Prostate cancer: Nepali

प्रोस्टेट क्यान्सर
यो जानकारी प्रोस्टेट क्यान्सरको कसरी रोग ननदान र उपचार गररन्छ भन्नेबारे मा हो ।
अन्डरलाइन गररएका सबै शब्दहरूलाई अनन्िमनिर शब्द सचू ीमा वर्णन गररएका छन् । शब्द सचू ीमा शब्दहरूको अग्रं ेजीमा
उच्चारर् पनन समावेश छ ।
यनद यो जानकारीको सम्बन्धमा िपाईसँं ग कुनै प्रश्नहरू छन् भनेर िपाईलें उपचार गराइरहनु भएको अस्पिालमा आफ्नो
नचनकत्सक वा नसणसँग सोध्नहु ोस् ।
िपाईलें Macmillan Cancer Support लाई हप्ताको 7 नदन, नबहान 8 बजेदने ि बेलुका 8 बजेसम्म नन:शल्ु क फोन 0808 808
00 00 मा पनन फोन गनण सक्नहु ुन्छ । हामीसँग दोभाषेहरू उपलब्ध छन,् त्यसैले िपाई ंहामीसँग आफ्नो भाषामा कुरा गनण सक्नहु ुन्छ
। हामीलाई फोन गनणभु एको बेला, कृ पया िपाईलें िोज्नभु एको भाषा हामीलाई अग्रं ेजीमा बिाउनहु ोस् ।

यो जानकारी ननम्न अवस्थाहरूका बारे मा हो:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

प्रोस्टेट
प्रोस्टेट क्यान्सर
उपचारको योजना कसरी गररन्छ
आफ्नो स्वास््य स्याहार टोलीसँग कुरा गने
उपचारबारे सोध्नपु ने प्रश्नहरू
प्रोस्टेट क्यान्सरका उपचारहरू
o सनिय ननगरानी
o होनसयारीपवू णक कुने
o शल्यनिया
o हाइ-इन्टेनन्सटी फोकस्ड अल्रासाउण्ड (HIFU)
o रे नडयोथेरापी
o हमोनल थेरापी
o के मोथेरापी
साइड इफे क्टहरूको सामना गने
एडभान्स प्रोस्टेट क्यान्सरको लक्षर्हरूको ननयन्त्रर्
फलोअप
िपाईका
ं भावनाहरू
Macmillan ले िपाईलाई
ं कसरी मद्दि गनण सक्छ
शब्द सचू ी
सन्दभण सचू ी िथा धन्यवाद
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प्रोस्टे ट
सबै माननसहरूमा प्रोस्टेट नामक एउटा सानो ग्रन्थी हुन्छ । यसको आकार ओिरको जनि हुन्छ र यो उमेर बढेसगँ ै बढ्छ ।
प्रोस्टेटले नपसाब थैलीबाट नलङ्गसम्म नपसाब नलएर जाने नली (नपसाब नली) को पनहलो िण्डलाई घेरेको हुन्छ ।

[परुु ष प्रजनन अङ्गहरूको नचत्रर्]
मलाशय
पपसाब थैली
वीयय
थैली
प्रोस्टे ट
ग्रन्थी

पपसाब नली
पलङ्ग

अन्डकोष

प्रोस्टेटले सेिो िरल पदाथणको ननमाणर् गछण जनु अण्डकोषहरू आउने शि
ु ार्हु रूसँग नमनसएर वीयण बन्छ । वीयणमा शि
ु ार्हु रू
हुन्छन् ।
परुु षको सेक्स हमोन टेस्टोस्टेरोनले प्रोस्टेटको कायणलाई ननयन्त्रर् गछण । यो अण्डकोषहरूमा बन्छ । टेस्टोस्टेरोनले िपाईमां यौन
चाहना ल्याउने, नलङ्ग उत्तेनजि पाने र मांशपेशीको ननमाणर् गनेगछण ।
प्रोस्टेटले प्रोस्टेट-स्पेनसनफक एन्टीजेन (PSA) भननने प्रोनटनको पनन उत्पादन गछण । यसले वीयणलाई थप िरल गराउन मद्दि गछण ।
PSA को मापन रक्त परीक्षर्मा गनण सनकन्छ । अन्य जाँचहरूसँगै PSA को प्रयोग गदाण यसले नचनकत्सकलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको
रोग ननदान गनण मद्दि गछण ।
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प्रोस्टे ट क्यान्सर
शरीरको सबै भागहरू ससाना कोषहरू नमलेर बनेका छन् । जब प्रोस्टेटमा भएका कोषहरू अननयनन्त्रि ढङ्गबाट बढ्न थाल्छन् िब
प्रोस्टेट क्यान्सर हुन्छ । यी कोषहरूले अन्िि: गाठागठु ी बनाउँछन् जसलाई हामीले ट्यमु र भन्छौं ।
के ही प्रोस्टेट क्यान्सरहरू नढलो बढ्छन् िर अरूहरू नछटो बढ्छन् ।
कनहलेकाहीं प्रोस्टेट क्यान्सरको कोषहरू प्रोस्टेटबाट बानहर, शरीरको अन्य भागहरूमा फै नलन्छ ।
प्रोस्टेट क्यान्सर सङ्िामक हुदँ नै र अरू माननसहरू सदैन ।
कसलाई प्रोस्टे ट क्यान्सर लाग्छ
परुु षहरूमा उमेर बढेसँगै प्रोस्टेट क्यान्सर लाग्ने जोनिम बढ्छ यो 70 वषणभन्दा मानथका परुु षहरूमा बढी देनिन्छ । यो 50 वषणभन्दा
कम उमेरका परुु षहरूमा धेरै नै कम देनिन्छ ।
यो के कारणले गदाण हुन्छ भन्नेर कुरा हामीलाई थाहा छै न । िर के ही नननिि जोनिम ित्वहरूले यो हुने सम्भावनालाई बढाउँछन् ।
अश्वेि जानिका परुु षहरूलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुने जोनिम धेरै छ र उनीहरूलाई यो प्राय: कम उमेरमै लाग्छ ।
प्रोस्टे ट क्यान्सरको स्टेज तथा ग्रेडहरू
• क्यान्सरको स्टेज भनेको क्यान्सर कनि ठूलो छ र यो फै नलएको छ छै न भन्नु हो ।
• क्यान्सरको ग्रेड भएको क्यान्सर कनि नछटो बढ्न सक्छ भन्नु हो ।
प्रोस्टेट क्यान्सरलाई प्राय: यी स्टेजहरूमा नवभानजि गररन्छ:
• अली (लोकलाइज्ड) प्रोस्टेट क्यान्सर – क्यान्सरका कोषहरू प्रोस्टेट नभत्र मात्रै हुन्छन्
• लोकली एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर – क्यान्सर प्रोस्टेट वररपररको िन्िुहरूमा फै नलएको छ
• एडभान्स्ड (मेटास्ट्यानटक) प्रोस्टेट क्यान्सर – क्यान्सर शरीरको अन्य भागहरूमा फै नलसके को छ, जनु प्राय: हड्डीहरूमा
फै नलन्छ ।

