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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… 
 

వయ్క�త్ ల� �ా�� �ాయ్నస్ర్ క� ���తస్ జర�గ�త�నన్పప్డ� �ార� ���న్�ార�్ల  ��నన్ లకష్ణ�ల� మ��య� దుష�����ాలను 

అనుభ��ాత్ ర�. దయ�ే�ి ప్ర� ప్రశన్క�, గత 7 ���లల� � అనుభ�ాలను ఉతత్మం�ా �వ��ం�ే ఒక సమ������న్ ఎంచు��ం��… 
 

1. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dry mouth 
��ర� ఆ���� వడం 

a. గత 7 ���లల�, � ��ర� ఆ���� వడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

2. PRO-CTCAE® Symptom Term: Difficulty swallowing 
�ంగడంల� ఇబ్బం�� 

a. గత 7 ���లల�, � �ంగడంల� � ఇబ్బం�� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

3. PRO-CTCAE® Symptom Term: Mouth/throat sores 
��ట�ల� / ��ంత�ల� ప�ళ�్ళ 

a. గత 7 ���లల�, � ��ట�ల�/ ��ంత�ల� ప�ళ�్ళ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, ��ట�ల�/ ��ంత�ల� ప�ళ�్ళ � �ాధరణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

4. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cracking at the corners of the mouth (cheilosis/cheilitis) 
��ట� �వరలల� పగ�ళ�్ళ (�ైల��ిస్ / ��ట�స్) 

a. గత 7 ���లల�, � ��ట� �వరలల� చర్మం �క్క పగ�ళ�్ళ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 
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5. PRO-CTCAE® Symptom Term: Voice quality changes 
కంఠ ధ్వ� ��ణయ్తల� మ�ర�ప్ల� 

a. గత 7 ���లల�, � కంఠ ధ్వ�ల� ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్ల� వ��్చయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

6. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hoarseness 
బ� ంగ�ర��� వడం 

a. గత 7 ���లల�, � కంఠ ధ్వ� బ� ంగ�ర��� వడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

7. PRO-CTCAE® Symptom Term: Taste changes 
ర��ల� మ�ర�ప్ల� 

a. గత 7 ���లల�, � ఆ�రం మ��య� �ా�యం �క్క ర���� సంబం��ం�న సమసయ్ల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత 

ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

8. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased appetite 
ఆక� తగగ్డం 

a. గత 7 ���లల�, � ఆక� తగగ్డం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, ఆక� తగగ్డం, � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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9. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nausea 
��ారం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ��ారం�ా ఉం�ే��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ��ారం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

10. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vomiting 
�ాం� 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా �ాం� అ�ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, �క� �ాం� అవడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

11. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heartburn 
గ�ం�ెల� మంట 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా గ�ం�ెల� మంట ఉం��ే�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � గ�ం�ెల� మంట అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

12. PRO-CTCAE® Symptom Term: Gas 
�ాయ్స్ 

a. గత 7 ���లల�, �ర� �ాయ్స్ అ��కం�ా వదలడం (�తి�త్ ల�) జ����ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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13. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bloating 
ఉబ్బరం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా కడ�ప�(�� ట్ట) ఉబ్బరం క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � కడ�ప� ఉబ్బరం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

14. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hiccups 
ఎ��్కళ�్ళ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ఎ��్కళ�్ళ వ��్చ�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ఎ��్కళ�్ళ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

15. PRO-CTCAE® Symptom Term: Constipation 
మలబదధ్కంం 

a. గత 7 ���లల�, � మలబదధ్కం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

16. PRO-CTCAE® Symptom Term: Diarrhea 
�ళ్ల  ���చ��ల� 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా పలచ�ా ల��� �ళ్ళ ���చ��ల� (�ళ్ల  ���చ��ల� / �ళ్ల ���చ��ల�) క��ా�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 
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17. PRO-CTCAE® Symptom Term: Abdominal pain 
కడ�ప� ���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా కడ�ప� ���ిప్(�� ట్ట �్ార ంతంల�) క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � కడ�ప� ���పి్(�� ట్ట �్ార ంతంల�) అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, కడ�ప����పి్(�� ట్ట �్ార ంతం) � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

18. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fecal incontinence 
మల �సరజ్నను ఆప���నల�క�� వడం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� ఎంత తరచు�ా మల �సరజ్నల �ద �యంత్రణ ��ల�ప్య�ర�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, మల �సరజ్నల �ద �యంత్రణ ��ల�ప్వడం � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

19. PRO-CTCAE® Symptom Term: Shortness of breath 
ఊ�ి�� �సు��ల�క�� వడం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� ఊ�ి�� �సు��ల�క�� వడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, �ర� ఊ�ి�� �సు��ల�క�� వడం �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

20. PRO-CTCAE® Symptom Term: Cough 
దగ�గ్  

a. గత 7 ���లల�, � దగ�గ్  అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, దగ�గ్  � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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21. PRO-CTCAE® Symptom Term: Wheezing 
�ి�్లక�తల� 

a. గత 7 ���లల�, � �ి�్లక�తల� (�ా్వస ���య జర�గ�త�నన్ప�ప్డ� ���ల� ఈల ��సుత్ నప�ప్డ� వ�ే్చల�ంట� శబద్ం) అ��్వనన్ం�ా 

ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

22. PRO-CTCAE® Symptom Term: Swelling 
�ాప� 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా �ే� ల��� �ా� �ాప� వ�్చం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � �ే� ల��� �ా� �ాప� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట� 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, ��ే ల��� �ా� �ాప� � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

23. PRO-CTCAE® Symptom Term: Heart palpitations 
గ�ం�ె దడల� 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా దం�నట�్ల  ల��� ప����త�త్ త�నన్ట�్ల  గ�ం�ె ��ట�్ట క�ంట�నన్ట�్ల  (గ�ం�ె దడల�) అ��ిం�ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, దంచుత�నట�్ల  ల��� ప����త�త్ త�నన్ట�్ల  � గ�ం� ె��ట�్ట ��వడం (గ�ం� ెదడల�), అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ� ��� �వ్రత 

ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

24. PRO-CTCAE® Symptom Term: Rash 
దదుద్ ర�్ల  

a. గత 7 ���ల�్ల , �క� ఏ�ె�ౖ� దదుద్ ర�్ల  వ��్చయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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25. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin dryness 
చర్మం �� ���ా ఉండటం 

a. గత 7 ���లల�, � చర్మం �� ���ా ఉండటం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

26. PRO-CTCAE® Symptom Term: Acne 
�నన్ �నన్�� క�్కల� 

a. గత 7 ���లల�, � మ�ఖం ల��� ��� �ద �నన్ �నన్�� క�్కల� ల��� �ట�మల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

27. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hair loss 
�ట�్ట  ఊడటం 

a. గత 7 ���ల�్ల , � �ట�్ట  ఏ����� ఊ��ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

28. PRO-CTCAE® Symptom Term: Itching 
దురద 

a. గత 7 ���లల�, � చర్మం �క్క దురద అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట� 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

29. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hives 
దదుద్ ర�్ల  

a. గత 7 ���ల�్ల , �క� ఏ�ె�ౖ� దదుద్ ర�్ల  (చర్మం ��ౖన �ల�� క���న ఎర�ట� బ�����ల�) వ��్చయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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30. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hand-foot syndrome 
�ేత�ల� - �ాళ్ళ �ాయ్�� 

a. గత 7 ���లల�, � �ేత�ల� - �ాళ్ళ �ాయ్�� (�ేత�ల� ల��� �ాళ్ళ �ద పగ�ళ�్ళ, చర్మం ఊడటం, ఎర�దనం ల��� ���ిప్ క���ం�ే 

దదుద్ ర�్ల )అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ� �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

31. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail loss 
��ళ�్ళ ఊడటం 

a. గత 7 ���ల�్ల , � �ే� ��ళ్ళ ��ళ�్ళ ల��� �ా� ��ళ్ళ ��ళ�్ళ ఏ��ౖ�� ఊ��య�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

32. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail ridging 
��ర� �ద ఉబ�్బల� ఏరప్డటం 

a. గత 7 ���ల�్ల , � �ే� ��ళ్ళ ��ళ్ళ ల��� �ా� ��ళ్ళ ��ళ్ళ �ద ఉబ�్బల� ల��� బ�����ల� ఉ��న్య�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

33. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nail discoloration 
��ళ్ళ రంగ� �ా��� వడం 

a. గత 7 ���ల�్ల , � �ే� ��ళ్ళ ��ళ్ళ ల��� �ా� ��ళ్ళ ��ళ్ళ రంగ� ఏ�ె�ౖ� మ���ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

34. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sensitivity to sunlight 
సూరయ్�ాం��� సు�న్తత్వం 

a. గత 7 ���లల�, సూరయ్�ాం��� � చర్మం �క్క సు�న్తత్వం ������ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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35. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bed/pressure sores 
పడక / ఒ�త్�� ప�ండ�్ల  

a. గత 7 ���ల�్ల , �క� ఏ�ె�ౖ� పడక వల్ల  ప�ండ�్ల  క��ాయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

36. PRO-CTCAE® Symptom Term: Radiation skin reaction 
������షన్ వల్ల  చర్మం �ద ప్ర��వం 

a. గత 7 ���లల�, ������షన్ వల్ల  � చర్మం �ాల��ల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం Ο వ��త్ంచదు 

 
 
 

37. PRO-CTCAE® Symptom Term: Skin darkening 
చర్మం నల్లబడటం 

a. గత 7 ���లల�, � చర్మం అ�ా��రణం�ా నల్లబడటం ఏ�ై�� జ����ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

38. PRO-CTCAE® Symptom Term: Stretch marks 
చర్మం �ా��న గ�ర�త్ ల� 

a. గత 7 ���ల�్ల , �క� ఏ���ౖ� చర్మం �ా��న గ�ర�త్ ల� క��ాయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

39. PRO-CTCAE® Symptom Term: Numbness & tingling 
�దుద్ బ�రడం మ��య� ��్మ�� ఎక్కడం 

a. గత 7 ���లల�, � �ేత�ల� ల��� �ాళ�్ళ �దుద్ బ�రడం ల��� ��్మ�� ఎక్కడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, � �ేత�ల� ల��� �ాళ�్ళ �దుద్ బ�రడం ల��� ��్మ�� ఎక్కడం, � �ా��రణ ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం 

�ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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40. PRO-CTCAE® Symptom Term: Dizziness 
కళ�్ళ �రగడం 

a. గత 7 ���లల�, � కళ�్ళ �రగడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, కళ�్ళ �రగడం� �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

41. PRO-CTCAE® Symptom Term: Blurred vision 
మసక దృ�ి్ట 

a. గత 7 ���లల�, � మసక దృ�ి్ట  అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, మసక దృ�ి్ట � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

42. PRO-CTCAE® Symptom Term: Flashing lights 
������ �ాంత�ల� 

a. గత 7 ���ల�్ల , � కళ్ళ మ�ందు ఏ���ౖ� ������ �ాంత�ల� క��ిం�ే�ా? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

43. PRO-CTCAE® Symptom Term: Visual floaters 
కంట� మ�ందు నల్లట� మచ్చల� మ��య� ��తల� కనబడటం(��యల్ ��్ల టర�్ల ) 

a. గత 7 ���లల�, � కళ్ళ మ�ందు ఏ��ౖ�� కదుల�త�నన్నల్లట� మచ్చల� ల��� ��తల� (��్ల టర్స్) కనబ�ే�ా? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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44. PRO-CTCAE® Symptom Term: Watery eyes 
కళ్ళల� �ళ�్ళ 

a. గత 7 ���లల�, � కళ్ళల� �ళ�్ళ (కళ్ళ నుం�� �ళ�్ళ �ారడం) అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, కళ్ళల� �ళ�్ళ (కళ్ళ నుం�� �ళ�్ళ �ారడం) � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

45. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ringing in ears 
�ెవ�లల� ��ంగ�ర�మనడం 

a. గత 7 ���లల�, � �ెవ�లల� ��ంగ�ర�మనడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

46. PRO-CTCAE® Symptom Term: Concentration 
ఏ�ాగ�త ��ట్టడం  

a. గత 7 ���లల�, �ర� ఏ�ాగ�త ��ట్ట����� సంబం��ం�న సమసయ్ల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, ఏ�ాగ�త ��ట్ట����� సంబం��ం�న సమసయ్ల� � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం 

�ేసుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

47. PRO-CTCAE® Symptom Term: Memory 
జ�్ఞ పక శ��త్ 

a. గత 7 ���లల�, � జ�్ఞ పక శ��త్�� సంబం��ం�న సమసయ్ల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, జ�్ఞ పక శ��త్�� సంబం��ం�న సమసయ్ల� � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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48. PRO-CTCAE® Symptom Term: General pain 
�ా��రణ ���పి్ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ���ిప్ క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ���ిప్ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, ���ిప్ � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

49. PRO-CTCAE® Symptom Term: Headache 
తల���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా తల���పి్ వ�్చం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � తల���ిప్ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, � తల���పి్ � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

50. PRO-CTCAE® Symptom Term: Muscle pain 
కండ�ాల ���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా కండ�ాల ���పి్ క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � కండ�ాల ���పి్ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, కండ�ాల ���ిప్ � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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51. PRO-CTCAE® Symptom Term: Joint pain 
��ళ్ళ ���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ��ళ్ళ (��ేత�ల�, ��ాళ�్ల , భ�జ�ల� వంట��) ���ిప్ క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ��ళ్ళ (��ేత�ల�, ��ాళ�్ల , భ�జ�ల� వంట��) ���ిప్ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, ��ళ్ళ ���ిప్ (��తే�ల�, ��ాళ�్ళ, భ�జ�ల� వంట��) � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం 

�ేసుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

52. PRO-CTCAE® Symptom Term: Insomnia 
�ద్రల�� 

a. గత 7 ���లల�, � �ద్రల�� (�ద్ర పట్టడం, �ద్ర�� గలగడం, ��ందర�ా ��ల�్కనడంల� ఇబ్బం���� స�)అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, 

��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, �ద్రల�� (�ద్ర పట్టడం, �ద్ర�� గలగడం, ��ందర�ా ��ల�్కనడంల� ఇబ్బం���� స�) � �ా��రణ ల��� ����ా�� 

�ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

53. PRO-CTCAE® Symptom Term: Fatigue 
బడ�క 

a. గత 7 ���లల�, � బడ�క, అలసట, ల��� శ��త్ ల�క�� వడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

b. గత 7 ���లల�, బడ�క, అలసట, ల��� శ��త్ ల�క�� వడం � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 



NCI- PRO-CTCAE® ITEMS-TELUGU 
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: 3/17/2022 

54. PRO-CTCAE® Symptom Term: Anxious 
ఆదు�ాద్  

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ఆదు�ాద్ �ా అ��ిం�ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ఆదు�ాద్  అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, ఆదు�ాద్  � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

55. PRO-CTCAE® Symptom Term: Discouraged 
అ�ైరయ్పడటం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా �మ్మ�న్ ఏ�� ఉ��స్హపరచల�ద� అ��ిం�ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, �మ్మ�న్ ఏ�� ఉ��స్హపరచల�ద�� � ��వనల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, �మ్మ�న్ ఏ�� ఉ��స్హపరచల�ద�� ��వన � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

