
India Cancer Initiative

તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટકૂડી
તમારી પાસે પ્રવરગક્ષત વ્યસક્તઓની ટકૂડી હર,ે જે તમને કેન્સરથી લડિામા ંમદદરૂપ થર.ે આ લોકોમાથંી 
દરેકની પાસે એિી ખાસ કુરળતાઓ છે જેની તમને જરૂર છે. આ તમને બતાિી રકર ેકે કેન્સર અંગે િધ ુ
મારહતી ક્યાથંી મેળિી રકાય. આ તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપી રકે છે, તમને સમથ્શન આપર ેઅને તમને 
નજીકના સહાયતા કેન્દ્ર પર મોકલર.ે

જ્યારે તમારા કેન્સરની સારિાર ચાલી રહી હોય ત્યારે પોતાની સ્િાસ્થ્ય સેિા ટકૂડી સાથે િાતચીત કરિી 
ખબૂ જરૂરી હોય છે. ડોક્ટરો અને નસ્ટો તમને ઘણુ ંબધુ ંબતાિી રકે છે. તમે તેમને આ અંગે પછૂી રકોઃ

• તમારા કેન્સરનો પ્રકાર

• સારિાર વિકલ્પો

• આડઅસરો

• સારિાર દરવમયાન તમે શુ ંકરી રકે અને કરવુ ંજોઇએ

તમારી સ્િાસ્થ્ય સેિા ટકૂડીની જરૂરરયાત એ સહભાગીઓને તૈયાર કરિાની હોય છે જેની સાથ ેતમે સહજ 
અનભુિો. એક પ્રભાિકારી ટકૂડીને તૈયાર કરિા માટે સમય, કાળજી અને પ્રયાસ કરવુ ંહોય છે. પણ આખરે 
આ લાભદાયી હોય છે, આ એ લોકો છે જે કેન્સર વિરૂદ્ધ તમારી લડાઈમા ંતમારી સાથ ેકામ કરે છે.

તમારા ડોક્ટર સાથ ેિાત કરિી

સી.બી.સી. સી. - ય.ૂએસ.એ. તરફથી મળેલ પાયારૂપ
અનદુાનમાથંી આ સામગ્રીની આંવરક રચના રક્ય બની છે. 
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તમારા ડોક્ટર
તમારી ટકૂડીમા ંતમારા ડોક્ટર મખુ્ય સહભાગી છે. આમા ંખબૂ ઓછો સમય અને પ્રયાસ કરિાનો હોય 
છે. જ્યારે તમે તેમની સાથ ેસહજ અનભુિ કરિા લાગો છો ત્યારે પોતાની ગચંતાઓ અને પ્રશ્નો પછૂિા 
સમય નીકાળો. તમારા ડોક્ટરે પણ તમને સાભંળિા અને તમારા પ્રશ્નોના જિાબ આપિા સમય લેિો 
જોઈએ.

દરેકને મારહતીની આપલે કરિામા ંતેની પોતાની રીત હોય છે. તેથી કોઈ એક વ્યસક્ત માટે એક સારો 
ડોક્ટર કદાચ બીજી વ્યસક્ત માટે સારો સહભાગી ન પણ હોઇ રકે. તમે એ વિચાર કરો કે તમે એક 
ડોક્ટરમા ંશુ ંઇચ્છો છો. અમકુ લોકોને એક એિા ડોક્ટરની જરૂરરયાત હોય છે જે હકીકતોને વિરષેજ્ઞ 
અને વ્યાિહારરક રૂપમા ંિહેંચી રકે. તેઓ કયારેય આરા નથી કરતા કે તેમનો ડોક્ટર તેમનો વમત્ર 
બને. અન્ય લોકો ઈચ્છે છે કે તેમનો ડોક્ટર પથારી પાસે સારી િત્શણકૂ હોય. તેઓ એક એિો ડોક્ટર 
ઈચ્છે છે જેની સાથ ેતેઓ વનકટતા કેળિી રકે. પોતાના જરૂરરયાતોની એક યાદી બનાિિાનો પ્રયાસ 
કરો અને પોતાના ડોક્ટરને એના વિર ેજણાિો.