उपचारको योजना कसरी गररन्छ
िपाईको
ु उपचारको योजना िपाईको
ं लानग सबैभन्दा उपयक्त
ं स्वास््य स्याहार टोलीले नमलेर बनाउँछन् । यो योजनाको बारे मा
िपाईका
ं नचनकत्सक वा नसणले िपाईसँं ग कुरा गनणहु ुनेछ । िपाईको
ं उपचार िल उल्लेि गररएका जस्िा कारर्हरू मानथ भर पछण :
• क्यान्सरको स्टेज िथा ग्रेड
• िपाईको
ं उमेर तथा स्वास््य नस्थनि
• उपचारका फाइदाहरू र सम्भानवि साइड इफे क्टहरू
• उपलब्ध उपचारहरूबारे िपाईको
ं नवचार ।
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आफ्नो स्वास््य स्याहार टोलीसँग कुरा गने
िपाईलें पाउन सक्ने उपचारहरूका बारे मा आफ्नो क्यान्सर नचनकत्सक वा नसणसँग कुरा गनणु महत्त्वपर्ू ण हुन्छ । िपाईलाई
ं आफ्नो
नािेदार वा साथीसँग कुरा गनण पनन मन लाग्न सक्छ । कनहलेकाहीं क्यान्सरको उपचारमा दइु नभन्नै उपचारहरूले उस्िै काम गनण
सक्छ । त्यसबेला िपाईलाई
ु हुने उपचारबारे ननर्णय नलन िपाईलाई
ं उपयक्त
ं भन्न सनकनेछ । ननर्णय नलनभन्दा पनहले िपाईलें
नवनभन्न अवस्थाहरूबारे सोच्नपु ने हुन्छ, जस्िै: साइड इफे क्टहरू । िपाईका
ं नचनकत्सक वा नसणले िपाईलाई
ं यस सम्बन्धमा मद्दि
गनण सक्नेछन् ।
िपाईसँं ग कुरा गररसके पनछ िपाईलें उपचारबारे बझ्ु नभु यो र त्यसमा सहमि हुनहु ुन्छ भनेर जनाउन एउटा फाराममा हस्िाक्षर गनण
भन्नहु नु ेछ । यसलाई मञ्जरु ीनामा फाराम भननन्छ । िपाईको
ं सहमनि नबना िपाईलाई
ं कुनै पनन उपचार नदइने छै न ।
नेपाली तथा अग्रं ेजी दवु ै भाषा बोल्न सक्नेलाई आफूसँगै लैजानु राम्रो उपाय हो । िपाईको
ं अस्पिालले िपाईको
ं लानग दोभाषेको
व्यवस्था गनण सक्छ । यनद िपाईलाई
ं दोभाषे चानहन्छ भने, अपोइन्टभन्दा पनहले नै आफ्नो नसणलाई यसबारे बिाउनु महत्वपर्ू ण
हुन्छ ।

आफ्नो उपचारबारे सोध्नपु ने प्रश्नहरू
• मेरो रोग ननदानले के भन्छ ?
• क्यान्सरको स्टेज िथा ग्रेड कुन हो ?
• कुन-कुन उपचारहरू उपलब्ध छन् ?
• हरे क उपचारको लाभ, जोनिम िथा साइड इफे क्टहरू के -के हुन् ?
• उपचारले मेरो दैननक जीवनलाई कसरी असर गनेछ ?
• मेरो भावनाको बारे मा म कोसँग कुरा गनण सक्छु ?
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प्रोस्टे ट क्यान्सरका उपचारहरू
अली प्रोस्टे ट क्यान्सर

