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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… 

 

व्यक्ती त्यांच्या ककर् रोगासाठ� उपचार घेत असताना त्यांना काह� वेळा वेगळी ल�णे आ�ण आनुषं�गक प�रणाम 

अनुभवायला येतात. प्रत्येक प्रश्नासाठ�, कृपया गेल्या 7 �दवसांमधील आपल्या अनुभवांच ेसव��म वणर्न करणारा 

एक प्र�तसाद �नवडा... 
 

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 

त�डाला कोरड 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या तोडंाला कोरड पड�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 

�गळण्यामध्य ेअडचण 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या िगळ�ामधील अडचणीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 

त�ड/घशामध्य ेव्रण 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या तोडं/घशामधील व्रणांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, तोडं/घशामधील व्रणांनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 

त�डाच्या कडांशी भेगा पडणे (�चलो�सस/ �चलाइ�टस) 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या तोडंा�ा कडांशी भेगा पड�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 

आवाजाच्या गुणव�ेतील बदल 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या आवाजात कोणतेही बदल झाले का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 

घोगरेपणा 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या घोगऱ्या आवाजाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 

चवीतील बदल 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या अ� िकंवा पेयाची चव घे�ा�ा सम�ांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 

भूक मंदावणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपली भूक मंदाव�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, भूक मंदाव�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 

मळमळ 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार मळमळत होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या मळमळीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

उलट� होणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार उलटी झाली होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या उलटी हो�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 

छातीत जळजळ 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार छातीत जळजळ झाली होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या छातीतील जळजळीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 

वाय ू

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपले वायू सरणे (पादणे) वाढले होते का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 

फुगणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपले उदर (पोट) फुगले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या उदर (पोट) फुग�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 

उचक्या 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार उच�ा लागल्या हो�ा? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या उच�ांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation 

बद्धकोष्ठता 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या ब�को�तेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 

अ�तसार 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार पातळ िकंवा पा�ासारखे शौच (अितसार) झाले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 
 
 
 

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 

उदरातील वेदना 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार उदराम�े (पोटाचा भाग) वेदना होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या उदरामधील (पोटाचा भाग) वेदनेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, उदरामधील (पोटाचा भाग) वेदनेने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence 

मलावर �नयंत्रणाचा अभाव 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपण िकती वारंवार मलिवसज�नावरील िनयंत्रण गमावले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, मलिवसज�नावरील िनयंत्रण सुट�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

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

श्वास कमी पडणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या �वास कमी पड�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, �वास कमी पड�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 

खोकला 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या खोकल्याची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, खोकल्याने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 

घरघर 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या घरघरीची (�वास घेताना छातीम�े िश�ीचा आवाज) तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 

सूज 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपला हात िकंवा पाय सुजला होता? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या हात िकंवा पाय सुजला तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या हात िकंवा पाय सुजला आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 

हृदयाची स्पंदन े

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार �दयाचे ठोके (�ंदने) धडधडल्यासारखे िकंवा जलद झाल्यासारखे वाटले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्याला �दयाचे ठोके (�ंदने) धडधडल्याची िकंवा जलद झाल्याची तीव्रता िकती 
होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 

पुरळ 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला पुरळ आले होते का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 

त्वचेचा कोरडेपणा 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या कोर�ा �चेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 

मुरूम 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपला चेहरा िकंवा छातीवरील मुरमांची िकंवा पुटकु�ांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 

केस गळणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपले केस गळले का? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडे Ο काही Ο बरेच Ο खूप जा� 
 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 

खाज 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या खाजऱ्या �चेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 

गांधी 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला गांधी (�चेवर खाजरी लाल ट�गळे) आल्या का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 

हँड-फूट �सडं्रोम 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या हँड-फूट िसंड� ोमची (हात िकंवा पावलांवर पुरळ �ामुळे भेगा पडणे, सालटी 
िनघणे, लालसरपणा िकंवा वेदना होऊ शकते) तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 

नखे जाणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या हाताची िकंवा पायाची नखे गेली का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging 

नखावर उंचवटा येणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या हाता�ा िकंवा पाया�ा नखांवर कोणतेही उंचवटे िकंवा ट�गळे आली का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 

रंगह�न नख 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या हाता�ा िकंवा पाया�ा नखां�ा रंगात कोणताही बदल झाला का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

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

सूयर्प्रकाशाप्रती संवेदनशीलता 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपली सूय�प्रकाशाप्रती �चेची संवेदनशीलता वाढली होती का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

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

शय्या/दाब व्रण (बेड /प्रेशर सोसर्) 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला कोणतेही बेड सोस� होते का? 

