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ઉબકાથંી પેટમા ંબેચેની હોવાનો અહસેાસ થાય છે અથવા પેટ ગળાની પાછળના ભાગમા ંવમળ ઉઠવા 
જેવી અનભુનૂત કરાવ ેછે. ઉબકાથંી તમને પરસેવો વળી શકે, આળસ કે કમજોરીનો અનભુવ થાય અને 
તમારા મોંમા ંસામાન્ય કરતા ંવધ ુલાળ આવે. આના લીધે ઉબકા ંઅને ઉલટીઓ બનંે થાય છે. 

ઉબકા ંઉદરપટલ શ્વાસં લેવાવાળી માસંપેશીઓ(જે છાતી અને પેટને જુદા ંપાડતા ંસ્નાયઓુનુ)ં લય બદ્ધ 
હલનચલન હોય છે.

ઉલટીમા ંખાધેલુ ંબધુ ંજ બહાર નીકળી જાય છે. આ પ્રહ્રિયા પેટની અંદરના પદાથ્ય મોંથી બળપવૂ્યક 
બહાર ફેંકી દે છે. ઉલટી અચાનક થઇ શકે છે. જેનો અથ્ય એ છે કે આ કીમોના થોડા કલાક પછી શરૂ 
થઈ જાય છે કે આમા સમય લાગી શકે છે કે કીમો શરૂ થવાની 24 કલાક સધુી અને અમકુ સમય થોડા 
હદવસ સધુી થતી રહ ેછે. તમારે ખાધા વગર અને પેટમા ંબેચેની થયા વગર પણ ઉલટીઓ આવી 
શકે છે.

કીમોથરેાપી(સામાન્યરૂપ ેકીમો તરીકે 
બોલાય છે) લતેા ઘણા ંદદ્દીઓ અન્ય 
સાઇડઈફેક્ટ કરતા ંવધ ુઉબકા ંઆવવા 
અન ેઉલટીઓથી ડરે છે. આ 
સાઇડઈફેક્ટન ેતમ ેકેવો અનભુવો છો 
તથા આ કેટલો ગભંીર હશ ેત ેતમ ેજે 
દવા લઈ રહ્યા છો ત ેતમારા પર કેવો 
પ્રભાવ નાખં ેછે એ દવા પર નનભ્યર હોય 
છે. નવી દવાઓથી આ પ્રકારના 
સાઇડઈફેક્ટન ેરોકવા કે સારવારમા ંમદદ 
મળે છે. જેથી આની અસર પહલેા ંકરતા ં
ઓછી હોય છે. હમણા ંસધુી આ પ્રકારના 
સાઇડઈફેક્ટ કીમોની સાથ ેથાય છે.

ઉબકા ંઅને ઉલટીઓ થવી

સી.બી.સી. સી. - ય.ૂએસ.એ. તરફથી મળેલ પાયારૂપ
અનદુાનમાથંી આ સામગ્રીની આંનશક રચના શક્ય બની છે. 
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ઉલટી ત્યારે થાય છે જ્યારે સારવાર અંગેના નવચારથી ઉલટી કરી દો છો. અમકુ દ્રશ્યો, અવાજો અને 
ગધં પણ આ પ્રકારની ઉલટીઓને વઘારે છે. મોટાભાગે સારવારનો રૂમ જોવાથી પણ ઉલટી થઈ 
જાય છે.

પેટમા ંબેચેની અનભુવવા પર તમે શુ ંકરી શકોઃ
• જો સવારે પેટમા ંબેચેની થવાનો અહસેાસ એક સમસ્યા છે તો કંઈક સકંુૂ ખાવાની કોનશશ કરો, જેમ કે 

ટોસ્ટ કે ્ેરિકસ્ય. (જ્યારે તમારૂ ંમોં સકૂાયેલો રહ ેછે અથવા તમારા ગળા કે મોંમા ંચાદંા હોય તો આનો 
પ્રયાસ ન કરો.)

• ખોરાક ઓછા પ્રમાણમા ંવારંવાર ખાઓ. ઊંઘતા પહલેા નાસ્તો કરો.

