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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… 

 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ�ਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਸ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� 

ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ… 

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 
ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 

ਿਨਗਲਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 
ਮੂੰਹ/ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਛਾਲੇ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਂਗਲੇ ਿਵੱਚ ਛਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਂਗਲੇ ਿਵੱਚ ਛਾਿਲਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 
ਮੂੰਹ ਦ ੇਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦਾ ਫਟਣਾ (ਕਾਈਲੋਿਸਸ/ਚਾਇਲਾਇਟਸ) 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ‘ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਫੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 

ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 
ਗਲਾ ਬੈਠਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਦਲਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਜਾ ਂਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ 

ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 

ਭੱੁਖ ਦਾ ਘਟਣਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੱੁਖ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਭੱੁਖ ਦ ੇਘਟਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਧਾਰਨ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਦਖਲ ਿਦੱਤਾ? 

Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
 
 
 

9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 
ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 

ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਸੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 

ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਜਲਨ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਜਲਨ ਹੋਈ ਸੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਜਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 
ਗੈਸ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ (ਪੇਟ ਫੱੁਲਣਾ)? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 
ਪੇਟ ਆਫਰਨਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ (ਿਢੱਡ) ਆਫਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ (ਿਢੱਡ) ਦੇ ਆਫਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 
ਿਹਚਕੀਆਂ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਹਚਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਹਚਕੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation  
ਕਬਜ਼ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 
ਦਸਤ ਲਗਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਪਤਲੀਆਂ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ (ਦਸਤ ਲਗਣਾ)? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

 
 
 

17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 
ਪੇਟ ਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ (ਪੇਟ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ) ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ (ਪੇਟ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸ)ੇ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ (ਪੇਟ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸ)ੇ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence  

ਟੱਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਟ�ੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀ ਂਹੋ ਪਾਏ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਟੱਟੀਆਂ 'ਤ ੇਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਧਾਰਨ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਕੁ 
ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

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

ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੜ�ਨ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਚੜ�ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 
ਖੰਘ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 
ਘਰਘਰਾਹਟ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਘਰਾਹਟ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀਟੀ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼) ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ 

ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 

ਸੋਜ਼ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾ ਂਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜ਼ ਹੋਈ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾ ਂਲੱਤ ਿਵੱਚ ਸੋਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 

ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਂਿਦਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕਾਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾਂ (ਿਦਲ ਧੱਕ-ਧੱਕ ਕਰਨਾ) ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ? 

Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕਾਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾਂ (ਿਦਲ ਧੱਕ-ਧੱਕ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ 

ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 

ਧੱਫ਼ੜ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਧੱਫ਼ੜ ਹੋਏ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 
ਚਮੜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 
ਿਫਣਸੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਜਾ ਂਛਾਤੀ 'ਤੇ ਿਫਣਸੀਆਂ ਜਾ ਂਦਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 

ਵਾਲ ਝੜਨੇ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ੇਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 
ਖ਼ਾਰਸ਼ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 
ਛਪਾਕੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਪਾਕੀ (ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਲ ਦਾਣੇ) ਹੋਈ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 
ਹ�ਡ-ਫੱੁਟ ਿਸੰਡਰੋਮ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਅਤੇ-ਪੈਰ ਿਸੰਡਰੋਮ (ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਦਰਾੜਾ,ਂ ਚਮੜੀ ਉਤਰਨੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ 
ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 
ਨਹੰੁ ਟੱੁਟਣਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾ ਂਪੈਰਾ ਂਦ ੇਕੋਈ ਨਹੰੁ ਟੱੁਟੇ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ
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32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging  
ਨਹੰੁਆਂ ‘ਤ ੇਦਰਾੜਾ ਂਪੈਣੀਆਂ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਹੰੁ ‘ਤੇ ਉਭਾਰ ਆਏ ਜਾਂ ਦਰਾੜਾ ਂਪਈਆ ਂਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 
ਨਹੰੁਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੰੁਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

