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As individuals go through treatment for their cancer they sometimes experience different 
symptoms and side effects. For each question, please select the one response that best 
describes your experiences over the past 7 days… 
 
വ��ികൾ ത�ളുെട കാൻസറിനു� (അർബുദം) ചികി�യിലൂെട 
കട�ുേപാകുേ�ാൾ ചിലേ�ാൾ വ�ത���മായ േരാഗല�ണ�ളും 
പാർശ�ഫല�ളും അനുഭവി�ു�ു. ഓേരാ േചാദ��ിനും, കഴി� 7 
ദിവസ�ളിെല നി�ളുെട അനുഭവ�െള ഏ�വും മിക� രീതിയിൽ 
വിവരി�ു� ഒരു ്രപതികരണം ദയവായി തിരെ�ടു�ുക… 
 

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 

വായിെല വരൾ� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വായിെല വരൾ�യുെട തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 

ഭ�ണം ഇറ�ാനു� ബു�ിമു� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഭ�ണം ഇറ�ാനു� ബു�ിമു�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 
വായിെല/ െതാ�യിെല പു�് 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വായിെല അെ��ിൽ െതാ�യിെല പു�ിെ� 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
വായിെല അെ��ിൽ െതാ�യിെല പു�് എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 
വായുെട േകാണുകളിെല വി�ുെപാ�ൽ (കീേലാസിസ് /കീൈല�ിസ്) 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വായുെട േകാണുകളിെല ചർ�ം 
വി�ുെപാ�ു�തിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 

ശ��ിെ� സ�ാഭാവികതയിൽ വരു� മാ��ൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ശ��ിൽ മാ��ൾ എെ��ിലും 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 

െതാ�യട� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട െതാ�യട�ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 

രുചിയിെല മാ��ൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഭ�ണം അെ��ിൽ പാനീയം 
രുചി�ു�തുമായി ബ�െ�� �പ���ളുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ 
അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 

വിശ�ി�ാ��  

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വിശ�ി�ാ��യുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
വിശ�ി�ാ�� എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 
മനംപിര�ൽ (ഓ�ാനം) 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് മനംപിര�ൽ 
(ഓ�ാനം) അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട മനംപിര�ലിെ� (ഓ�ാനം) തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

ഛർ�ി 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് ഛർ�ി ഉ�ായിരു�ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഛർ�ിയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 

െനെ�രി�ിൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് െനെ�രി�ിൽ 
ഉ�ായിരു�ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട െനെ�രി�ിലിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 

വായുേ�ാഭം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് അമിതമായ കീഴ്വായു ശല�ം (ആ��വായു) 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 

വീർ�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട വയറു (ഉദരം) 
വീർ�ൽ ഉ�ായിരു�ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വയറു (ഉദരം) വീർ�ലിെ� തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 

എ�ിൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് എ�ിൾ 
അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട എ�ിളിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation 

മലബ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട മലബ��ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 

അതിസാരം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട മലം അയ�ു 
േപാകൽ അെ��ിൽ െവ�ം േപാെല േപാകൽ (അതിസാരം/വയറിള�ം) ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 
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17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 

വയറുേവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് വയ�ിൽ (ഉദര 
ഭാഗ�് ) േവദന അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വയ�ിെല (ഉദര ഭാഗെ�) േവദനയുെട തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വയ�ിെല (ഉദര ഭാഗെ�) േവദന നി�ളുെട 
പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence 

മലവിസർ�നം നിയ്ര�ി�ാനു� കഴിവി�ാ��  

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് മലവിസർജനം 
നിയ��ി�ാനാകാെത വ�ു? 

Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ
െ� Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, മലവിസർജനം നിയ��ി�ാനാകാെത വ� സ�ർഭ�ൾ 
നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath 

ശ�ാസം മു�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ശ�ാസം മു�ലിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
നി�ളുെട ശ�ാസം മു�ൽ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 

 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-MALAYALAM 
Item Library Version 1.0 

 

The PRO-CTCAE® items and information herein were developed by the Division of Cancer Control and Population Sciences in 
the NATIONAL CANCER INSTITUTE at the NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, in Bethesda, Maryland, U.S.A. Use of the 

PRO-CTCAE® is subject to NCI’s Terms of Use. 
 

