
क्यान्सर रोगको उपचार गरररहेका बिरामीहरुको लाबग स्वः स्याहार सम्िन्धी जानकरी(Self-care leaflet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

स्वास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 

स्वास््य सेवा बिभाग 

नबसिङ तथा सामाबजक सुरक्षा महाशाखा 

टेकु, काठमाण्डौं 

२०७७ 

 

 

 

 

 

 

 



 

क्यान्सर रोगको उपचार गरररहेका बिरामीहरुको लाबग स्वः स्याहार सम्िन्धी जानकरी(Self-care leaflet) 

केमोथेरापी गरररहेका बिराबमहरुले ध्यान बिनु पने कुराहरू  

१. केमोथेरापी भन्नाले सामान्य अथथमा क्यान्सरका बिरामीहरुको उपचारमा प्रयोगहुने औषधीहरु भन्ने िुबिन्छ । बय औषधीहरु सईुको माध्यमद्वारा वा 

मखुिाट खान बिईन्छ । बय औषधीहरु कबहले बिरामीको ीीवन लम्ब्याउन त कबहले बिराबमको लक्षण कम गनथ वा सो लक्षण बनमुथल गनथ पबन प्रयोग 

गररन्छ ।  

२. कबहले काही केमो र रेबियो थेरापी सँगै प्रयोग गनथ सबकन्छ र कबहले अबि वा पछी पबन प्रयोग गररन्छ ।  

३. केमोथेरापी लगाएपबछ रगतको मात्रा िट्न सक्छ त्यसैले केमोथेरापी बलन ुभन्िा अगािी र लगाएको ७-१० बिनपबछ रगतको ीाँच अबनवायथ गराउनपुछथ 

। रगतको मात्रा धेरै िटेमा केमोथेरापी बिनहुुिैन । केमोथेरापी बलइ रहकेा बिराबमहरुले केमो लगाउन ुभन्िा १ बिन अगािी नै सम्बिबन्धत बचबकत्सकलाई 

रगतको ररपोटथ िेखाइ केमो बिन बमल्छ बमल्िैन यबकन गराउन ुपछथ ।  

४. केमो लगाइसकेर िर ीाने िेलामा िरमा खाने औषधी र ७-१० बिन पबछ ीाँच गनुथ पने रगतको पीुाथ िाक्टरसँग लेखाएर मात्र ीानपुिथछ । 

५. साधारणतया केमोथेरापी बलिा िखुाई हुिैन तर यसको नकरात्मक असर भने हुनसक्छ , ीस्तै वाकवाकी लाग्न,ु वान्ता आउनु, बीउ िखु्न,ु िारम्बिार बिसा 

लाग्नु, कब्ीयत हुन,ु आबि । बय सिै नकारात्मक असरहरुलाई थप अन्य औषधीहरु वा अन्य माध्यमहरुले रोक्न या कम गनथ सबकन्छ । त्यसैले यस्ता 

असरहरु िेबखएमा तुरुन्त सम्बिबन्धत बचबकत्सकसँग सल्लाह गनुथपछथ  ।  

६. मखुिाट केमोथेरापीका औषधीहरु खाने बिरामीहरुले औषधी टुक्रा पारेर, धुलो पारेर, टोकेर वा चपाएर खान ुहुिैन । औषधीलाई हातले छुन ुहुिैन । 

प्याकेट फोिेर बसधै मखुमा राखेर वा बििाको कचौरामा राखेर मखुमा हाल्ने र पानीको साथमा औषधी बनल्न ुपछथ  । औषधीलाई िाम, पानी र ओसिाट 

िचाउन ुपछथ ।  

७. केमोथेरापी बलएपबछ वा खाएपबछ धेरै मात्रामा वान्ता भएमा,िारम्बिार बििा लागेमा, ज्वरो आएमा वा कतैिाट रगत िगेमा तरुुन्तै सम्बिबन्धत अस्पतालको 

ओ.बप.िी. मा वा ईमीेबन्समा सम्बपकथ  गराउन ुपछथ ।  

८. केमो लगाएको ७-१० बिन बभत्र वा बचबकत्सकको सल्लाह िमोबीम अबनवायथ रुपमा रगतको ीाँच गराउन ुपछथ  र सम्बिबन्धत बचबकत्सकलाई िेखाउन ु

पछथ । केमोथेरापी लगाएपबछ रगतको मात्रा िट्न सक्छ । रगतको मात्रा िटेको िेला िधू वा िधूिाट िनेका पररकारहरु ीस्तै िबह, पबनर वा चीीहरु , 