लोकली एडभान्स्ड प्रोस्टे ट क्यान्सर

एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर

सनिय ननगरानी

प्रोस्टेटमा रे नडयोथेरापी

हमोनल थेरापी

होनसयारपवू क
ण कुने

हमोनल थेरापी

के मोथेरापी

प्रोस्टेटलाई (प्रोस्टेटक्टोमी) हटाउनको लानग
अप्रेशन (शल्यनिया)

होनसयारपवू क
ण कुने

लक्षर्हरूलाई कम गनण रे नडयोथेरापी, जस्िै:
दि
ु ाइ कम गनण

प्रोस्टेटमा रे नडयोथेरापी

कनहलेकाहीं, प्रोस्टेटलाई (प्रोस्टेटक्टोमी)
हटाउनको लानग अप्रेशन (शल्यनिया)

एडभान्स्ड क्यान्सरको लक्षर्हरूलाई सधु ार
गनणको लागि अप्रेशन (शल्यनिया)

हमोनल थेरापी

लक्षर्हरूको ननयन्त्रर्

सनिय ननगरानी
सनिय ननगरानी भनेको िपाईलें उपचार र यसका साइड इफे क्टहरूलाई वेवास्िा गनण वा कुनण सक्नहु ुन्छ । िपाईलें क्यान्सरको
उपचार त्यो बनढरहेको छ भने मात्र पाउनहु ुन्छ । सनिय ननगरानी नबस्िारै क्यान्सर बनढरहेको अली क्यान्सर भएका परुु षहरूका
लानग मात्र उपयक्त
ु हुन्छ ।
िपाईका
े । उनीहरूले िपाईको
ं नचनकत्सकले िपाईलाई
ं ननयनमि हेनणहु ुनछ
ं PSA (प्रोस्टेटले प्रोस्टेट-स्पेनसनफक एन्टीजेन) जाँच
गनेछन् र िपाईको
ं क्यान्सर बनढरहेको छ, छै न भनेर हेनण परीक्षर् िथा स्क्यानहरू गरे र िपाईको
ं अनगु मन गनेछन् । यसमा MRI
स्क्यान र सम्भानवि बायोप्सी नलनु पनण सक्छ ।
यनद क्यान्सर धेरै नछटो बढ्न थाल्यो भने िपाईका
ं नचनकत्सकले क्यान्सरलाई ननको पानणको लानग प्रयास गनण शल्यनिया वा
रे नडयोथेरापीको लानग सल्लाह नदनहु ुनेछ ।

होनसयारीपूववक कुने
के ही माननसहरूले आफ्नो नवशेषज्ञहरूसँग नमलेर उपचार सरुु गनणभन्दा पनहले के ही समय कुने ननर्णय नलन्छन् । यसलाई
होनसयारीपवू णक कुने भननन्छ । िपाई ंरे नडयोथेरापी नदन वा शल्यनियाको लानग त्यनि ठीक हुनहु ुन्न भने िपाईलाई
ं यस्िो गररन सक्छ
वा िपाईलें रे नडयोथेरापी वा शल्यनिया नगने भनेर छनोट गनणभु एको छ भने यस्िो गररन सक्छ ।
िपाईलें आफ्नो नचनकत्सक, प्राय: िपाईका
ं GP लाई ननयनमि भेट्नहु ुनेछ ।
यनद क्यान्सर नछटो बनढरहेको नचन्हहरू देनिएका छै नन् भने होनसयारीपवू णक कुनणल
ु ाई ननरन्िरिा नदनु नै सरु नक्षि हुन्छ । यनद िपाईमां
लक्षर्हरू देनिन थाल्यो भने सामान्यि: िपाईका
ं नचनकत्सकले हमोनल थेरापी सरुु गने नक भनेर िपाईसँं ग कुरा गनहणु ुनेछ ।
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शल्यनिया
सबै प्रोस्टेटलाई हटाउने शल्यनियालाई प्रोस्टेटक्टोमी भननन्छ । यसलाई नवनभन्न िररकाहरूले गनण सनकन्छ । यस शल्यनियाको
लक्ष्य भनेको सबै क्यान्सर कोषहरूबाट मक्त
ु हुनु हो । यो सामान्यिया क्यान्सर प्रोस्टेट ग्रन्थीभन्दा बानहर नफै लेको अवस्थामा मात्र
गररन्छ । िपाईका
ं नचनकत्सकले िपाईको
ं लानग उहाँलाई उत्तम लाग्ने शल्यनिया िथा यसका सम्भानवि साइड इफे क्टहरूका बारे मा
छलफल गनहणु ुनछ
े । प्रोस्टेटको शल्यनिया नवशेषज्ञ के न्रहरूमा गररन्छ, त्यसैले िपाईलें त्यस्िो अस्पिालसम्म यात्रा गनपणु ने हुन
सक्छ ।
प्रोस्टे टक्टोमी
शल्यनचनकत्सकले पेटको क्षेत्र (भडँु ी) मा गचरे र, परू ै प्रोस्टेटलाई उक्त नचररएको ठाउँबाट ननकानलन्छ । कनहलेकाहीं उहाँहरूले
प्रोस्टेटलाई अण्डकोष िथा मलाशय बीचको क्षेत्रमा नचरा पाररएको ठाउँबाट ननकाल्नहु ुन्छ ।
ल्याप्रोस्कोनपक प्रोस्टे टेक्टोमी (दुरनबनबाट गररने शल्यनिया)
यस प्रकारको शल्यनियामा, िपाईका
ं शल्यनचनकत्सले िपाईको
ं पेटको क्षेत्र (भँडु ी) मा चार वा पाँचवटा नचरा (हरे क कररब 1
सेनम) लगाउनहु ुन्छ । उहाँहरूले त्यस्िा साना नचररएका ठाउँहरूबाट नछराइने नवशेष उपकरर्हरू प्रयोग गरे र प्रोस्टेटलाई
ननकाल्नहु ुन्छ ।
रोबोनटक सहायता सनहतको ल्याप्रोस्कोनपक प्रोस्टे टेक्टोमी
यो शल्यनचनकत्सकले रोबोनटक हािहरूले कुनै मेनसनलाई ननयन्त्रर् गरे र िररन्छ । यो एकदमै ठीक िररकामा यिाउिा गनण सक्छ ।
साइड इफे क्टहरू
सम्भानवि मख्ु य साइड इफे क्टहरूमा ननम्न पदणछन:्
• नपसाब चनु हने समस्या (अननयनन्त्रि रूपमा नपसाब चनु हने)
• नलङ्ग उत्तेनजि नहुने वा उत्तेनजि भइराख्नमा समस्याहरू (इरे क्टाइल नडस्फंक्सन)
शल्यनियापनछ िपाई ंबच्चा जन्माउन सक्षम हुनहु ुने छै न । यनद िपाई ंबच्चा जन्माउन चाहनहु ुन्छ भने शल्यनियाभन्दा अगानड नवयण
भण्डारर् गरे र राख्न सम्भव हुन सक्छ ।
शल्यनियाका अन्य प्रकारहरू
कनहलेकाहीं एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर भएका परुु षहरूको टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गने अण्डकोषको भागलाई ननकाल्ने शल्यनिया
गररन्छ । यसलाई अकाणइडेक्टोमी भननन्छ िर अनधकांश परुु षहरूले यस प्रकारको शल्यनिया गराउनको सट्टा टेस्टोस्टेरोनको
स्िरहरू घटाउने औषनधहरू रोज्ने गछण न् ।