Version date: 1/18/2023 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 

ചുമ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ചുമയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
നി�ളുെട ചുമ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 

വലിവ ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വലിവിെ� (ശ�ാസെമടു�ുേ�ാൾ 
െന�ിനക�് വിസിൽ ശ�ം) തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ 
എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 

വീ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് ൈക�ിൽ അെ��ിൽ 
കാലിൽ വീ�ം അനുഭവെ��ു? 

Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ
െ� Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ൈക�ിെല അെ��ിൽ കാലിെല 
വീ��ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ൈക�ിെല അെ��ിൽ കാലിെല വീ�ം എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 
കഠിനേമാ േവഗേമറിയേതാ ആയ െന�ിടി� ്(പാൽപിേ�ഷൻ) 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ എ�ത മാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് കഠിനേമാ 
േവഗേമറിയേതാ ആയ െന�ിടി�് (പാൽപിേ�ഷൻ) അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട കഠിനവും അമിത േവഗ�ിൽ ഉ�തുമായ 
ഹൃദയമിടി�ിെ� (പാൽപിേ�ഷൻ) തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ 
എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 

തിണർ� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ശരീര�ിൽ തിണർ�് ഉ�ാേയാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 

ചർ�ം വരളൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വര� ചർ��ിെ� തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 
കാര/ മുഖ�ുരു 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട മുഖ�ുരു അെ��ിൽ മുഖെ�േയാ 
െന�ിെലേയാ കുരു�ളുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ 
എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 

മുടി െകാഴി�ിൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് മുടിെകാഴി�ിൽ ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 

െചാറി�ിൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ചർ��ിെല െചാറി�ിലിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 

ൈഹവസ് ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് ശരീര�ിൽ ൈഹവ്സ് (െതാലി�ുറെ� 
െചാറി�ിലു� ചുവ� തടി�ുകൾ) ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 
ഹാൻഡ-്ഫൂ� ്സിൻേ്രഡാം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഹാൻഡ-്ഫൂ� ്സിൻേ�ഡാമിെ� 
(വി�ുകീറലിേനാ, പുറംെതാലി െപാളി�ുവരു�തിേനാ, ചർ�ം ചുവ�ലിേനാ 
അെ��ിൽ േവദനയ്േ�ാ കാരണമാേയ�ാവു� ൈകകളിേലാ കാൽപാദ�ളിേലാ ഉ� 
തിണർ�്) തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 

നഖ�ൾ െകാഴിയൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഏെത�ിലും ൈകനഖ�േളാ കാൽനഖ�േളാ 
െകാഴി�ുേപാേയാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging 

നഖ�ളിൽ ലംബമായ േനരിയ വര�ുകൾ രൂപെ�ടൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ൈകനഖ�ളിേലാ കാൽനഖ�ളിേലാ 
ലംബമായ േനരിയ വര�ുകേളാ െപാ�ലുകേളാ ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 

നഖ�ിന ്നിറംമാ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ൈകനഖ�ളിൽ അെ��ിൽ കാൽനഖ�ളിൽ 
എെ��ിലും നിറംമാ�ം ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight 

സൂര�്രപകാശേ�ാടു� അസഹനീയത 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ചർ��ിന് സൂര��പകാശേ�ാട ്
അസഹനീയത ഉ�തായി അനുഭവെ�േ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 
െബഡ ്േസാർ/ ്രപഷർ േസാർ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് എെ��ിലും െബഡ ്േസാർ (ദീർഘകാലം 
കിട�യിൽ കിട�ു�ത ്മൂലമു� സ�ർ��ിെ� ഫലമായി ഉ�ാകു� �വണ�ൾ) 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
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36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 

േറഡിേയഷൻ മൂലം ചർ��ിൽ ഉ�ാകു� പാർശ�ഫല�ൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, േറഡിേയഷൻ മൂലം ചർ��ിൽ ഉ�ായ െപാ�ലിെ� 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
Ο ബാധകമ� 