काँचो खानेकुरा वा फलफूहरु खानु हुिैन । धेरै रगत िटेमा िरीरमा संक्रमण हुने संभावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सईुको सहायता द्वारा औषधीको प्रयोग 

गरी रगतको मात्रा िढाउन सबकन्छ । साथै यस्तो िेलामा धेरै माबनसहरुको बभिमा िस्न ुहुिैन । अरु व्यबिसँग िस्िा वा िाबहर ीाँिा मास्कको प्रयोग 

गनुथपछथ । आवश्यिा परेमा बचबकत्सकले खाने औषधी लेख्न सक्नु हुनेछ ीनु बनयबमत रुपमा खान ुपछथ । संक्रमण भएर ज्वरो आएमा अस्पतालमा भनाथ 

भएर उपचार गराउन ुपने हुन सक्छ ।  

९. केमोथेरापी बलँिा बिनको ४-६ पटक सम्बम मखु कुल्ला गने औषधी वा खाने सोिा वा नुन र पानीको िोलले मखु कुल्ला गनुथ पिथछ ।  

१०. केमोथेरापी बलएपबछ खान मन नलाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा किा गन्ध वा वास्ना भएको खानेकुराले वाकवाकी लाग्न सक्छ, त्यसैले सकेसम्बम कम 

गन्ध वा वास्ना नआउने खानेकुरा बिन ुउबचत हुन्छ । प्रत्येक पल्ट खानाको बकबसम फरक  पारेर खाएमा  खानाको रुबच रबहरहन सक्छ ।  

११.  बिनको कमसेकम २-३ बलटर सम्बम पानी वा िोबललो पिाथथ बपउन ुपिथछ । तर वान्ता भएको खण्िमा िोलको मात्रा कम गरेको उबचत हुन्छ ।वान्ता 

भएमा अबल सखु्खा वा नरम खाना बिनु पछथ । धेरै वान्ता भइराखेमा तुरुन्त अस्पतालमा सम्बपकथ  गनुथपछथ  ।  

१२.  ताीा, तागबतलो र राम्ररी पकाएको खानेकुरा खान ुपछथ । एक पटकमा थोरै तर पटक पटक गरी खानपुछथ ।  

१३.  फलफूल खान ुभन्िा अगािी तातो पानीमा िुिाएर धोएर मात्र खान ुपछथ ।  

१४.  सतुी, रक्सी, चरुोट, खैनी आबि कुनै पबन बकबसमको अम्बमलको प्रयोग बिल्कुलै गनुथ हुिैन । अम्बमलको प्रयोग गरेमा रोग बनको हुने सम्बभावना एकिमै 

कम हुन्छ । त्यस्तै उपचार पश्चात पबन बय कुराहरुको प्रयोग गरेमा रोग िबल्िन्छ ।  

१५.  िामिाट िच्न ुपछथ । िाबहर बहि्िा छाताको प्रयोग गनुथपछथ ।  

१६.  कुनै कुनै केमोथेरापीको प्रयोगले बिरामीको कपाल िनथ सक्छ । तर सिैको केमोथेरापीको औषधीले कपाल िाछथ  भन्ने छैन । कपाल नििैमा औषधी 

ले काम गरेन भन्ने हुिैन। यो त औषधीको गुणमा भर पने कुरा हो । केमोथेरापी  सबकएको केबह समय पबछ फेरी कपाल पलाउछ । कपाल िरेको िेला 

िीारमा पाइने बवबभन्न बकबसमका नक्कली कपालको प्रयोग गनथ सबकन्छ ।  

१७.  केमोथेरापीले छालामा पबन असर गनथ सक्छ ीस्तै: छाला रातो हुने, बवबभन्न बकबसमका िावरहरु आउने, छाला उबप्कने, सखु्खा हुने, बचलाउने आबि । 

यस्तो अवस्थामा छालालाई िाम िाट ीोगाउन ुपछथ, त्यस्तै नरम र खकुुलो लगुा लगाउने र म्बवाइस्चराइीर(Moisturizer) बक्रमको प्रयोग गनुथपछथ ।  

 

 



 

रेबडयोथेरापी (बवकीरण उपचार) बलईरहेका बवरामीहरुले ध्यान बिनु पने कुराहरु 

१. रेबियोथेरापी भनेको बवकीरणको माध्यमले क्यान्सरको उपचार गने पद्दबत हो । बवकीरणले क्यान्सरका कोषीकालाई बवबभन्न प्रक्रीया िव्ारा माने काम गछथ 