તમારા ડોક્ટર સાથનેા તમારા સબંધંો મહત્િપણૂ્શ છે. સમસ્યાઓ આિ ેછે પણ તેમના વિરે િાતચીત 
કરિી લાભદાયક હોય છે. પોતાની ગચંતાઓ અને ઇચ્છાઓને સ્િષ્ટરૂપે જણાિો. આના ઉદાહરણો 
આપો. જો તમે આ સબંધંથી ખરુ ન હોિ તો તમારે કદાચ અન્ય વિકલ્પો અંગે વિચારિાની જરૂર પડી 
રકે છે, જેમ કે ડોક્ટરો બદલિા. જો આવુ ંથાય તો ડોક્ટરને પોતાના વનણ્શય અને આના વિર ેજણાિો. 
તમારી કાળજી નિા ડોક્ટરને સ્થળાતંર કરિામા ંતેના માટે મદદ માગંો.

તમારી જાતને પછેૂ, મારે શુ ંજાણિાની જરૂરરયાત છે
તે તમારી જાતે રીખવુ ંઠીક છે. માત્ર તમે જ જાણો છો કે તમે કયારે િાતચીત કરિા માટે તૈયાર થાઓ 
છો. કયારે તમે તમારા કેન્સર અંગે િધ ુજાણિા માગંો છો અને તમે આને કેટલી વિસ્તારપિૂ્શક 
સાભંળિા માગંો છો.

તમે કદાચ તમારી માદંગી અંગે ઘણુ ંજાણિા ઇચ્છતા હોિ. કેટલાક લોકો જ્યારે બધી જ હકીકતો 
જાણતા હોય ત્યારે પોતાને િધ ુવનયતં્રણમા ંઅનભુિ ેછે. અથિા તમને કદાચ ઓછી મારહતીની જરૂર 
હોય. એક જ િારમા ંઘણુ ંજાણિાનુ ંકદાચ ઘણા લોકો માટે દુઃખદાયક હોઈ રકે. એવુ ંપણ બની રકે કે 
િધારે વિગતોથી તેઓ તણાિ અનભુિી રકે છે. આમાનંા અમકુ લોકો મોટે ભાગે બધા જ વનણ્શયો 
ડોક્ટર પર છોડિા માગેં છે. તમારા ડોક્ટરને એ કહતેા ન ગભરાિ કે તમે કેટલુ ંિધારે કે કેટલુ ંથોડુ ં
જાણિા માગંો છો?

પ્રશ્નો પછૂિાનું
પ્રશ્નો પછૂિાથી ડરો નહી. ઘણા ડોક્ટરો તમારા દ્વારા પ્રશ્નો પછૂિાની રાહ જોતા હોય છે, પણ તમને 
કદાચ ખબર જ ન હોય કે શુ ંપછૂવુ.ં એ ભલૂવુ ંસહલે ુ ંહોય છે કે તમને અથિા તમારા વપ્રયજનોના પ્રશ્નો 
શુ ંહોય છે. ડોક્ટર પાસે જતા ંપહલેા આ પ્રશ્નો લખી રાખિાથી મદદ મળરે. આ રહ્યા ંકેટલાક પ્રશ્નો 
જેનો સામાન્યપણે ડોક્ટર તમને જિાબ આપી રકરઃે

• મને શુ ંથયુ ંછે?

• તમે કઇ સારિાર સચૂિો છો?

• શુ ંઅન્ય કોઈ સારિાર પણ છે?



• આ સારિારો મને કઈ રીતે મદદ કરર?ે

• આ મને કેિી રીતે નકુરાન પહોંચાડી રકે છે, આનાથી કયા-કયા જોખમો છે?

• તમે મને કઇ દિાઓ આપી રહ્યા છો. તે રાના માટે છે?

• સારિાર દરવમયાન મારે કેવુ ંઅનભુિિાની અપેક્ષા રાખિી જોઇએ, જો આવુ ંકંઇ થાય તો?

• એિી કોઇ આડઅસરો કે અસામાન્ય લક્ષણ થાય છે જેના વિર ેતમારે મને હમણા ંતરત જ 
જણાિિાની જરૂર રહ?ે

• સાઇડઈફેક્ટ અંગે શુ ંથઇ રકે?