हाइ-इन्टे नन्सटी फोकस्ड अल्रासाउण्ड (HIFU)
के ही अली प्रोस्टेट क्यान्सरहरूलाई HIFU उपचार पद्धनिद्वारा उपचार गनण सनकन्छ । यसले प्रोस्टेट वा सानो ठाउँमा मात्र
क्यान्सरको नवनभन्न क्षेत्रहरूलाई उपचार गनण सक्छ ।
नचनकत्सकले िपाईको
ु नकरर् उत्पादन गछण । यसले
ं मलाशयमा एउटा प्रोब राख्नहु ुन्छ जसले उल्रासाउन्डको उच्च शनक्तयक्त
प्रभानवि क्षेत्रमा िाप पयु ाणउँछ र क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गछण ।
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रे नडयोथेरापी
रे नडयोथेरापीले क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गनण उच्च शनक्तयक्त
ु एक्स-रे को प्रयोग गछण । रे नडयोथेरापी गराउने नवनभन्न िररकाहरू हुन्छन् ।
यसलाई प्राय: शरीरभन्दा बानहरबाट मेनसनबाट नदइन्छ (एक्सटनणल रे नडयोथेरापी) । िपाईलें सामान्यिया बनहरङ नबरामीको रूपमा
रे नडयोथेरापी प्राप्त गनहणु ुन्छ । यसको अथण िपाई ंउपचारको लानग अस्पिाल आउनहु ुन्छ र उपचारपनछ सोही नदन घर फकण नहु ुन्छ ।
अली वा लोकली एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर भएका के ही परुु षहरूलाई शरीर नभत्रैबाट नदइने रे नडयोथेरापी नदइन्छ (इन्टनणल
रे नडयोथेरापी) । नचनकत्सकहरू यसलाई ब्र्यानकथेरापी भन्छन् । यसलाई नदइने 2 वटा िररकाहरू छन:्
• साना रे नडयोएनक्टभ नसडहरूलाई प्रोस्टेटमा रानिन्छ र निनीहरू त्यहाँ स्थायी रूपमा रहन्छन्
• प्रोस्टेटमा रानिने पािला ट्यबु हरू िय गररएको समयको लानग ट्यबु हरूमा रे नडयोएनक्टभ सामग्री पठाउने मेनसनसँग
जोनडएका हुन्छन् ।
यनद क्यान्सरले हड्डीहरू दख्ु ने जस्िा लक्षर्हरू गराइरहेको छ भने एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर भएका परुु षहरूले रे नडयोथेरापी गराउन
सक्छन् ।
साइड इफेक्टहरू
• उपचार गररएको क्षेत्रको छाला रािो वा िपाईको
ं छाला कालो भएमा अझ कालो हुन सक्छ ।
• िपाईलें धेरैपटक वा एक्कासी नपसाब फे नण जान पने हुन सक्छ ।
• िपाईलाई
ं पिाला लाग्न सक्छ ।
• रे नडयोथेरापीपनछ 2 देनि 5 वषणसम्म िपाईलाई
ं नलङ्ग उत्तेनजि नहुने समस्याहरू पनन हुन सक्छ ।