। साथै यसल ेिरीरको सामान्य कोषहरुलाई पबन क्षती पयुाथउंछ ीसले गिाथ उपचारको क्रममा केही नकारात्मक असरहरु  िेबखन सक्छ । रेबियो थेरापी 

िाबहरी र बभत्री गरी िईु प्रकारिाट गरीन्छ । बभत्री उपचार बविेष गरी पाठेिरका बवरामी तथा अन्न नलीका बवरामीहरुका लागी उपयिु माबनन्छ ।     

२. रेबियोथेरापी उपचार िरीरको  क्यान्सर भएको भागमा बिइन्छ र उपचार गने भागमा बचबकत्सकले बचन्ह लगाउंछन ्। सो बचन्ह धनु वा मेटाउन हुिंैन । 

३. रेबियोथेरापी बलंिा िखूाई हुिंैन । यो साधारण एक्स- रे बखंचेको ीस्तै हो । तर उपचारको क्रममा तेस्रो हप्ता िेबख उपचार गरेको भागमा िखु्न, पोल्न वा 

िाउ हुनसक्छ । 

 पेटमा रेबियोथेरापी बिइएको छ भने वान्ता वा िारम्बिार बिसा लाग्न सक्छ । 

  मखु वा िांटीमा रेबियोथेरापी बिइएको छ भने खाना वा थकु बनल्िा िखु्ने वा बनल्न गाह्रो हुनसक्छ ।  

 यस्तो अवस्थामा  सम्बिबन्धत बचबकत्सकको सल्लाह वमोीीम अन्य आवश्यक उपचार गराउनपुछथ ,  आफैं  रेबियोथेरापी िन्ि बवल्कुलै गनुथ हुिैन । 

४. रेबियोथेरापी गरेको ठांउलाई सकेसम्बम खलु्ला र सखु्खा राख्नपुछथ , बचलाउन वा कोट्याउन हुिंैन । त्यस्तै नहुाउंिा सो ठांउमा पानी पानथ, रगिन वा माि्न 

हुिंैन अन्यथा सो ठांउको छाला उबप्कन गई िाउ हुन्छ । स्नान पश्चात सो ठांउमा रुमालले हल्का बकबसमले ओभानो पानुथपछथ, िेस्सरी पछुन ुहुिंैन । 

५. खकुुलो सतुी (कटन)को लगुा लगाउनुपछथ । िाक्लो, खस्रो वा कबसने लगुा लगाउन ुहुिंैन । 

६. उपचार बनयबमत गनुथपछथ । आफुखसुी कबहले आउने कबहले नआउने बवल्कुलै गनुथहुिंैन । उपचारले गिाथ धेरै अप्ठयारो भएमा सम्बिबन्धत बचबकत्सकको 

सल्लाह बलनपुछथ । 

७. अरु िेलामा भन्िा िढी आराम गने तथा पणुथ बनद्रा पानथ कोबिि गनुथपछथ । आफ्नो िरीरले सक्छ भने हल्का व्यायाम गने वा बवस्तारै बहिंनपुछथ तर नसकेमा 

ीवरीस्ती गनुथहुिंैन । 

८. तागबतलो र ताीा खाना खानपुछथ  । एकैपटकमा धेरै खानहुुिंैन । थोरै थोरै गरेर बिनको ५ िेखी ६ पटकसम्बम खानपुछथ  । 

९. रेबियोथेरापी गरेको भागमा िाक्टरको सल्लाह िेगर कुनै पाउिर, बक्रम, मलम आबि लगाउन ुहुिंैन ।  

१०. रेबियोथेरापी गरेको भागमा तातो, बचसो पानी वा वरफ वा अन्य वस्तुले सेकाउनहुुिंैन । 

११. रेबियोथेरापी गरेको भागलाई उपचार गने क्रममा र उपचार पबछ पबन १ वषथसम्बम िामिाट ीोगाउनपुछथ । िाबहर िाममा बहिंिा छाताको प्रयोग गनुथपछथ  ।  

१२. रेबियोथेरापी बलइरहिंा हप्तामा १ पटक सम्बिबन्धत बचबकत्सकसंग अबनवायथ ीांच गराउनपुछथ । 

१३. रोगको प्रकृती अनसुार रेबियोथेरापीको अवधी र संख्या ̷ पटक फरक फरक हुन्छ । िखुाई मात्र कम गनथ वा अन्य प्रिामक (Palliative) उपचारका 