Ο होय Ο नाही 
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36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 

रे�डएशनला त्वचेची प्र�त�क्रया 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना रेिडएशनमुळे आपल्या �चेची आग हो�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र Ο लागू नाही 
 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 

त्वचा काळसर होणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपली �चा असाधारणपणे काळसर झाली होती का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 

स्टे्रच माक्सर् (ताणलेल� त्वचा) 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला कोणतेही �� ेच मा�� (ताणलेल� त्वचा) होते का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

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

ब�धरपणा आ�ण मुंग्या येणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या हात िकंवा पावलामधील बिधरपणा िकंवा मंु�ा ये�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या हात िकंवा पावलामधील बिधरपणा िकंवा मंु�ा ये�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े 
िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 

चक्कर येणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपली च�र ये�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, च�र ये�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 

अंधूक दृष्ट� 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या अंधूक ��ीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, अंधूक ��ीने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 

प्रकाश चमकला का 

a. मागील 7 िदवसांम�े, डोळ्यांसमोर प्रकाश चमकला का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 

िव्हज्युअल फ्लोटसर् 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला आपल्या डो�ासमो�न पुढे जाणारे िठपके िकंवा रेषा (�ोटस�) िदसल्या का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 

डोळ्यांमध्ये पाणी जमणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या डो�ांम�े पाणी जम�ाची (अशु्रपूण�) तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, डो�ांम�े पाणी जम�ामुळे (अशु्रपूण�) आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

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

कानात आवाज येणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या कानात आवाज ये�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 

एकाग्रता 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या एकाग्रते�ा सम�ांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, एकाग्रते�ा सम�ांनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 

स्मरणशक्ती 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या �रणश�ी�ा सम�ांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, �रणश�ी�ा सम�ांनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 

सवर्साधारण वेदना 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार वेदना होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या वेदनेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, वेदनेने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 

डोकेदखुी 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार डोकेदुखी होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या डोकेदुखीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, डोकेदुखीने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 

स्नायूंची वेदना 
a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपले �ायू दुखत होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या दुखणाऱ्या �ायंूची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, दुखणाऱ्या �ायंूनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 

सांध्यातील वेदना 
a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपले सांधे (जसे की कोपरं, गुडघे, खांदे) दुखत होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या दुखणाऱ्या सां�ांची (जसे की कोपरं, गुडघे, खांदे) तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, दुखणाऱ्या सां�ांनी (जसे की कोपरं, गुडघे, खांदे) आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा 
आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 

�नद्रानाश 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या िनद्रानाशाची (झोपी जा�ात, झोपलेले राह�ात िकंवा लवकर जाग ये�ात 
अडचण यासिहत) तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या िनद्रानाशाने (झोपी जा�ात, झोपलेले राह�ात िकंवा लवकर जाग ये�ात अडचण यासिहत) 
आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 

थकवा 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपला थकवा, दमणूक िकंवा ऊजा� नस�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

b. मागील 7 िदवसांम�े, थकवा, दमणूक िकंवा ऊजा� नस�ाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 

�चतंाग्रस्त 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार िचंताग्र� वाटले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या िचंताग्र�तेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, िचंताग्र�तेने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 

नाउमेद 
a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार कोणतीही गो� आपल्याला प्रो�ािहत क� शकत नाही असे आपल्याला वाटले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना कोणतीही गो� आपल्याला प्रो�ािहत क� शकत नसल्या�ा आपल्या भावनांची 
तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, कोणतीही गो� आपल्याला प्रो�ािहत क� शकत नसल्या�ा भावनेने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन 
िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 

द:ुखी 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपल्याला दु:खी िकंवा नाखूश असल्या�ा भावना हो�ा? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या दु:खी िकंवा नाखूश असल्या�ा भावनांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

c. मागील 7 िदवसांम�े, दु:खी िकंवा नाखूश असल्या�ा भावनांनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा 
आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 

अ�नय�मत पाळी/योनीतील रक्तस्त्राव 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला अिनयिमत मािसक पाळी होती का? 

Ο होय Ο नाही Ο लागू नाही 
 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 

चुकलेल� अपे��त मा�सक पाळी 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला अपेि�त मािसक पाळी चुकली का? 

Ο होय Ο नाही Ο लागू नाही 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-MARATHI 
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: 6/28/2022 

 
 

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 

योनीतील स्त्राव (अंगावर जाणे) 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला योनीतील असाधारण �ाव (अंगावर जाणे) होता का? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 

योनीतील कोरडेपणा 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या योनीतील कोरडेपणाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 

वेदनादायक मूत्र�वसजर्न 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या वेदनेची िकंवा मूत्रिवसज�न करताना जळजळीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 

मूत्र�वसजर्नाची �नकड 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपल्याला अचानक मूत्रिवसज�नाची तीव्र इ�ा झाली असे वाटले होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, अचानक मूत्रिवसज�ना�ा तीव्र इ�ांनी आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 

मूत्र�वसजर्नाची वारंवारता 
a. मागील 7 िदवसांम�े, अशा वेळा हो�ा का जे�ा आपल्याला वारंवार मूत्रिवसज�न करावे लागले? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, वारंवार मूत्रिवसज�नाने आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
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64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 

लघवीच्या नेहमीच्या रंगात बदल 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्या लघवी�ा रंगात कोणताही बदल झाला होता का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence 

मूत्र�वसजर्नावर �नयंत्रणाचा अभाव 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपण मूत्रिवसज�नावरील िनयंत्रण सुटले होते (गळती)? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, मूत्रिवसज�नावरील िनयंत्रण सुट�ाने (गळती) आपल्या नेहमी�ा िकंवा दैनंिदन िक्रयांम�े िकती अडथळा 
आणला? 