हमोनल थेरापी
टेस्टोस्टेरोन हमोनले प्रोस्टेट क्यान्सरलाई बढाउँछ । हमोनल थेरापीहरूले या ि टेस्टोस्टेरोनको स्िरहरूलाई घटाउँछ वा टेस्टोस्टेरोनलाई
छे क्छ । निनीहरूलाई ट्याब्लेट वा इन्जेक्सनको रूपमा नदन सनकन्छ ।
सामान्यिया िपाईलें रे नडयोथेरापी अनघ वा पनछ हमोनल थेरापी प्राप्त गनणहु ुन्छ । यसले रे नडयोथेरापीलाई राम्रोसँग काम गनण नदन्छ ।
रे नडयोथेरापीपनछ क्यान्सर फकण ने जोनिमलाई कम गनणको लानग के ही परुु षहरूले यसलाई 2 देनि 3 वषणसम्म नलइराख्नपु ने हुन सक्छ ।
के ही परुु षहरूका लानग हमोनल थेरापी नै मख्ु य उपचार हुन सक्छ ।
यनद िपाईलें होनसयारीपवू णक कुरररहनु भइरहेको हुनहु ुन्छ र क्यान्सरले लक्षर्हरू देिाइराहेको छ भने िपाईलें सामान्यिया हमोनल
थेरापी सरुु गनणहु ुन्छ ।
एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सर भएका परुु षहरूका लानग हमोनल थेरापी नै मख्ु य उपचार हुन्छ । यसले:
• क्यान्सरलाई िम्ु चाउन सक्छ
• यसको वृनद्धको गनिलाई कम गनण सक्छ
• क्यान्सरका लक्षर्हरूलाई कम गनण सक्छ ।
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साइड इफेक्टहरू
ननम्न पनण सक्छन:्
• नचटनचट हुने िथा पनसना आउने
• यौन समस्याहरू
• थकाइ लाग्ने
• िौल बढ्ने
• हड्डी निइँदै जाने

के मोथेरापी
के मोथेरापीले क्यान्सर कोषहरूलाई नष्ट गनण क्यान्सर नवरूद्धको औषनधहरूको प्रयोग गछण । यसलाई शरीरको अन्य भागहरूमा
फै नलएको प्रोस्टेट क्यान्सरलाई उपचार गनण मात्र प्रयोग गररन्छ । यसलाई या ि हमोनल थेरापीसँगै वा हमोनल थेरापीपनछ नदन सनकन्छ ।
नसणले िपाईलाई
े । िपाईलें यसलाई के मोथेरापी नदवा नक्लननकमा प्राप्त
ं के मोथेरापी औषनधहरू नशरामा (नसाको माध्यमबाट) नदनहु ुनछ
गनण सक्नहु न्ु छ ।
के मोथेरापी औषनधहरूले साइड इफे क्टहरू गराउन सक्छन् जसले िपाईलाई
ं नबसञ्चो भएको महससु गराउँछ ।
नभन्न औषनधहरूले नभन्न साइड इफे क्टहरू गराउन सक्छन् । यसमा ननम्न पदणछन:्
• सङ्िमर् हुने सम्भावना बढी हुने
• थनकि महससु गने
• नबसञ्चो महससु गने वा नबसन्चो हुने
• मि
ु मा घाउ िनटरा आउने
• कपाल झने ।
िपाईका
ं नचनकत्सकले िपाईलाई
ं हुन सक्ने साइड इफे क्टहरू र निनीहरूलाई कसरी व्यवनस्थि गने बारे मा िपाईसँं ग कुरा गनण सक्नहु ुन्छ ।
अनधकांश साइड इफे क्टहरूलाई औषनधहरूबाट ननयन्त्रर् गनण सनकन्छ । के मोथेरापी सनकएपनछ अनधकांश साइड इफे क्टहरू आफैं
हराउने गछण न् ।