• સ્વચ્છ પ્રવાહીઓ જે ઠંડા કરેલા હોય અને ધીમે-ધીમેથી ચસુ્કી લઇ પીઓ (સ્વચ્છ પ્રવાહીઓ એ હોય 
છે જેમાથંી તમે આરપાર જોઇ શકો, જેમ કે હરહાઇડ્રેહટંગ નમશ્રણો, નારીયેળનુ ંપાણી, લીબુનંો રસ 
વગેરે).

• એવા ખોરાકની પસદં કરો જે તમને ગમતા હોય. કેન્સરની સારવાર લઈ રહલેા ઘણા ંલોકોને લાલ 
માસં અને માસંના સપૂનો સ્વાદ ખરાબ લાગે છે. અન્ય પ્રોટીન સ્ત્રોતો લેવાની કોનશશ કરો, જેમ કે 
માછલી, ચચકન અને પીનટબટરનો પ્રયાસ કરો. 

• સારી સગુધં (જેમ કે લીબુ,ં નારંગી, ફુદીનો)વાળી કઠણ કેન્ડીને ચસૂો. આ ખરાબ સ્વાદમાથંી છૂટકારો 
અપાવવામા ંમદદ કરી શકે છે.

• સગુધં અને સ્વાદમા ંકમી કરવા માટે ઠંડા કે રૂમના તાપમાનવાળા ખોરાકને ખાઓ. ચરબીયકુ્ત, 
મસાલેદાર કે અત્યતં ગળ્યા ખોરાક ખાવાનુ ંટાળો.

•  દરેક ભોજન પછી ઓછામા ંઓછુ ંએક કલાક શાનંતથી આરામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ભોજન કયા્ય 
પછી ખરુશીમા ંઆરામ કરો, પણ ઓછામા ંઓછા 2 કલાક સધુી આડા ન પડશો.

• પોતાનુ ંધ્યાન હળવુ ંસગંીત સાભંળવામા,ં મનપસદં ટીવી કાચ્ય્રિમ કે કુટંુબીજન અથવા મળવા 
આવલેા નમ્રિ સાથ ેવ્યતીત કરો.

• જો તમે પેટમા ંબેચેની અનભુવી રહ્યા ંહોવ તો શાતં રહો અને ધીમે-ધીમે ઊંડા શ્વાસં લો.

• ચોકસાઈ રાખો કે તમારા પેટમા ંબેચેની થવાના અહસેાસ નવશ ેતમારા ડોક્ટરને એની જાણ છે, કારણ 
કે અમકુ દવાઓ એવી છે જે આમા ંમદદ કરી શકે છે. ઉબકાનંા શરૂઆતી લક્ષણોમા ંદવા લેવાની 
ચોકસાઈ કરી લો, કારણ કે તે ઉલટી થવા દેતી નથી. 

• જો ડોક્ટર પાસે જતા ંપહલેા તમને પેટમા ંબેચેની થવાની અનભુનૂત થાય છે તો આ સમસ્યાનો 
સામનો કરવા માટે દવાઓ અને બીજા ઉપાયો નવશ ેપછૂો.

જો તમને ઉલટીઓ થતી હોય તો તમે શુ ંકરી શકોઃ
• જો તમે પથારીમા ંહોવ તો તમારા પડખાભેર આડા પડો જેથી ઉલટીને શ્વાસમા ંલેવાનુ ંકે ગળી 

જવાથી રોકી શકો.

• એ દવાઓ નવશ ેપછૂો જેમને સભંવ હોય તો સસુપોનસટ્રીના રૂપે આપવામા ંઆવશ.ે



• તમારા પ્રવાહીઓને એવા સ્વરૂપમા ંમેળવો જે ધીમેથી લઇ શકાય, જેમ કે આઇસ ચચપ્સ તે ફ્રોજન 
જ્યસુની ચચપ્સ.

• તમારી ઉલટીઓ રોકાઇ જાય ત્યાર પછીની દર 10 નમનનટે 1 ચમચી ઠડુ ંપ્રવાહી લેવાનુ ંશરૂ કરો. 
ધીમેથી તેને દર અડધા કલાકે 1 ચમચા સધુી લઇ જાઓ. જો તમે એક કલાક એક કલાકે એવુ ંવીતી 
ગયા પછી પણ ચાલ ુરાખી શકો, તો મોટા પ્રમાણમા ંલેવાનો પ્રયાસ કરો.

