਪਤਾਿ 
ਦਾਖਿੇ ਤਂੋ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਵਾਓਗੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਕਦਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਤੀਬਰ ਮਰੀਜਾਂ ਿਈ, ਇਿਾਜ 
ਤੁਰੰਤ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ)

ਇਿਾਜ ਦੀਆਂ ਲਕਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਿਾਜ ਲਕੱਥੇ ਕਰਵਾਓਗੇ

 ਕੀ ਇਿਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਪੈਣਗੇ

ਇਿਾਜ ਲਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਿੇਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਿਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਮਿੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਗੱਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਿਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣੇ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਿ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮੋਟੌਲੋਿੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ 
ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੇ ਇਿਾਜ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਿਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਲਕ ਲਕਹ੍ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਹੀ ਹਨ।

ਤੀਬਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ

ਲਜਆਦਾਤਰ ਲਵਅਕਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਣਗੇ।

ਲਚਰਕਾਿੀ ਮਰੀਜ

ਲਚਰਕਾਿੀ ਲਬਮਾਰੀ ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਮਰੀਜ ਲਦਨ ਵਾਿੀ ਦੇਖਭਾਿ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਨਜਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਕ੍ਰ ੌ ਲਨਕ ਲਿੰਫੋਸਾਇਲਟਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਕੁਝ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਿਾਜ ਦੀ 
ਿੋ੍ ਨਹੀਂ ਪਂੈਦੀ।

ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਲਹਣਗੇ ਅਤੇ ਲਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਿਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ 
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਟਡੇ ਲਿੰਫ ਗਿਂੈਡ ਨਾਿ ਜੁਲ੍ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਸੈਿੱ ਖੂਨ 

ਲਵੱਚਂੋ ਅਿੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਬਮਾਰ ਕਰ ਲਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿੇਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਂੈਸਰ ਵਾਿੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਕਈ ਮਹੀਲਨਆਂ ਤੱਕ ਚੱਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 
ਿਵੋਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਫਲਤਆਂ ਲਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਲਚਰ ਿਈ ਹਸਪਤਾਿ ਰੱਲਖਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈਿੱ ਟ੍ਰ ਾਂਸਪਿਾਂਟ

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੈਿੱਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਡੋਨਰ ਸੈਿੱ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈਿੱ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ 
ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਜਸ ਨਾਿ ਮੇਿ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ।
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ਲਹਕਮੈਨ ਿਾਈਨ 

ਸਂੈਟਰਿ ਿਾਈਨ ਜਾਂ ਗਰੋਸਂੋ਼ਗ ਿਾਈਨ ਵੱਜਂੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ 
ਵਾਿੇ ਤਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਨਹਿ  ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਨਾ੍ੀ ਲਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PICC ਿਾਈਨ 

ਇਹ ਇੱਕ ਿੰਬੀ, ਪਤਿੀ ਲਟਊਬ ਹੈ ਲਜਸ ਨੰੂ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੋ੍ ਤਂੋ 
ਉਪਰਿੀ ਨਾ੍ੀ ਲਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 

ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦੀ। ਲਟਊਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਤਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੰੁਨਹਿ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ (ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ) 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਲਵਲਗਆਨਕਾਂ ਨੇ ਅਲਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਿੱਟਭੇ ਹਨ ਲਜਸ ਨਾਿ ਉਹ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਸੈਲੱਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਿਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕੱਿਾ ਰੱਖਣਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਲਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਰਲਹਣ ਦੀ ਿੋ੍ 
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਿਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸੇ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਿਈ ਅਲਜਹਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਊਥ ਸ਼ਾਵਰ

ਇਹ ਲਮਊਕੋਸਾਇਲਟਸ ਨਾਮਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਸਮੇਤ, 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਿਈ ਮੰੂਹ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਿ ਝ੍ਨੇ

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵਾਿ ਝ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਿ ਝ੍ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਿ ਝ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਿ ਨਾ ਝ੍ੇ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕਾਂ, ਭਰਵੱਲਟਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਿਾਂ ਉੱਤਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਤਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਮਦਦ 
ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿਾਜ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸਹਤਯਾਬੀ ਲਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਅਲਹਮ ਭੂਲਮਕਾ ਲਨਭਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਅਲਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਲਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਿ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਿ 
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ

ਕਈ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ 
ਇਿਾਜ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਿਾਜ ਦੌਰਾਨ 

ਅਲਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਤਂੋ ਲਜਆਦਾ ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ ਤੱਕ 
ਲਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਜਸ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਸ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦਾ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਮਾ੍ੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਿਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਉਮਰ ਸਮੇਤ ਆਮ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਿਂੈਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰੋ।
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ਖੁਸ਼ ਰਲਹਣਾ

ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਿੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਿ 
ਅਸਰ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੇ ਰਲਹਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਲਵੱਚ ਲਧਆਨ 

ਿਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਿ ਮਦਦ ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਂੈਸਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਕਸੇ 
ਲਵਅਕਤੀ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ 

ਪਲਰਵਾਰਕ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈਿੱ

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਕੁਝ ਲਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਿਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਵੱਜਂੋ ਠੀਕ 
ਹੋਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਿਈ ਸਟੈਮ ਸੈਲੱ ਥੈਰਹੇ ਪੀ ਕਰਵਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਸਟੈਮ ਸੈਿੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸਂੈਟਰਿ ਿਾਈਨ ਲਵੱਚ ਡਤਰੱਪ ਜਰੀਏ ਲਦੱਟਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਵਂੇ 
ਸੈਲੱ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਤੇਜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋ੍ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਮਾ੍ੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ

ਇਸ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਿਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦੱਸਣਗੇ ਲਕ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਲਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਿ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਮਾੜਹੇ  
ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਲਜਆਦਾਤਰ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਲਸਰਫ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਲਹੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿੰਬੇ ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਹੇ ਰ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ

ਖੋਜ ਇੱਕ ਅਲਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਲਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿਾਜਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਮਿਦਾ ਹੈ।

ਪਰਖਾਂ ਇਿਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਿ ਪਰਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤਂੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਲਕਸੇ ਪਰਖ ਲਵੱਚ ਭਾਗ ਿੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਿਂੈਦੇ 
ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਿਾਜ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਿਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਇਿਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਿਾਜ ਤਂੋ 
ਉਭਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਲਨਆਂ ਿਈ ਥਕਾਵਟ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਜਆਦਾ ਸਰਦੀ-ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਲਕ ਲਕਸ ਗੱਿ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿਾਜ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਸਹਤ ਸਮੱਲਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਚੰਤਤ ਹੋ 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਲਜਹ੍ੇ ਲਸਹਤ ਮੁਆਇਲਨਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮੁਆਇਨੇ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸੁ਼ਰੂ ਲਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਲਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ 6 ਤਂੋ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ।

ਇਹ ਮੁਆਇਨੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਿਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਬਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ ਪੱੁਛੇਗਾ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਕੰਝ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਂੋ 5 ਸਾਿਾਂ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਲਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਿ ਆਉਣ ਦੀ ਿੋ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਜਹੀ ਲਕਸਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਦਂੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਲਕਸਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਨਯਲਮਤ ਮੁਆਇਲਨਆਂ ਿਈ ਆਉਦੇਂ 
ਰਲਹਣ ਿਈ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਇਿਾਜ ਿਈ ਹਸਪਤਾਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
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ਜੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਮੁ੍ ਤਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਮੁ੍ ਤਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਚੰਤਾ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਸ ਨੰੂ 
ਲਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁ੍ ਤਂੋ ਹੋਣਾ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਮੁ੍ 

ਤਂੋ ਇਿਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਕੱਥਂੋ ਿੈਣੀ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਿੱਗਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ 
ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਤਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਲਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਿ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਜਹੋ ਲਜਹਾ 
ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋਕਾਂ ਨਾਿ ਗੱਿ ਨਾਿ ਮਦਦ ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਰਵਾਰ, ਹਸਪਤਾਿ ਲਵਖੇ ਿੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਲਜਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਸਖਿਾਈ ਲਮਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

અઅઅ અઅ અઅઅઅ અઅઅ અઅઅ અઅઅઅ
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ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ ਕੇਅਰ ਿਾਈਨ: 
 08088 010 444