साइड इफेक्टहरूको सामना गने
प्रोस्टेट क्यान्सरका उपचारहरूले के ही कनठन िथा गाह्रो गराउने साइड इफे क्टहरू गराउन सक्छन् । िपाईका
ं नचनकत्सकले
िपाईलाई
े । हरे कलाई यी सबै साइड इफे क्टहरू हुदँ नै । यो
ं हुन सक्ने सम्भावना भएका साइड इफे क्टहरूका बारे मा वर्णन गनणहु ुनछ
िपाईलें गराउनभु एको उपचारमा ननभणर गछण ।
नयनीहरूलाई व्यवनस्थि गनण सनकने नवनभन्न िररकाहरू छन् । साइड इफे क्टहरूका बारे मा आफ्नो नचनकत्सक वा नसणसँग सधैं कुरा
गनणहु ोस् ।
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यौन समस्याहरू – िपाईलाई
ं यौन सम्पकण राख्ने इच्छा नहुन सक्छ वा नलङ्ग उत्तेनजि हुदँ ै नहुने वा उत्तेनजि रनहरहनमा समस्या
हुनसक्छ । यसलाई इरे क्टाइल नडस्फंक्सन (ED) भननन्छ । िपाईका
ं नचनकत्सक वा नसणले िपाईलाई
ं सल्लाह नदन सक्नहु ुन्छ । ED
मा मद्दि गनण सक्ने औषनध िथा अन्य उपचारहरू रहेका छन् ।
पपसाब थैलीका समस्याहरू – िपाईलें बारम्बार नपसाब फे नण जान पने हुन सक्छ वा िपाईलाई
ं नपसाब चनु हने समस्या (आफैं
चनु हने) हुन सक्छ । यस समस्याको सामना गनण नवनभन्न िररकाहरू छन् । िपाईका
ं नचनकत्सक वा नसणले िपाईलाई
ं सल्लाह नदन
सक्नहु ुन्छ । उहाँहरूले ननयन्त्रर् गनण नसक्ने समस्या व्यवनस्थि गनणको लानग िपाईलाई
ं नवशेषज्ञ समक्ष रे फर गनण सक्नहु ुन्छ ।
नचटनचट हुने तथा पनसना आउने – िपाईको
ं शरीरलाई उपचारको बानी पदै जाँदा निनीहरू कम हुन सक्छन् । हमोनल थेरापी
सनहिको उपचार समाप्त भएको 3 देनि 6 मनहनासम्म निनीहरू सामान्यिया पर्ू ण रूपमा रोनकन्छन् ।
स्तन सनु न्नने वा छाम्दा पीडा हुने – िास हमोनल थेरापीका औषनधहरूले यो गराउन सक्छन् । यो रोक्नकालानग के ही
परुु षहरूलाई उपचारभन्दा अगानड कम-मात्राका रे नडयोथेरापी उनीहरूको छािीमा नदइन्छ । स्िन सनु न्नन कम गनणकालानग
टेमोक्सीफे न नाम भएको हमोनल औषनध पनन नदन सनकन्छ ।
थकाइ लाग्ने र ननदाउनमा कनिनाइ – गचटगचट हुदँ ा यसले ननदाउनमा कनठनाइ गराउन सक्छ । ननयनमि शारीररक
नियाकलापले थकाइ लाग्ने समस्यालाई कम गनणमा मद्दि गनण सक्छ ।
मुडमा पररवतवनहरू हुने – िपाईसँं ग ननजक रहनभु एको कसैसँग वा परामशणदािासँग कुरा गदाण मद्दि हुन सक्छ ।
तौल बढ्ने (नवशेषगरी मध्यनतर) र माांसपेशीको बलमा कमी आउने – ननयनमि शारीररक नियाकलाप र स्वस्थ, सन्िुनलि
आहारले यसलाई व्यवनस्थि गनण मद्दि गनण सक्छ ।
हड्डी निइँदै जाने (अस्टीयोपोरोनसस) – यो लामो समयसम्म हमोनल उपचार गराउँदा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नहड्ने,
नाच्ने, हाइनकङ वा हल्का वेट-नलनफ्टङ जस्िा ननयनमि व्यायामहरूले िपाईको हड्डीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दि गनण सक्छन् ।

एडभान्स्ड प्रोस्टे ट क्यान्सरको लक्षणहरूको ननयन्रण
यनद क्यान्सर एडभान्स्ड छ भने िपाईलाई
ं हुन सक्ने कुनै पनन लक्षर्हरूलाई ननयन्त्रर् गने नवनभन्न िररकाहरू हुन्छन् । यी
लक्षर्हरूमा मद्दि गनणको लानग िपाईका
ं नचनकत्सकले नवनभन्न औषनधहरू नदन सक्नहु ुन्छ । यनद लक्षर्हरूमा सधु ार आएन भने
आफ्नो नचनकत्सकलाई बिाउनहु ोस् ।
Macmillan ट्वाइलेट काडव
यनद घरबानहर हुदँ ा िपाईलाई
ं ित्कालै शौचालय प्रयोग गनणपु ने आवश्यक भएमा िपाईलें नन:शल्ु क Macmillan ट्वाइलेट काडण
बोक्न सक्नहु ुन्छ । िपाईलें यसलाई पसल, कायाणलय िथा क्याफे हरू जस्िा ठाउँहरूमा देिाउन सक्नहु ुन्छ । हामीलाई आशा छ नक
यसले िपाईलाई
ं शौचालयमा पहुचँ बनाउन मद्दि गछण िर यसले सबै ठाउँहरूमा काम नगनण सक्छ ।
िपाईलें उक्त काडण हाम्रो Macmillan को सहायिा लाइनलाई 0808 808 00 00 मा फोन गरे र प्राप्त गनण सक्नहु ुन्छ वा िपाईलें
यसलाई हाम्रो वेबसाइट be.macmillan.org.uk मा अडणर गनण सक्नहु ुन्छ । िपाईलें अपाङ्गिा भएका व्यनक्तहरूको
शौचालयहरूलाई पनन प्रयोग गनण सक्नहु ुन्छ । निनीहरू कनहलेकाहीं साँचो लगाएर रानिएका हुन्छन् । िपाईलें निनीहरूको साँचो
के ही स्वास््य च्याररटीहरू िथा के ही स्थानीय काउनन्सलहरूबाट िररद गनण सक्नहु ुन्छ ।