• જો મારે કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો તમને કોલ કરિાનો સારો સમય કયો છે, હુ ંકેટલી જલ્દી પરત 
કોલ આિિાની અપેક્ષા રાખી રકંુ?

• શુ ંહુ ંબીજો અગભપ્રાય લઇ રકંુ, કોની પાસેથી?

હુ ંબધુ ંજ કેિી રીતે યાદ રાખી રકંુ?
દરેક ડોક્ટરની મલુાકાત િખતે કહિેામા ંઆિલેી બધી જ િસ્તઓુ યાલ રાખિાનુ ંમશુ્કેલ હોય છે. 
આિા રકસ્સામા ંતમે તમારી દરેક અપોઇન્ટમેન્ટ િળેાએ કાળજી રાખનારની જરૂર હોય છે આનાથી પણ 
મદદ મળી રકે છે કે તે વ્યસક્ત દરેક િખતે તમારી સાથ ેહોય કે તે તમને એ પ્રશ્નોને પછૂિાનુ ંયાદ 
કરાિર ેઅને ડોક્ટરે કહ્યુ ંહત ુ ંતેને યાદ કરાિિામા ંતમને મદદ કરી રકર.ે

તમે કેવુ ંલાગી રહ્યુ ંછે એ સચૂના તમારા કુટંુબીજન કે વમત્રોને કાળજી રાખનાર દ્વારા આપિી િધ ુ
સહલેુ ંરહરે.ે આનાથી તેમને ખબર પડર ેકે હાલમા ંશુ ંથઇ રહ્યુ ંછે. અને તમે એમના કમને પછૂાયેલા 
પ્રશ્નોથી દૂર રહી રકરો. છતા ંતમે વનણ્શયોને લેિામા ંપોતાના વપ્રયજનોની મદદ લો, આથી તેમને 
સમયાનસુાર બધી સચૂનાઓ આપતા ંરહવે ુ ંસારો વિચાર છે. 

ખાતરી કરો કે તમારા ડોક્ટરે જે કહ્યુ ંછે એને તમારે કે તમારી કાળજી રાખનાર વ્યસક્તએ લખી લીધુ ં
હોય. તમે પોતાના િાતચીતને રેકોડ્શ કરિા માગો, પણ પહલેા તમારા ડોક્ટરને પછૂી લો કે એવુ ંકરવુ ં
ઠીક રહરે.ે

જો તમને તમારા ડોક્ટરે આપેલા એક પ્રશ્નના જિાબથી િધ ુજાણકારી મેળિિી છે તો તે કહો. તમારા 
માટે એ જ પ્રશ્નો ફરીથી બીજી કોઇરીતે પછૂવુ ંલાભપ્રદ નીિડી રકે. કેટલીકિાર, તેઓ એ રબ્દોનો 
ઉપયોગ કરે છે જેમને એક રોગી સમજી રકતો નથી. જો તમને કંઈ સમઝ ન પડે તો પોતાના 
ડોક્ટરોથી આને સમજાિિા માટે કહો. એ ગચત્રો, ચાટ્શ , વિરડયો કે અન્ય િસ્તઓુ માટે પછૂવુ ંલાભપ્રદ 
થર ેજેમને  તમે ઘરે લઇ જઇ રકો.

જ્યારે તમે તમારા ડોક્ટર તરફથી સચૂનાઓ મેળિો, ત્યારે તેમને લખી લો. ખાતરી કરો કે તમે 
કાયા્શલય/કક્લનીક/હોસસ્પટલ છોડતા ંપહલેા તેમને સમજી લો. ત્યાર પછી તેને અમલમા ંલાિો. જો 
તમારી પાસે િધારે પ્રશ્નો છે તો ડોક્ટરના કાયા્શલય/કક્લનીક/હોસસ્પટલ પર ફોન કરિાનુ ંઠીક છે. જો 
તમને લાગે કે તમારે િધ ુપ્રશ્નો છે તો ઘણીિાર નસ્ટો પણ તમને મદદ કરી રકે છે.