 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 

ചർ��ിെല കരുവാളി� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ചർ��ിൽ എെ��ിലും അസാധാരണമായ 
കരുവാളി�് ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 

ചർ�ം വലിയു�തിനാലു� പാടുകൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് ചർ�ം വലിയു�തിനാലു� പാടുകൾ 
(സ്െ�ട�് മാർ�ുകൾ) എെ��ിലും ഉ�ാേയാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling 
മരവി�് & തരി� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ൈകകളിേലാ കാൽപാദ�ളിേലാ ഉ�ായ 
മരവി�് അെ��ിൽ തരി�ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ 
എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ൈകകളിേലാ കാൽപാദ�ളിേലാ ഉ�ായ മരവി�് അെ��ിൽ തരി�് എ�തമാ�തം 
തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 
തലചു�ൽ/ തലകറ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട തലചു�ലിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
തലചു�ൽ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 

 
 
 

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 

മ�ിയ കാ�� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട കാ��യ്�് ഉ�ായ മ�ലിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
കാ��യ്�് ഉ�ായ മ�ൽ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 

 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 

െവളി�ം മി�ിമായു�തായി േതാ�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ക�ുകൾ�്  മു�ിൽ എെ��ിലും െവളി�ം 
മി�ിമായു�തായി അനുഭവെ�േ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 

കാ��യിൽ ഒഴുകി നീ�ു� പാടുകൾ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട കൺമു�ിലൂെട എെ��ിലും െപാ�ുകൾ 
അെ��ിൽ പാടുകൾ (േ�ാ�റുകൾ) ഒഴുകി നീ�ു� േപാലു� അനുഭവ�ൾ 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 
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Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 

ക�ിൽ െവ�ം നിറ�ു വരൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ക�ിൽ െവ�ം നിറ� ്വരു�തിെ� 
(ക�ുനീരണിയൽ) തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ക�ിൽ െവ�ം നിറ� ്വരു�ത ്(ക�ുനീരണിയൽ) എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 

െചവികളിൽ മുഴ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട െചവികളിൽ മുഴ�ം അനുഭവെ�ടു�തിെ� 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 

ഏകാ്രഗത 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഏകാ�ഗതയുമായി ബ�െ�� �പ���ളുെട 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ഏകാ�ഗതയുമായി ബ�െ�� �പ���ൾ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 

ഓർ� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഓർ�യുമായി ബ�െ�� �പ���ളുെട 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ഓർ�യുമായി ബ�െ�� �പ���ൾ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 

െപാതുവായ േവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട േവദന അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട േവദനയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
േവദന എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 

തലേവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട തലേവദന ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട തലേവദനയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
തലേവദന എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 
 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 

േപശി േവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട േപശികളിൽ േവദന 
ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട േപശികളിെല േവദനയുെട തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
േപശികളിെല േവദന എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 

സ�ിേവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട സ�ികളിൽ 
(ൈകമു�ുകൾ കാൽമു�ുകൾ,ചുമലുകൾ േപാലു�വ) േവദന ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട സ�ികളിെല (ൈകമു�ുകൾ കാൽമു�ുകൾ, 
ചുമലുകൾ േപാലു�വ) േവദനയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ 
അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
സ�ികളിെല (ൈകമു�ുകൾ കാൽമു�ുകൾ, ചുമലുകൾ േപാലു�വ) േവദന എ�തമാ�തം 
തട�െ�ടു�ി? 
Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 

 
 
 

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 

ഉറ�മി�ാ��  

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഉറ�മി�ാ��യുെട (ഉറ��ിേല�് വീഴാേനാ, 
ഉറ��ിൽ തുടരാേനാ ഉ� ബു�ിമു�്, േനരേ� ഉറ�മുണരൽ എ�ിവ ഉൾെ�െട) 
തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ഉറ�മി�ാ�� (ഉറ��ിേല�് വീഴാേനാ, ഉറ��ിൽ തുടരാേനാ ഉ� ബു�ിമു�്, 
േനരേ� ഉറ�മുണരൽ എ�ിവ ഉൾെ�െട) എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 