लागी १ िेबख १० पटकसम्बम रेबियोथेरापी बिइन्छ भने रोग बनमलूथ गनथका लागी २३ िेबख ३५ पटक सम्बम रेबियोथेरापी बलनपुने हुन्छ । सामान्यत यो 

उपचार हप्तामा ५ पटक गरान्छ । कुनै कुनै बवरामी बवषेि गरी पाठेिरका बवरामीहरुलाई  बभत्री रेबियोथेरापीको आवश्यकता पछथ । रोगको प्रकृती हरेी 

बभत्री उपचार २ िेबख ५ पटकसम्बम गनुथपरछ् । बभत्री उपचार हप्तामा १ पटक गररन्छ । अपे्रिन पश्चात बभत्री उपचार गराउंिा बवरामीलाई िखु्िैन त्यसैले 

बवरामीलाई कुनै बकबसमको लठ्याउने औषधी बिइिंैन तर अपे्रिन हुन नसकेका वा गनथ नबमल्ने पाठेिरका बवरामीहरुलाई बभत्री उपचार गिाथ िखु्न सक्ने 

भएकोले लठ्याउने औषधी ̷ िेहोस गराएर उपचार गररन्छ ।   

१४. कुनै पबन अम्बमल ीस्तै धमु्रपान, सतुी, ीाँि ̷ रबक्स आबिको सेवन बिल्कुलै गनुथहुिंैन । 

१५. धेरै पटक वान्ता भएमा, िारम्बिार बिसा लागेमा, ज्वरो आएमा तथा िरीरको कुनै भागिाट रिश्राव भएमा वा अन्य िारीररक अप्ठयारो परेमा तुरुन्त 

अस्पतालको इमरीेन्सीमा सम्बपकथ  गनुथपछथ  । 

१६. साह्रो, खस्रो, भटेुको, पोलेको, सकेुको, बपरो, धेरै बचल्लो, घ्य ूिोसोयिु र अबमलो खानेकुराहरु खान ुहुिंैन । मखु, िांटी वा खाना नलीमा रेबियोथेरापी 

बिइएको छ भने रोटी, पाउरोटी ीस्तो खानेकुराहरु पबन खानहुुिंैन । खानामा ननुको प्रयोग कम गनुथपछथ ।  

१७. बिनमा ४ िेबख ६ पल्टसम्बम मखु कुल्ला गनुथपछथ । मखु कुल्ला गनथका लागी सम्बिबन्धत बचबकत्सकले लेख्नभुएको िोल औषधी वा कुल्ला गने िोलको 

प्रयोग गनुथपछथ । िोल िनाउने तररकााः खाने सोिा सानो चम्बचाको एक चम्बचा, अबलकबत खाने ननु,  िेढ बलटर पानीमा बमसाउने र राम्रोसंग चलाउने । 

त्यसलाइ िोटलमा राखी २४ िण्टा बभत्र प्रयोग गने । सो िोल िांकी रहमेा अको बिन प्रयोग गनुथ हुिंैन । प्रत्येक बिन नयां िोल िनाउन ुपछथ । 

१८. रेबियोथेरापी बलंिा िेबखएका समस्याहरु उपचार सबकएपबछ सामान्यत एक िेबख िेढ मबहना बभत्र हराएर ीान्छन् । केही गरी उि समस्याहरु यथावत 

रहमेा सम्बिबन्धत बचबकत्सकसंग अबनवायथ ीांच गराउनपुछथ । 

१९. रेबियोथेरापी गराउंिा केही बवरामीलाई  बकमोथेरापी पबन संगै बिइन्छ । यस्तो बवरामीहरुले बकमोथेरापी बलएपबछ सोही बिन रेबियोथेरापी बलनपुछथ । सो 

कुराको ीानकारी बकमोथेरापी बिने स्वास्थ्यकमीलाई र रेबियोथेरापी बिने रेबियोग्राफरलाई पबहल्यै बिनपुछथ  । 



२०. मखु वा िांटीमा रेबियोथेरापी बलने परुुष बवरामीहरुले िाबह्र काट्नका लागी बिीलुी वा ्याट्रीिाट चल्ने मेिीनको प्रयोग गनपुछथ । ्लेि, चक्कु वा 

धाररलो वस्तुको प्रयोग गनहुुिंैन । त्यस्तै िाह्री काटीसकेपबछ लगाउने बक्रम (After save cream) वा ीेलको प्रयोग गनुथहुंिैन ।  