આ બધાથી િધારે જરૂરી છે તે તમારા ડોક્ટરે તમારા પ્રશ્નોને ગભંીરતાપિૂ્શક લેિા ંજોઇએ. તે તમારી 
ગચંતાઓ અંગે જાણિા માગેં છે અને તમને રીઘ્ર અનભુિિા દેતો નથી. જો તમારા ડોક્ટર કે નસ્શ આ 
પ્રકારે પ્રવતર્રિયા વ્યક્ત નથી કરતા ંતો તેમને જણાિો.



ખાતરી કરો કે તમારા બધા ંજ ડોક્ટરો એકબીજા સાથે વિચાર-વિમર્શ કરે.
સામાન્ચ રૂપે જો તમારા એક કરતા ંિધ ુડોક્ટર હોય અને દરેક ડોક્ટરને ખબર હોિી જોઇએ  કે શુ ં
કરવુ ંછે તેની ખબર હોિી જોઇએ. પોતાના બધા જ ડોક્ટરોના નામ, વનષ્ણાતંો, ફોન નબંરો અને 
સરનામાની યાદી બનાિો. આ યાદીની એક નકલ એ દરેક ડોક્ટરોને આપો જે આ કામથી જોડાયેલા 
હોય. આ તેમના એકબીજાથી િાત કરિા અને રરપોટ્ટો તથા મેરડકલ રેકોડ્ટોની આપ-લે સરળ બનાિર.ે

તમારે કેટલીય ફામ્ટો પર સહી કરિી પડર ેજે એ બતાિ ેછે કે તમારા રોગથી સબંવંધત તેમની 
સચૂનાનુ ંઆદાન-પ્રદાન કરવુ ંતથા એકબીજાથી િાત કરિી તમને સ્િીકાર છે. આ તમારી ખાનગી 
સરુક્ષા માટે કરિામા ંઆિ ેછે. જ્યારે તમે એક ડોક્ટર પાસે જાઓ તો તેમને પછૂો કે શુ ંતેમણે તમારા 
બીજા ડોક્ટરોથી િાત કરી છે કે તેમની રરપોટ્શ પ્રાપ્ત કરી લો.

આ તમારી સ્િાસ્થ્ય સભંાળ ટકૂડી છે.
તમે પોતાની સ્િાસ્થ્ય સભંાળ ટકૂડીના સભ્ય. પણ છો. તમારી ટકૂડી તમારી સર્રિય સહભાગગતા પર જ 
વનભ્શર હર.ે આનો અથ્શ એ કે તમારી વનયવમતતાથી કાયા્શલય/કક્લનીક/હોસસ્પટલમા ંજવુ,ં જેમ કે 
બતાિિામા ંઆવ્યુ ંછે જે પ્રમાણે દિાઓ લેિી, ડોક્ટર કે નસ્શને પોતાની સમસ્યા વિર ેજણાિવુ ંઅને 
પ્રશ્નોને પછૂવુ ંજ્યારે તમે સમજી ન રકો.

તમારી કાળજીમા ંસર્રિય ભવૂમકા ભજિિાથી તમને જે સચૂનાની જરૂરરયાત છે તેમના વિરે જાણિામા ં
મદદ મળરે. આનાથી તમને એ ચોકસાઇ રાખિામા ંમદદ મળર ેકે તમારી સાથ ેકામ કરિાિાળા દરેક 
કેન્સર સાથ ેલડિા કામ કરી રહ્યા ંછે. અમકુને એ રીખિામા ંસમય લાગે છે કે કેિી રીતે તેઓ એક 
સર્રિય ટકૂડીના સભ્ય બને. તમને એ જાણીને આશ્ચય્શ થરે કે કેિા સમયાનસુાર તમે અને તમારા 
વપ્રયજન આને કરી રકર.ે

તમે કદાચ કેન્સર અને તેની સારિાર અંગે એટલુ ંકયારેય ન જાણી રકો જેટલુ ંતમારા ડોક્ટર જાણે છે, 
પણ તમે અને તમારી કાળજી રાખનારા જ આ વનણ્શય કરર ેકે તમારા માટે સૌથી સારૂ ંશુ ંછે. પોતાની 
ટકૂડીના એક ભાગ રૂપે એ ધ્યાન રાખો કે તમારી કાળજીમા ંતમને એક મખુ્ય ભવૂમકા ભજિિાની છે.

િધ ુમારહતી માટે કૃપા કરીને www.cancer.org ની મલુાકાત લો.
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