Ο अिजबात नाही Ο थोडा Ο काही Ο बराच Ο खूप जा� 
 
 
 

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

�लगंाची ताठरता �मळवणे आ�ण �टकवणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या िलंगाची ताठरता िमळवणे िकंवा िटकव�ामधील अडचणीची तीव्रता िकती 
होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र Ο ल� िगक�ष्�ा 
सिक्रय नाही 

Ο उ�र न देणे 
िनवडेन 

 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 

वीयर्स्खलन 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपल्याला वीय��लना�ा सम�ा हो�ा? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ 
सतत 

Ο ल� िगक�ष्�ा 
सिक्रय नाही 

Ο उ�र न देणे 
िनवडेन 
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68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 

कामवासनेत घट 

a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या ल� िगक इ�ेत घट हो�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र Ο ल� िगक�ष्�ा 
सिक्रय नाही 

Ο उ�र न देणे 
िनवडेन 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 

काम�नष्प�ी �णाला �वलंब 

a. मागील 7 िदवसांम�े, कामिन��ी �ण िकंवा परमो� िबंदू गाठ�ात खूप वेळ लागला असे आपल्याला वाटले का? 

Ο होय Ο नाही Ο ल� िगक�ष्�ा सिक्रय नाही Ο उ�र न देणे िनवडेन 
 
 
 

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

काम�नष्प�ी �ण गाठण्यात असमथर् 
a. मागील 7 िदवसांम�े, आपण कामिन��ी �ण िकंवा परमो� िबंदू गाठू शकला नाहीत का? 

Ο होय Ο नाही Ο ल� िगक�ष्�ा सिक्रय नाही Ο उ�र न देणे िनवडेन 
 
 
 

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

ल��गक सभंोगासह वेदना 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या योनीतील संभोगादर�ान�ा वेदनेची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र Ο ल� िगक�ष्�ा 
सिक्रय नाही 

Ο उ�र न देणे 
िनवडेन 

 
 
 

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

स्तनाची सूज आ�ण हळवेपणा 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या �ना�ा भागाची वाढ िकंवा हळवेपणा यांची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-MARATHI 
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: 6/28/2022 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 

खरचटणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला सहजपणे खरचटले (का�ा आिण िन�ा खुणा) का? 

Ο होय Ο नाही 
 
 
 

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 

थंडी वाजून येणे 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपल्याला �ड�डी भ�न आली िकंवा थरथ�न थंडी वाजून आली होती? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या �ड�डी भर�ाची िकंवा थरथ�न थंडी वाज�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 

वाढलेला घाम 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार िदवसा�ा दर�ान िकंवा रात्री�ा वेळी (हॉट �शेस िकंवा �ॅशेसशी संबंिधत 
नाही) अनपेि�त िकंवा अितशय घाम आला होता? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या िदवसा�ा दर�ान िकंवा रात्री�ा वेळी (हॉट �शेस िकंवा �ॅशेसशी 
संबंिधत नाही) अनपेि�त िकंवा अितशय घाम ये�ाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 

कमी झालेला घाम 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपला घाम अनपेि�तपणे कमी झाला होता का? 

Ο होय Ο नाही 
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77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 

हॉट फ्लॅशेस 

a. मागील 7 िदवसांम�े, िकती वारंवार आपल्याला हॉट �शेस /�ॅशेस होते? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या हॉट �शेस /�ॅशेसची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 

नाकातील रक्तस्त्राव 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला िकती वारंवार नाकातील र��ाव होता? 

Ο कधीही नाही Ο �िचत Ο अधूनमधून Ο वारंवार Ο जवळजवळ सतत 

b. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या नाकातील र��ावाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
 
 
 

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

इंजेक्शनच्या जागी वेदना आ�ण सूज 

a. मागील 7 िदवसांम�े, आपल्याला औषधा�ा इंजे�न�ा िकंवा आय�ी�ा जागी कोणतीही वेदना, सूज िकंवा लालसरपणा होता 
का? 

Ο होय Ο नाही Ο लागू नाही 
 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 

शर�राची दगु�धी 
a. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना आपल्या शरीरा�ा दुग�धीची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 
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OTHER SYMPTOMS 

इतर ल�णे 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 
 
आपल्याला कोणतीही इतर ल�णे आहेत का जी आपल्याला कळवायची इ�ा आहे? 
Ο Yes Ο No 

Ο होय Ο नाही 

Please list any other symptoms: 
कृपया कोणत्याह� इतर ल�णांची याद� करा: 
1. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना या ल�णाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

2. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना या ल�णाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

3. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना या ल�णाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

4. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना या ल�णाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

5. मागील 7 िदवसांम�े, सवा�त वाईट असताना या ल�णाची तीव्रता िकती होती? 

Ο काहीही नाही Ο सौ� Ο म�म Ο तीव्र Ο खूप तीव्र 

 


