ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ
(ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ
ਸੰ ਸਕਰਨ)

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੈ
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4 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ

5 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਦੇ ਹਨ

9 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ

11 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਉਹ ਗੱ ਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ

13 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਲਈ ਟੈ ਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

16 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਸਟੇ ਜਿੰਗ (ਪੜਾਆਂ ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੈ
17 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

19 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ

25 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ		

ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?

28 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ

32 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

33 ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
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ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਇੱ ਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਇਲਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜਹੇ ੍ ਰੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ 33 ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਨਿਯਮਿਤ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਈਏ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਸਮੇ ਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ
ਕਿਵੇ ਂ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
ਇੱ ਕ ਫੈ ਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ
ਹਿਮੋ ਪੋ ਇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ
ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਹੈ । ਤਿੰ ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ:
B ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ ਜੋ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ (ਰੋ ਗਨਾਸ਼ਕ) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

1.

T ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ ਜੋ B ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

2.

ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿੱ ਲਰ ਸੈ ਲ
ੱ ਜੋ ਕੈ ਂ ਸਰ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ

3.

ਗ੍ਰੈ ਨੁਲੋ ਸਾਇਟਸ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ
ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਤੋ ਂ ਪੈ ਦਾ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਬਣੇ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਆਮ ਮੈ ਰੋ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਐਕਿਊਟ ਮਾਇਲੋ ਇਡ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (AML) - ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ
ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਇਲੋ ਇਡ ਬਲਾਸਟ
ਸੈ ਲ
ੱ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

1.

ਐਕਿਊਟ ਲਿੰ ਫੋ ਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (ALL) - ਇਸਦੇ
ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰ ਫੋ ਬਲਾਸਟ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

2.

ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਇਲੋ ਇਡ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (CML) - ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈ ਨੁਲੋ ਸਾਇਟਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਮਾਇਲੋ ਇਡ ਸੈ ਲ
ੱ ਪੈ ਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ

3.

ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਿਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ (CLL) - ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ ਪੈ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

4.
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ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈ ਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋ ਂ ਕੈ ਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚੇ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਐਕਿਊਟ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਟ
ਮਾਇਲੋ ਇਡ ਅਤੇ ਐਕਿਊਟ ਲਿੰ ਫੋ ਬਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਐਕਿਊਟ ਮਾਇਲੋ ਇਡ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 60 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।
45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ ।

ਐਕਿਊਟ ਲਿੰ ਫੋ ਬਲਾਸਟਿਕ
ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 55 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।.
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ਚਿਰਕਾਲੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਇਲੋ ਇਡ, ਕ੍ਰੌਨਿਕ
ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਿਕ ਅਤੇ ਹੇਅਰੀ ਸੈ ਲ
ੱ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਇਲੋ ਇਡ
ਇਹ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਹੌ ਲੀ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ 60-65
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ।

ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਿਕ
ਇਹ ਵੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਹੌ ਲੀ ਗਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱ ਡੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋ ਂ ਆਮ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਅਰੀ ਸੈ ਲ
ੱ
ਇਹ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੀ ਬੇ ਹੱਦ ਦੁਰਲਭ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ
ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਤ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਉਹ ਗੱ ਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਲੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱ ਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਲਈ CLL ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਬਹੁ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋ ਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਕੋ ਈ
ਲੱ ਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ ।
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ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਅਜਿਹੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਬਗੈ ਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋ ਂ ਭਾਰ ਘਟਣਾ
ਲੋ ੜ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ
ਖੂਨ ਵੱ ਗਣਾ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਣੀਆਂ
ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
ਬਰੀਕ ਲਾਲ ਧੱ ਫੜ (ਪੁਰਪੁਰਾ)
ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਉੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ
ਪੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਮਾੜਾ ਦਰਦ
ਪੇ ਟ ਦੀ ਬੇ ਅਰਾਮੀ (ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਿੱ ਲੀ)
ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਲ੍ਹ ਟੀਆਂ
ਪੀਲਾਪਣ
ਭਾਰ ਘਟਣਾ
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ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਲਈ ਟੈ ਸਟ
ਤੁਹਾਡਾ GP ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ, ਟੈ ਸਟਾਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇ ਜੇ ਗਾ।
ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਮੋ ਟੋ ਲੋਜਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੂਨ ਦੇ ਟੈ ਸਟ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱ ਚ ਕਿੰ ਨੇ
ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਹਨ (ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱ ਡ ਕਾਉਂਟ)।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈ ਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਕਿੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ (ਮਿੱ ਝ) ਦਾ ਟੈ ਸਟ
ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇੱ ਥੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋ ਂ ਮੈ ਰੋ ਦਾ ਛੋ ਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸੂਈ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੇ ਰ ਵੀ ਦਰਦ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ
ਮੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹੋ :
ਐਂਟ�ੋਨੋਕਸ (ਗੈ ਸ ਅਤੇ ਹਵਾ)
ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦਵਾਈ (ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ
ਵਿੱ ਚ)

ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈ ਨ
ਡਾਕਟਰ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ ਦੇ ਖਣ ਲਈ
ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਸਕੈ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ
ਹੁ ੰ ਦੀ।
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ਆਪਣੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਤੀਬਰ ਟੈ ਸਟਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਾਸ ਟੈ ਸਟਾਂ ਲਈ, ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
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ਸਟੇ ਜਿੰਗ (ਪੜਾਆਂ ) ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। AML, ALL ਜਾਂ
CML ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੇ ਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਉੱ ਤ�ੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ:
ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱ ਧਰ
ਉਮਰ
ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਕ੍ਰੋਮੋ ਸੋਮ ਦੇ ਉਤਪਰਿਵਰਤਨ/ਵਿਗਾੜ
ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
CLL ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਇੱ ਕੋ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਸਟੇ ਜਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਿਸਟਮ (Rai system) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੇ ਰ ਬਿਨੇ ਟ ਸਿਸਟਮ
(Binet system) ਰਾਹੀਂ।
ਰਾਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪੜਾਅ ਹਨ, I ਤੋ ਂ IV ਤੱ ਕ ਜਿੱ ਥੇ IV ਸਭ ਤੋ ਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਿਆ
ਹੋਇਆ ਪੜਾਅ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੇ ਟ ਸਿਸਟਮ A ਤੋ ਂ C ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ C ਸਭ ਤੋ ਂ ਅੱ ਗੇ ਵਧਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇ ਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈ ਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ -ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੇਗਾ:
ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਸਮੇ ਂ ਲਈ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈ ਰ ਹਸਪਤਾਲ
ਦਾਖਲੇ ਤੋ ਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਦੋ ਂ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਤੀਬਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਲਾਜ
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ)
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿੱ ਥੇ ਕਰਵਾਓਗੇ
ਕੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੋ ਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪੈ ਣਗੇ
ਇਲਾਜ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇ ਰ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਹਰੇਕ ਗੱ ਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮੋ ਟੌ ਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨਰਸ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ , ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ।

ਤੀਬਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ ।

ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਰੀਜ਼
ਚਿਰਕਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
ਕ੍ਰੌਨਿਕ ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਿਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦੀ।
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱ ਡ�ੇ ਲਿੰ ਫ ਗਲੈ ਂ ਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਸੈ ਲ
ੱ ਖੂਨ
ਵਿੱ ਚੋਂ ਅਲੋ ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਲੇ ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੈ ਂ ਸਰ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
ਲਵੋ ਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈ ਮ ਸੈ ਲ
ੱ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰ ਸਤ ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ।
ਡੋ ਨਰ ਸੈ ਲ
ੱ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਹੋ ਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇ ਰ
ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇ ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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ਹਿਕਮੈ ਨ ਲਾਈਨ
ਸੈ ਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗਰੋ ਸ਼ੋਂਗ ਲਾਈਨ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ
ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ੍ਹ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਨਾੜੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PICC ਲਾਈਨ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਲੰ ਬੀ, ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੋ ੜ ਤੋ ਂ
ਉਪਰਲੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੁ ੰ ਚ ਜਾਂਦੀ। ਟਿਊਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼
ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ (ਰੋ ਗਨਾਸ਼ਕ)
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱ ਭ�ੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕੱ ਲਾ ਰੱਖਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੌ ਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਤੋ ਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਊਥ ਸ਼ਾਵਰ
ਇਹ ਮਿਊਕੋ ਸਾਇਟਿਸ ਨਾਮਕ ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਸਮੇ ਤ,
ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਲ ਝੜਨੇ
ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈ ਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਝੜ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਾ ਝੜੇ ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਭਰਵੱ ਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱ ਤ�ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੌ ਰਾਨ
ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋ ਂ ਤੱ ਕ
ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਮਰ ਸਮੇ ਤ ਆਮ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
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ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ
ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱ ਚ ਧਿਆਨ
ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਕੈ ਂ ਸਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਪਯੋ ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋ ਈ ਦੋ ਸਤ, ਕੋ ਈ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈ ਂਬਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈ ਮ ਸੈ ਲ
ੱ
ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱ ਜੋਂ ਠੀਕ
ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟੈ ਮ ਸੈ ਲ
ੱ ਥੈ ਰੇ ਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੈ ਮ ਸੈ ਲ
ੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈ ਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱ ਚ ਡਰਿੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਵੇ ਂ
ਸੈ ਲ
ੱ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜ ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
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ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ
ਇਸ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇ ਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇ ਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਪੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ
ਖੋ ਜ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਖਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਂ ਦੇ
ਵੀ ਹੋ , ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰ ਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਡਾਕਟਰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ
ਉਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ।
ਤਮਾਕੂਨੋ ਸ਼ੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨੀ, ਚੰ ਗਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮੁਆਇਨੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁ ਰੂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇ ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਕ 6 ਤੋ ਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ।
ਇਹ ਮੁਆਇਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈ ਸਟ ਕਰੇ ਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋ ਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁ ਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਆਇਨਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੇ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇ ਂ -ਸਮੇ ਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
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ਜੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਮੁੜ ਤੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਮੁੜ ਤੋ ਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰ ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਸ ਨੂੰ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋ ਂ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦਾ ਮੁੜ
ਤੋ ਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Helpline freephone 08088 010 444
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ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਥੋ ਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱ ਗਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈ ਸਟਾਂ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ।
ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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અમે કઈ રીતે મદદ કરી શકીએ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਫ੍ਰੀਫੋ ਨ ਕੇਅਰ ਲਾਈਨ:
08088 010 444
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ
ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਦੋ ਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ -ਸੇ ਵਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ
ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰ ਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਦੋ ਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddysupport

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
ਸਾਡੇ ਬਲੱ ਡ ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
www.leukaemiacare.org.uk/support-groups

ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
www.leukaemiacare.org.uk
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ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰ ਸਿੱਧ ਤਿਮਾਹੀ ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ ਜੋ ਉਪਯੋ ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਊਕੀਮੀਆ CARE (ਦੇ ਖਭਾਲ) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ।
www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਡੀ ਆਫਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ :
01905 755 977
ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ:
support@leukaemiacare.org.uk
ਸੋ ਮਵਾਰ ਤੋ ਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇ ਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋ ਚਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਈਮੇ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: info@leukaemiacare.org.uk ਜਾਂ ਸਾਡੇ
ਦੂਜੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇ ਰਵੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰ ਨੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Helpline freephone 08088 010 444
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ:
www.leukaemiacare.org.uk
ਫ੍ਰੀਫੋ ਨ ਕੇ ਅਰ ਲਾਈਨ:
08088 010 444
ਆਫਿਸ ਲਾਈਨ:
01905 755977
ਈਮੇ ਲ:
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
ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼
ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ (ਹੱਡੀ ਵਿਚਲੀ ਮਿਝ) ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਕੈ ਂ ਸਰ
ਇੱ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਗ਼ੈ ਰ-ਸਿਹਤਮੰ ਦ (ਬਿਮਾਰ) ਸੈ ਲ
ੱ ਵੱ ਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੈ ਲ
ੱ
ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰੈ ਨੁਲੋ ਸਾਇਟਸ
ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਜੋ ਇਨਫੈ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਨੂੰ ਵੱ ਡਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱ ਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਹਿਮੋ ਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰ ਗਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋ ਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Helpline freephone 08088 010 444
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ਹਿਮੋ ਟੋਲੋਜੀ
ਇਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਤ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ।

ਹਿਮੋ ਪੋਇਸਿਸ
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ।

ਹਿਕਮੈ ਨ ਲਾਈਨ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈ ਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡ੍ਰਿ ਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵਿੱ ਚ ਨਾੜੀ ਅੰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇ ਰ ਨਾਲ ਪੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ
ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋ ਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਿਊਕੀਮੀਆ
ਇਹ ਇੱ ਕ ਕੈ ਂ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ
ਖੂਨ ਦੇ ਇਸ ਸਫੈ ਦ ਸੈ ਲ
ੱ ਦੀਆਂ ਤਿੰ ਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: B ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ, T ਲਿੰ ਫੋ ਸਾਇਟਸ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿੱ ਲਰ ਸੈ ਲ
ੱ ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ
ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ।

ਸਟੈ ਮ ਸੈ ਲ
ੱ
ਇਹ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਮੁਢਲੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈ ਲ
ੱ ਾਂ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਟੇ ਜਿੰਗ
ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈ ਂ ਸਰ ਕਿੰ ਨਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ।

ਪਰਖਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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.
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 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