തളർ� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട തളർ�, �ീണം, അെ��ിൽ 
ഉേ�ഷ�ുറവിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
തളർ�, �ീണം, അെ��ിൽ ഉേ�ഷ�ുറവ് എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 

ഉൽ�ണ് ഠ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് ഉൽ�ണ് ഠ 
അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ഉൽ�ണ് ഠയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ഉൽ�ണ് ഠ എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 

നിരു�ാഹം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഒ�ിനും നി�ൾ�് ഉൻേമഷം പകരാൻ ആകിെ�� 
േതാ�ൽ എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഒ�ിനും നി�ൾ�് ഉൻേമഷം പകരാൻ ആകിെ�� 
േതാ�ലിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
ഒ�ിനും നി�ൾ�് ഉൻേമഷം പകരാൻ ആകിെ�� േതാ�ൽ എ�തമാ�തം 
തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 

ദുഃഖം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ദു:ഖകരേമാ അെ��ിൽ സേ�ാഷമി�ാ�േതാ 
ആയ േതാ�ലുകൾ എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ദു:ഖകരേമാ അെ��ിൽ സേ�ാഷമി�ാ�േതാ 
ആയ േതാ�ലുകളുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 

c. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള 
നി�ളുെട ദു:ഖകരേമാ അെ��ിൽ സേ�ാഷമി�ാ�േതാ ആയ േതാ�ലുകൾ 
എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 
്രകമം െത�ിയ ആർ�വം (മാസമുറ) / േയാനിയിൽ നി� ്ര�്രസാവം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് �കമം െത�ിയ ആർ�വം (മാസമുറ) 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� Ο ബാധകമ� 
 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 
്രപതീ�ി� ആർ�വം (മാസമുറ) ഉ�ായി� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ �പതീ�ി� ഒരു ആർ�വം (മാസമുറ) 
െത�ിേയാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� Ο ബാധകമ� 
 
 
 

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 

െവ�േപാ� ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് എെ��ിലും തര�ിൽ അസാധാരണമായ 
െവ�േപാ�് ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 

േയാനിയിെല വരൾ� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട േയാനിയിെല വരൾ�യുെട തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 

മൂ്രതെമാഴി�ുേ�ാൾ േവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് മൂ�തെമാഴി�ുേ�ാൾ ഉ�ായ േവദനയുെട 
അെ��ിൽ പുക�ിലിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ 
എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 

അടിയ�ിര മൂ്രതശ� 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് െപാടു�െന 
അടിയ�ിര മൂ�തശ� ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, െപാടു�െനയു� അടിയ�ിര മൂ�തശ�കൾ നി�ളുെട 
പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള എ�തമാ�തം തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 

കൂെട�ൂെട മൂ്രതെമാഴി�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് കൂെട�ൂെട മൂ�തെമാഴിേ��ി വ� 
സ�ർഭ�ൾ ഉ�ായി�ുേ�ാ? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് കൂെട�ൂെട മൂ�തെമാഴിേ��ി വ� 
സ�ർഭ�ൾ നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള എ�തമാ�തം 
തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
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64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 

മൂ്രത�ിെ� സാധാരണ നിറ�ിൽ മാ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട മൂ�ത�ിന് എെ��ിലും നിറം മാ�ം 
ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence 

മൂ്രത നിയ്ര�ണമി�ാ��  

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് മൂ�ത നിയ��ണം 
ന�മായി (അറിയാെത മൂ�തെമാഴി�ു േപായി)? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, മൂ�ത നിയ��ണം ന�മായത ്(അറിയാെത മൂ�തെമാഴി�ു 
േപായത)് നി�ളുെട പതിവ് അെ��ിൽ ൈദനംദിന �പവൃ�ികെള എ�തമാ�തം 
തട�െ�ടു�ി? 