फलोअप
िपाईको
ं उपचार सनकएपनछ िपाईलें ननयनमि चेकजाँच िथा परीक्षर्हरू गराउनपु नेछ । निनीहरू धेरै वषणहरूसम्म चल्न सक्नेछन्
िर समयको िमसँगै निनीहरू कम हुदँ ै जान्छन् ।
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तपाईका
ां भावनाहरू
िपाईलाई
ं क्यान्सर भएको छ भनेर िपाईलाई
ं जानकारी गराइँदा िपाई ंभावनवह्वल हुन सक्नहु ुन्छ र िपाईमां नवनभन्न भावनाहरू
आउन सक्छन् । महससु गने िररका सही वा गलि भन्ने हुदँ नै । आफ्नो भावनाहरूलाई सम्हाल्नको लानग नवनभन्न िररकाहरू रहेका
छन् । नमल्ने साथी वा नािेदारसँग कुरा गदाण मद्दि हुन सक्छ । िपाईका
ं नचनकत्सक वा नसणले पनन मद्दि गनण सक्छन् ।

Macmillan ले तपाईलाई
ां कसरी मद्दत गनव सक्छ
Macmillan िपाई ंर िपाईको
ं पररवारलाई मद्दि गनण उपनस्थि छ । िपाईलें यहाँबाट सहयोग पाउन सक्नहु ुन्छ:
• Macmillan को सहायता लाइन (Support Line 0808 808 00 00) । हामीसँग दोभाषेहरू उपलब्ध छन,्
त्यसैले िपाई ंहामीसँग आफ्नो भाषामा कुरा गनण सक्नहु ुन्छ । िपाईलें चाहेको भाषा हामीलाई अग्रं ेजीमा भनननदए पग्ु छ ।
हामी नचनकत्सकीय प्रश्नहरूको जवाफ नदन, आनथणक सहायिाबारे जानकारी नदन वा िपाईका
ं भावनाहरूका बारे मा कुरा
गनण सक्छौं । फोन लाइन हप्ताको 7 नदन नबहान 8 बजेदने ि बेलक
ु ा 8 बजेसम्म िल्ु ला रहन्छ ।
• Macmillan को वेबसाइट (macmillan.org.uk) । हाम्रो साइटमा अग्रं ेजी भाषामा क्यान्सर र क्यान्सरसँग कसरी
नजउने भन्नेबारे मा धेरै जानकारी छ । अन्य भाषाहरूमा थप जानकारी macmillan.org.uk/translations मा रहेको
छ।
• जानकारी तथा सहायता सेवा (Information and support services) । जानकारी िथा सहायिा सेवामा िपाई ं
सहायिा नवशेषज्ञसँग कुरा गनण र नलनिि जानकारी प्राप्त गनण सक्नहु ुन्छ । आफ्नो ननजकको सेन्टर पत्ता लगाउन
macmillan.org.uk/informationcentres मा जानहु ोस् वा हामीलाई फोन गनणहु ोस् । िपाईको
ं अस्पिालमा सेन्टर
हुन सक्छ ।
• स्थानीय सहयोग समूहहरू (Local support groups) – सहयोग समहू मा िपाई ंक्यान्सरबाट पीनडि अन्य
माननसहरूसँग कुरा गनण सक्नहु ुन्छ । आफ्नो ननजकको समहू पत्ता लगाउन macmillan.org.uk/supportgroups
मा जानहु ोस् वा हामीलाई फोन गनहणु ोस् ।
• Macmillan अनलाइन कम्युननटी (Macmillan Online Community) – िपाई ंक्यान्सरबाट पीनडि अन्य
माननसहरूसँग अनलाइनमा यहाँ कुरा गनण सक्नहु ुन्छ: macmillan.org.uk/community
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शब्द सूची
शब्द
(लनक्षि भाषा)

अांग्रेजीमा

अांग्रेजीमा कसरी भन्ने
शब्दाथव
(अग्रं ेजी शब्दको नेपालीमा
उच्चारण)

कोषहरू

Cells

सेल्स

कोषहरू शरीरका साना इकाइहरू हुन् जसबाट
हाम्रो शरीरका अङ्ग िथा िन्िहु रू बन्दछन् ।

के मोथेरापी

Chemotherapy

के मोथेरापी

क्यान्सर कोषहरूलाई मानण औषनधहरू प्रयोग
गने क्यान्सरको उपचार ।

मञ्जरु ी

Consent

कन्सेन्ट

के ही कुराको लानग अनमु नि नदने वा के ही कुरा
गनणको लानग सहमि हुने ।

पखाला

Diarrhoea

डाइररया

िपाईको
ं नदशा नगलो वा पानी जस्िो बग्ने
हुन्छ । िपाईलाई
ं ननयनमि भन्दा बढी पटक वा
ित्काल शौचालय प्रयोग गनण आवश्यक हुन
सक्छ । िपाईको
ं पेट पनन दख्ु न सक्छ ।

हमोनल थेरापी

Hormonal therapy

हमोनल थेरापी

शरीरमा रहेका हमोनहरूलाई प्रभानवि गरे र
काम गने क्यान्सरको उपचार ।

हमोन

Hormone

हमोन

अङ्गहरूले कसरी काम गनणपु छण भनेर
ननयन्त्रर् गने शरीरले उत्पादन गने वस्िु
नवनभन्न प्रकारहरूका हमोनहरू हुन्छन् ।