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਜਹੋ 
ਲਜਹਾ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।

ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮਰੀਜਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਲਸਖਿਾਈ-ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ, ਜੋ 
ਇਹ ਸਹੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਨਾਿ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਲਕਸ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚਂੋ ਿੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਵਾਿੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।

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

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ

ਸਾਡੇ ਬਿੱਡ ਕਂੈਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਮੱੁਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ, ਦੇਖਭਾਿਕਰਤਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

www.leukaemiacare.org.uk/support-groups 

ਵੈਬੱਸਾਈਟ

www.leukaemiacare.org.uk
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ਮੈਗਜੀਨ

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰ ਲਸੱਧ ਲਤਮਾਹੀ ਮੈਗਜੀਨ ਜੋ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਲਿਊਕੀਮੀਆ CARE (ਦੇਖਭਾਿ) ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਿ ਭਰਪੂਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
 

ਸਾਡੀ ਆਲਫਸ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ: 
01905 755 977

ਜਾਂ ਈਮੇਿ: 
support@leukaemiacare.org.uk

ਸੋਮਵਾਰ ਤਂੋ ਸੱੁ਼ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਿਹਿਦਾ ਹੈ
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਕਵਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਲਤਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਿ ਸਾਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤਂੋ ਪੀ੍ਤ ਿੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ 
ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਲਮਿੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: info@leukaemiacare.org.uk ਜਾਂ ਸਾਡੇ 
ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਗਿੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਲਮਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: 
www.leukaemiacare.org.uk 

ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ ਕੇਅਰ ਿਾਈਨ: 
08088 010 444

ਆਲਫਸ ਿਾਈਨ: 
01905 755977 

ਈਮੇਿ: 
info@leukaemiacare.org.uk 

ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖੋ:
Leukaemia Care
One Birch Court

Blackpole East
Worcester
WR3 8SG
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ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ

ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਹੈ ਲਜਸ ਨੰੂ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋਨ ਮੈਰੋ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਲਮਆਨ ਨਰਮ ਤਹੱਸਾ (ਹੱਡੀ ਲਵਚਿੀ ਲਮਝ) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਲਜੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕਂੈਸਰ

ਇੱਕ ਲਬਮਾਰੀ ਲਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਵੱਚ ਗੈਰ-ਲਸਹਤਮੰਦ (ਲਬਮਾਰ) ਸੈਲੱ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੈਿੱ

ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਲਜਨਹਿ ਾਂ ਨਾਿ ਲਜਆਦਾਤਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰੈ ਨੁਿੋਸਾਇਟਸ

ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈਦ ਸੈਿੱ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਬਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਇਹ ਅਲਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲੱਾਂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਧਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਹਮੋਟੋਿੋਲਜਸਟ

ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਲਵਗਾ੍ਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।



www.leukaemiacare.org.uk34

ਲਹਮੋਟੋਿੋਜੀ

ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਿ ਸੰਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਧਐਨ ਹੈ।

ਲਹਮੋਪੋਇਲਸਸ

ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ।

ਲਹਕਮੈਨ ਿਾਈਨ

ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਂੈਟਰਿ ਿਾਈਨ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਡ੍ਰ ਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਲਵੱਚ ਨਾ੍ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਰ ਨਾਿ ਪੈਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ

ਇਹ ਮਾੜਹੇ  ਪ੍ਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਇਿਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਸਾਿ ਬਾਅਦ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਿਊਕੀਮੀਆ

ਇਹ ਇੱਕ ਕਂੈਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈਦ ਸੈਲੱਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ

ਖੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫੈਦ ਸੈਲੱ ਦੀਆਂ ਲਤੰਨ ਲਕਸਮਾਂ ਹਨ: B ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ, T ਲਿੰਫੋਸਾਇਟਸ ਅਤੇ ਸੁਭਾਲਵਕ ਲਕੱਿਰ ਸੈਿੱ।

 
ਮਾ੍ੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ

ਇਹ ਕੁਝ ਅਲਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇਿਾਜ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਸਟੈਮ ਸੈਿੱ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਢਿੇ ਸੈਲੱ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲੱਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਲਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਟੇਲਜੰਗ

ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾਿ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਲਕ ਕਂੈਸਰ ਲਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਪਰਖਾਂ

ਇਸ ਨਾਿ ਇਿਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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. 