Ο ഒ�ുമി� Ο ഒരൽപം Ο ഏെറ�ുെറ Ο കുറ�ധികം Ο വളെരയധികം 
 
 
 

66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 

ഉ�ാരണം ലഭി�ലും നിലനിർ�ലും 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ഉ�ാരണം ഉ�ാകാേനാ നിലനിർ�ാേനാ 
ഉ�ായ ബു�ിമു�ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമാ

യി 
Ο വളെര 

തീ�വമാ
യി 

Ο ൈലംഗി
കമായി 
സജീവമ� 

Ο ഉ�രം 
നൽകാൻ 
താൽപര�
മി� 
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67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 

സ്ഖലനം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് സ്ഖലന �പ���ൾ 
ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലു

മി� 
Ο അപൂർ�

മായി 
Ο ചിലേ�ാ

െഴാെ� 
Ο കൂെട�ൂ

െട 
Ο ഏതാ� ്

എ�ാ
യ്േ�ാഴും 

Ο ൈലംഗി
കമായി 
സജീവമ� 

Ο ഉ�രം 
നൽകാൻ 
താൽപര�
മി� 

 
 
 

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 

ൈലംഗിക താൽപര��ുറവ ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് ൈലംഗിക കാര��ളിൽ താൽപര�ം 
കുറ�തിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമാ

യി 
Ο വളെര 

തീ�വമാ
യി 

Ο ൈലംഗി
കമായി 
സജീവമ� 

Ο ഉ�രം 
നൽകാൻ 
താൽപര�
മി� 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 

രതിമൂർ� ൈവകൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ രതിമൂർ�യിൽ അെ��ിൽ വികാരപാരമ��ിൽ 
(ൈ�മാ��)് എ�ാൻ വളെര കൂടുതൽ സമയെമടു�തായി നി�ൾ�് േതാ�ിേയാ? 
Ο ഉ�് Ο ഇ� Ο ൈലംഗികമായി 

സജീവമ� 
Ο ഉ�രം നൽകാൻ 

താൽപര�മി� 
 
 
 

70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm 

രതിമൂർ� ലഭി�ാതിരി�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് രതിമൂർ� ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ അെ��ിൽ 
വികാരപാരമ��ിൽ (ൈ�മാ��)് എ�ാൻ സാധി�ാെത വരികേയാ ഉ�ാേയാ? 
Ο ഉ�് Ο ഇ� Ο ൈലംഗികമായി 

സജീവമ� 
Ο ഉ�രം നൽകാൻ 

താൽപര�മി� 
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71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse 

ൈലംഗിക ബ��ിനിെട േവദന 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് േയാനിയിലൂെടയു� ൈലംഗിക 
ബ��ിനിെട ഉ�ായ േവദനയുെട തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ 
അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമാ

യി 
Ο വളെര 

തീ�വമാ
യി 

Ο ൈലംഗി
കമായി 
സജീവമ� 

Ο ഉ�രം 
നൽകാൻ 
താൽപര�
മി� 

 
 
 

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness 

��ന വീ�വും ��ർശി�ുേ�ാൾ േവദനയും 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ��ന വീ��ിെ�േയാ ��ന�ളിൽ 
��ർശി�ുേ�ാഴു� േവദനയുെടേയാ തീ�വത അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ 
അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 
�തം (ചതവ)് 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് എളു��ിൽ �തം/ചതവ് ഏ�ിരുേ�ാ 
(കറു�േതാ നീല�േതാ ആയ പാടുകൾ)? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
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74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 

കുളിര് 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ൾ�് വിറയൽ അെ��ിൽ 
വിറേയാട ്കൂടിയ കുളിര് അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട വിറയൽ അെ��ിൽ വിറേയാട ്കൂടിയ 
കുളിരിെ� തീ�വത അവയുെട ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 

അമിതമായ വിയർ�ൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട പകൽ സമയേ�ാ അെ��ിൽ 
രാ�തികാല�ളിേലാ അ�പതീ�ിതമായ അെ��ിൽ അമിതമായ വിയർ�ൽ 
അനുഭവെ��ു (േഹാ� ്�ാഷസുമായി ബ�െ��ത�ാെത)? 

Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ
െ� Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് പകൽ സമയേ�ാ അെ��ിൽ 
രാ�തികാല�ളിേലാ അ�പതീ�ിതമായ അെ��ിൽ അമിതമായ വിയർ�ൽ 
അനുഭവെ��തിെ� (േഹാ� ്�ാഷസുമായി ബ�െ��ത�ാെത) തീ�വത അതിെ� 
ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 

വിയർ�് കുറയൽ 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് അ�പതീ�ിതമായി വിയർ�ു കുറ�തായി 
അനുഭവെ�േ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 
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77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 

േഹാ�് �ാഷസ ്

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ നി�ൾ�് എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട േഹാ� ്�ാഷസ് 
(ആർ�വ വിരാമ ഘ��ിേലത ്േപാെല ബാഹ�കാരണ�ളാൽ അ�ാെത 
െപെ��ു�ാകു� അത�ു��ം) അനുഭവെ��ു? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട േഹാ� ്�ാഷസിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 

മൂ�ിൽ നി�് ര�്രസാവം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, എ�തമാ�തം കൂെട�ൂെട നി�ളുെട മൂ�ിൽ നി�് 
ര��സാവം ഉ�ായി? 
Ο ഒരി�ലുമി� Ο അപൂർ�മായി Ο ചിലേ�ാെഴാ

െ� 
Ο കൂെട�ൂെട Ο ഏതാ� ്

എ�ായ്േ�ാഴും 

b. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട മൂ�ിൽ നി�ു� ര��സാവ�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
 
 
 

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 

കു�ിവയ്�് എടു� ഭാഗെ� േവദനയും നീർവീ�വും 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ൾ�് കു�ിവയ്�് അെ��ിൽ ഐ.വി. എടു� 
ഭാഗ�്  േവദനേയാ, നീർവീ�േമാ അെ��ിൽ ചർ�ം ചുവ�േലാ ഉ�ായിരുേ�ാ? 

Ο ഉ�് Ο ഇ� Ο ബാധകമ� 
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80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 

ശരീര ഗ�ം 

a. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, നി�ളുെട ശരീര ഗ��ിെ� തീ�വത അതിെ� ഏ�വും 
േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതിൽ 
Ο മിതമായി Ο തീ�വമായി Ο വളെര 

തീ�വമായി 
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OTHER SYMPTOMS 

മ�് േരാഗല�ണ�ൾ 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 
 
നി�ൾ റിേ�ാർ�് െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� മേ�െത�ിലും േരാഗല�ണ�ൾ ഉേ�ാ? 
Ο Yes Ο No 

Ο ഉ�് Ο ഇ� 

Please list any other symptoms: 
മേ�െത�ിലും േരാഗ ല�ണ�ൾ ഉെ��ിൽ ദയവായി ലി� ്െച�ുക: 
1. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഈ ല�ണ�ിെ� തീ�വത 

അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 

Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 
േതാതിൽ 

Ο മിതമായി Ο തീ�വമാ
യി 

Ο വളെര 
തീ�വമാ
യി 

2. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഈ ല�ണ�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതി
ൽ 

Ο മിതമാ
യി 

Ο തീ�വമാ
യി 

Ο വളെര 
തീ�വമാ
യി 

3. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഈ ല�ണ�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതി
ൽ 

Ο മിതമാ
യി 

Ο തീ�വമാ
യി 

Ο വളെര 
തീ�വമാ
യി 

4. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഈ ല�ണ�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതി
ൽ 

Ο മിതമാ
യി 

Ο തീ�വമാ
യി 

Ο വളെര 
തീ�വമാ
യി 

5. കഴി� 7 ദിവസ�ളിൽ, ഈ ല�ണ�ിെ� തീ�വത 
അതിെ� ഏ�വും േമാശമായ അവ�യിൽ എ�തമാ�തം 
ആയിരു�ു? 
Ο ഒ�ുമി� Ο േനരിയ 

േതാതി
ൽ 

Ο മിതമാ
യി 

Ο തീ�വമാ
യി 

Ο വളെര 
തീ�വമാ
യി 

 