प्रोगटन

Protein

प्रोगटन

हाम्रो शरीरलाई बढ्न, काम गनण र आफैं लाई
ठीक पानण मद्दि गने वस्िु ।

रे गडयोथेरापी

Radiotherapy

रे गडयोथेरापी

क्यान्सरको उपचार नवनध जसमा क्यान्सरका
कोषहरूलाई मानण एक्स-रे हरू जस्िा उच्चशनक्तका नकरर्हरूको प्रयोग गररन्छ ।

ट्यमु र

Tumour

ट्यमु र

यो असामान्य िररकाबाट बढ्दै गइरहेको
कोषहरूको समहू हो । असामान्य कोषहरू
गर्ु ा हुदँ ै जान्छन् र गाठागठु ी बनाउँछन् ।
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सन्दभव सच
ू ी तथा धन्यवाद
यो जानकारीको लेिन िथा सम्पादन Macmillan Cancer Support को Cancer Information Development नटमद्वारा
गररएको हो । यसलाई अनवु ाद गने कम्पनीद्वारा नेपाली भाषामा अनवु ाद गररएको हो ।
सल
ं ग्न जानकारी Macmillan का पनु स्िकाहरूमा आधाररि छन् । अली प्रोस्टेट क्यान्सरलाई बुझ्ने (Understanding
early prostate cancer), लोकली एडभान्स्ड प्रोस्टे ट क्यान्सरलाई बुझ्ने (Understanding locally advanced
prostate cancer) र एडभान्स्ड प्रोस्टेट क्यान्सरलाई बुझ्ने (Understanding advanced prostate cancer) ।
हामीले िपाईलाई
ं यसका प्रनिहरू पठाउन सक्छौं िर परू ै पनु स्िकाहरू अग्रं ेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छन् ।
यस जानकारीलाई सम्बनन्धि नवशेषज्ञहरूबाट समीक्षा गररएको छ र हाम्रो वररष्ठ मेनडकल सम्पादकहरू Dr Jim Barber,
Consultant Clinical Oncologist र Dr Lisa Pickering, Consultant Medical Oncologist द्वारा अनमु ोदन
गररएको छ ।
यहाँहरूलाई धन्यवाद छ: Dr Alison Birtle, Consultant Clinical Oncologist; Jane Booker, Macmillan Urology
Nurse Specialist; Mr Christian Brown, Consultant Urological Surgeon; Sharon Clovis, Prostate Nurse
Specialist; Gill Davis, Specialist UrologyNurse; Louise Dawson, Macmillan Uro-oncology Clinical
Nurse Specialist;Ben Hearnden, Prostate Nurse Specialist; Mr Graham Hollins, Consultant Urological
Surgeon; Dr Duncan McLaren, Consultant Clinical Oncologist; र Professor JonathanWaxman,
Professor of Oncology ।
यो जानकारीलाई समीक्षा गनणहु ुने क्यान्सरबाट पीनडि व्यनक्तहरूलाई पनन धन्यवाद नदन चाहन्छौं । हाम्रो सबै जानकारी हाल
उपलब्ध सके सम्मको राम्रो प्रमार्मा आधाररि छ । हामीले प्रयोग गरे को स्रोिको बारे मा थप जानकारीको लानग, कृ पया
हामीलाई bookletfeedback@macmillan.org.uk मा सम्पकण गनणहु ोस् ।
MAC15138_Nepali
नवषयवस्िु सनमक्षा गररएको: अक्टोबर 2018
अको पटक समीक्षा गररने: 2021

हामीले उपलब्ध गराएको जानकारी सही छ भनेर सनु ननिि गनण हामीले सक्दो प्रयास गछौं िर यसलाई ननयनमि रुपमा पररविणनशील नचनकत्सा
अनसु न्धानको हालको आवस्थाको रुपमा नचनत्रि गरे र भर पनणु हुदँ ैन । िपाई ंआफ्नो स्वास््यबारे नचनन्िि हुनुहुन्छ भने िपाईलें आफ्नो नचनकत्सकसँग
सम्पकण गनपणु छण । Macmillian ले यो जानकारी वा हामीले नलंक गरे को वेबसाइटहरूमा भएको जानकारी जस्िा िेस्रो-पक्ष जानकारीको कुनै गनल्िले
गदाण हुन सक्ने कुनै हानन वा नोक्सानीको नजम्मेवारी स्वीकार गदैन ।
© Macmillan Cancer Support 2018 । इङ्गल्याण्ड िथा वेल्स (261017), स्कटल्याण्ड (SC039907) र आइल अफ म्यान (Isle of Man)
(604) मा दिाण भएको परोपकार संस्था । दिाण भएको कायाणलय: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ

िपाईलाई
ं यो जानकारी उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशा हामीले गरे का छौं । यनद िपाईसँं ग कुनै प्रश्नहरू भएमा हामीले िपाईलाई
ं
टेनलफोनमाफण ि िपाईकैं भाषामा जानकारी िथा सहयोग नदन सक्छौं । हाम्रा सेवाहरू नन:शल्ु क छन् । हामीलाई 0808 808 00 00 मा
(हप्ताको 7 नदन नबहान 8 बजेदने ि बेलक
ु ा 8 बजेसम्म) फोन गनणहु ोस् र आफूले चाहेको भाषा यो हो भनेर अग्रं जे ीमा बिाउनहु ोस् ।
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