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

ਧੱੁਪ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਧੱੁਪ ਪ�ਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 
ਿਬਸਤਰੇ 'ਤ ੇਪਏ ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ/ਦਬਾਓ ਕਰਕੇ ਛਾਲੇ ਪੈਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਬਸਤਰੇ 'ਤ ੇਪਏ ਰਿਹਣ ਕਰਕ ੇਛਾਲੇ ਹੋਏ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 
ਚਮੜੀ 'ਤ ੇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ Ο ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ

 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 
ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਲਾਪਣ ਆਇਆ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ
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38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 

ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਿਖੱਚ ਦ ੇਿਨਸ਼ਾਨ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਿਖੱਚ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

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

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤਾ ਜਾ ਂਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵਚੱ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 
ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੰੁਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਸ਼ਕੋਰ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਿਲਸ਼ਕੋਰ ਆਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ
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43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 

ਧੱਬੇ ਜਾ ਂਲਾਈਨਾ ਂਿਦਖਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ (ਫਲੋਟਰ) ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਣ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ (ਹੰਝੂ) ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ (ਹੰਝੂਆਂ) ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 
ਕੰਨ ਵੱਜਣਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 
ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 

ਆਮ ਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 
ਿਸਰਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਸਰਦਰਦ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 
ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਂ(ਿਜਵ� ਿਕ ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗੋਿਡਆਂ, ਮੋਿਢਆਂ) ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗੋਿਡਆਂ, ਮੋਿਢਆਂ) ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ 

ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕੂਹਣੀਆਂ, ਗੋਿਡਆਂ, ਮੋਿਢਆਂ) ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ 

ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 

ਨੀਦਂ ਨਾ ਆਉਣੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਦਂ ਨਾ ਆਉਣ (ਨੀਦਂ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਸੁੱਤ ੇਰਿਹਣ, ਜਾਗਣ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਜਾਣ ਸਮੇਤ) ਦੀ 
ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਦਂ ਨਾ ਆਉਣ (ਨੀਦਂ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ, ਸੁੱਤੇ ਰਿਹਣ, ਜਾਗਣ ਿਵੱਚ, ਜਾ ਂਜਲਦੀ ਜਾਗ ਜਾਣ ਸਮੇਤ) ਨੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 

ਥਕਾਵਟ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਕੇਵ�, ਥਕਾਵਟ, ਜਾ ਂਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਕੇਵ�, ਥਕਾਵਟ, ਜਾ ਂਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਨੰਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 

ਬੇਚੈਨੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 
ਿਨਰਾਸ਼ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਂਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੀ ਦੇ ਅਿਹਸਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ 

ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੀ ਦ ੇਅਿਹਸਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ 

ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 
ਉਦਾਸ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਾਸ ਜਾ ਂਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਆਈਆਂ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

c.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉਦਾਸ ਜਾ ਂਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 
ਅਿਨਯਿਮਤ ਮਾਹਵਾਰੀ/ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਨਯਿਮਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਹੋਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ Ο ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ

 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਖੰੁਝ ਜਾਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਹੀ ਂਆਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ Ο ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ

 
 
 

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 

ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਤਰਲ ਵਗਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰਲ ਿਰਿਸਆ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 
ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਿਵੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 
ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਜਾ ਂਜਲਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 
ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀ ਂਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਹਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 
ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਆਏ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਿਪਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 

 
 
 

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 
ਿਪਸ਼ਾਬ ਦ ੇਆਮ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦ ੇਰੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence  
ਿਬਨਾ ਂਿਨਯੰਤਰਣ ਦੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ 
a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ‘ਤ ੇਿਨਯੰਤਰਣ (ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ) ਨਹੀ ਂਿਰਹਾ ਸੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਪਸ਼ਾਬ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਗੁਆ ਦੇਣ (ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਨਕਲ ਜਾਣ) ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਾ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ Ο ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ Ο ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ Ο ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ 
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66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 

ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਕੜਾਹਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਬਣਾਏ ਰੱਖਣੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਕੜਾਹਟ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ 

ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਨਹੀ ਂ

Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 
‘ਤੇ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਨਹੀ ਂ

Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 
ਵੀਰਜ਼ ਛੁਡਾਉਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਵੀਰਜ਼ ਛੁਡਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ 

ਲਗਾਤਾਰ 
Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ 

‘ਤੇ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਨਹੀ ਂ

Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

 
 
 

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 
ਕਾਮ ਉਤੇਜਨਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ  
ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਨਹੀ ਂ

Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 
ਸੰਭੋਗ ਿਸਖਰ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਭੋਗ ਿਸਖਰ ਜਾ ਂਕਲਾਈਮੈਕਸ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 

ਨਹੀ ਂ
Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 
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70. PRO-CTCAE® Symptom Term: Unable to have orgasm 

ਸੰਭੋਗ ਿਸਖਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਸੰਭੋਗ ਿਸਖਰ ਜਾ ਂਕਲਾਈਮੈਕਸ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 

ਨਹੀ ਂ
Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

 
 
 

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

ਸੰਭੋਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀ ਂਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ Ο ਿਜਨਸੀ ਤੌਰ  
‘ਤੇ 
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ 
ਨਹੀ ਂ

Ο ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 
ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

 
 
 

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

ਸਤਨ ਿਵੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਕੂਲਾਪਣ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਫੈਲਾਵਟ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 
ਨੀਲ ਪੈਣੇ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਲ (ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ) ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 

ਕਾਂਬਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕਾਂਬਾ ਜਾ ਂਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਆਈਆਂ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਾਂਬੇ ਜਾ ਂਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਿਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ (ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਨਹੀ)ਂ ਆਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ (ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਭੜਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਨਹੀ)ਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 
ਘੱਟ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਿਗਆ ਸੀ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

 
 
 

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 

ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਭੜਕਣ ਨਾਲ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਭੜਕਣਾ ਹੋਇਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮ ਤਰੇਲੀਆਂ/ਗਰਮੀ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕਾ Ο ਦਰਿਮਆਨਾ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 
 

78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 
ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਵਗਣਾ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਵਿਗਆ? 
Ο ਕਦੇ ਨਹੀ ਂ Ο ਬਹਤੁ ਘੱਟ Ο ਕਦੇ-ਕਦੇ Ο ਅਕਸਰ Ο ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ 

b.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ� ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 
ਟੀਕ ੇਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ IV ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਕੋਈ ਦਰਦ, ਸੋਜ਼ ਜਾ ਂਲਾਲੀ ਹੋਈ? 
Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ Ο ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ

 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 
ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰੁਗੰਧ 

a.  ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਰੁਗੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 
Ο ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਂ Ο ਹਲਕੀ Ο ਦਰਿਮਆਨੀ Ο ਗੰਭੀਰ Ο ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 
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OTHER SYMPTOMS 

ਹੋਰ ਲੱਛਣ 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਂਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ 
Ο Yes Ο No 

Ο ਹਾਂ Ο ਨਹੀ ਂ

Please list any other symptoms: 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ: 

1. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 

O ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

O ਹਲਕੀ O ਦਰਿਮਆਨੀ O ਗੰਭੀਰ O ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

2. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 

O ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

O ਹਲਕੀ O ਦਰਿਮਆਨੀ O ਗੰਭੀਰ O ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

3. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 

O ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

O ਹਲਕੀ O ਦਰਿਮਆਨੀ O ਗੰਭੀਰ O ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

4. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 

O ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

O ਹਲਕੀ O ਦਰਿਮਆਨੀ O ਗੰਭੀਰ O ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

5. ਿਪਛਲੇ 7 ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲੱਛਣ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਸੀ? 

O ਿਬਲਕੁਲ 
ਵੀ ਨਹੀ ਂ

O ਹਲਕੀ O ਦਰਿਮਆਨੀ O ਗੰਭੀਰ O ਬਹਤੁ ਗੰਭੀਰ 

 
 