તમારી કાળજી રાખનાર વ્યકક્ત તમારા માટે શુ ંકરી શકેઃ
• જ્યારે તે કે તેણી માદંગી અનભુવ ેત્યારે ભોજન રાધેં કે અન્યને આની સાથ ેમદદ કરવા કહ.ે દદ્દીથી 

ખોરાકની ગધં દૂર રાખવા રસોડામા ંવને્ટ ફેન્સનો ઉપયોગ કરે.

• ખોરાકને ઢાકેં અથવા તેમાથંી તીવ્ર કે અનપ્રય વાસને દૂર કરે.

• પ્લાસસ્ટકના કાટંા ચમચી વાપરવાનો પ્રયાસ કરે, ધાતનુા કાટંા ચમચીથી વ્યકક્તને કદાચ કડવો 
સ્વાદ આવ.ે

• જો તેને કે તેણીને ઉલટીઓ થતી હોય તો રોજ એક સમયે તેનુ ંકે તેણીનુ ંવજન કરવુ.ં ઝડપથી 
વજન ઓછુ ંથવુ ંકદાચ એનુ ંચચહ્ન હોય કે પ્રવાહીના નકુસાનમા ંતીવ્ર વધારો (હડહાઇડ્રેશન (શોષ)) 
થઇ રહ્યો છે.

• ઉલટીઓથી બચવા મદદ માટે ડોક્ટરને દવાઓ અંગે વાત કરો.

• દદ્દીને ચક્કર આવવા, કમજોરી કે મ ૂઝંારો આવ ેએવામા ંતેનુ ંધ્યાન રાખવુ ંપડે.

• દદ્દીને કબજજયાત અને હડહાઇડ્રેશન ટાળવામા ંમદદ કરે. આમાથંી કોઇ એક ઉબકાનંે વધ ુવણસાવી 
શકે છે.

જો દદ્દી આમ કરે તો ડોક્ટરને બોલાવોઃ
• થોડી ઉલટી કદાચ શ્વાસંનળીના માગ્યથી અંદર જતી રહી હોય

• 3 કલાક માટે પ્રનત કલાકે 3 વારથી વધારે ઉલટી કરી હોય

• લોહીની ઉલટી કરે કે એવુ ંકાઇંક જે વાટેલી કોફી જેવુ ંજણાય

• હદવસમા ં4 કપથી વધારે પ્રવાહી કે આઇસ ચચપ્સ ન લઇ શકે

• 2 હદવસ કરતા ંવધથુી ખાઈ ન શક્યો હોય

• તેની કે તેણીની દવાઓ ન લઇ શકે

• નબળો, ચક્કર આવે તેમ કે મ ૂઝંારો અનભુવતો હોય

• 1થી 2 હદવસની અંદર 2 કે તેથી વધ ુપાઉન્ડ વજન ઘટી જાય(એ નનશાની કે તે કે તેણી ઘણુ ંબધુ ં
પાણી ગમુાવી રહ્યા ંછે)

• ઘાટા પીળા રંગનો પેશાબ જણાય કે સામાન્ય રીતે હોય તેટલી અવારનવાર પેશાબ ન આવતો હોય  



ઉલટી અને ઉબકાનંે નનયનં્રિત કરવાનો સૌથી સારી રીત છે કે આને શરૂ થતા ંપહલેા ંજ રોકવામા ંઆવ.ે 
સૌથી સારી ખબર એ છે કે આ બનંે લક્ષણોને સામાન્ય રીતે દરેક વાર ઓછુ ંકરી શકાય છે, પોતાના 
ખોરાકમા ંફેરબદલ દ્વારા અને એ દવાઓને લેવાથી, જેનાથી આ લક્ષણોથી આરામ મેળવવામા ંમદદ 
મળે છે. (આમને ઉલટીરોધક દવાઓ કહ ેછે.) આજે એવી ઘણી ઉલટીરોધક દવાઓ છે આપણે જેને 
પસદં કરી શકીએ છીએ. તમને આરામ મળે એના પહલેા તમારે કેટલીય દવાઓને વાપરવી પડી શકે 
છે. પરંત ુહહમ્મત ન હારવી. પોતાના સ્વસ્થ્ય સેવા ટકૂડીની સાથ ેકાય્યરત રહો એ દવા નવશ ેપણ જાણો 
જે તમારા માટે સારી હોય.

માહહતી માટે કૃપા કરીને www.cancer.org ની મલુાકાત લો.
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