56. PRO-CTCAE® Symptom Term: Sad 
���రం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ���రం ల��� సం��షం�ా ల�నట�్ల  ��వనల� క��ా�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, � ���రం ల��� సం��షం�ా ల�నట�్ల  ��వనల� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

c. గత 7 ���లల�, ���రం ల��� సం��షం�ా ల�నట�్ల  ��వనల� � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం 

�ేసుక���న్�? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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57. PRO-CTCAE® Symptom Term: Irregular periods/vaginal bleeding 
క�మర��త మ�ట�్ల /�� నుం�� రకత్�్ార వం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఏ�ై�� క�మర��త మ�ట�్ల  వ��్చయ�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు Ο వ��త్ంచదు 

 
 
 

58. PRO-CTCAE® Symptom Term: Missed expected menstrual period 
ఆ�ం�న మ�ట�్ట  త�ిప్�� వడం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� ఆ�ం�న మ�ట�్ట  త�ిప్ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు Ο వ��త్ంచదు 

 
 
 

59. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal discharge 
�� నుం�� �్ార వం 

a. గత 7 ���లల�, �క� �� నుం�� అ�ా��రణం�ా ఏ�ై�� �్ార వం వ�్చం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

60. PRO-CTCAE® Symptom Term: Vaginal dryness 
�� �� ���ా అవ్వడం 

a. గత 7 ���లల�, � �� �� ���ా అవ్వడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

61. PRO-CTCAE® Symptom Term: Painful urination 
మ�త్రం �� సుత్ నప�ప్డ� ���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �ర� మ�త్రం �� సుత్ నప�ప్డ� ���పి్ ల��� మంట అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 
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62. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary urgency 
మ�త్రం �� సు��వల�ిన అతయ్ంత అవసరం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా అక�ా్మత�త్ �ా మ�త్రం �� సు���ాల�� ����క క���ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, అక�ా్మత�త్ �ా మ�త్రం �� సు���ాల�� ����క � మ�మ�ల� ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �సేుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

63. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary frequency 
మ�త్రం �� సు��వడం �క్క తరచుదనం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� తరచు�ా మ�త్రం �� సు��వల�ని సమయ�ల� ఉ��న్య�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, తరచు�ా మ�త్రం �� సు��వడం � �ా��రణ ల��� ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 

 
 
 

64. PRO-CTCAE® Symptom Term: Change in usual urine color 
మ�త్రం �క్క �ా��రణ రంగ� ల� మ�ర�ప్ 

a. గత 7 ���లల�, � మ�త్రం రంగ�ల� ఏ�ై�� మ�ర�ప్ క���ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

65. PRO-CTCAE® Symptom Term: Urinary incontinence 
మ�త్ర�సరజ్న ఆప���ల�క�� వడం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� ఎంత తరచు�ా మ�త్రం �ద �యంత్రణ (�ారడం) ��ల�ప్య�ర�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, మ�త్రం �ద �యంత్రణ (�ారడం) ��ల�ప్వడం � �ా��రణ ����ా�� �ారయ్కల��ాలల� ఎంత జ�కయ్ం �ేసుక�ం��? 

Ο అసస్ల� ల�దు Ο ��ం�ెం Ο ��ంత ��రక� Ο ఎక�్కవ Ο ��ల� ఎక�్కవ 
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66. PRO-CTCAE® Symptom Term: Achieve and maintain erection 
అంగసత్ంభన �� ందడం మ��య� �ల�ప���వడం 

a. గత 7 ���లల�, �క� అంగసత్ంభన �� ందడం మ��య� �ల�ప���వడంల� క���న ఇబ్బం�� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత 

ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం Ο ల�ౖం��కం�ా 

చుర�క��ా 

ల�ర� 

Ο సమ���నం 

�ెపప్����� 

ఇష్టపడడంల�

దు 

 
 
 

67. PRO-CTCAE® Symptom Term: Ejaculation 
స్ఖలనం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా స్ఖలనం�� సమసయ్ల� క��ా�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� 

�రంతరం 

Ο ల�ౖం��కం�ా 

చుర�క��ా 

ల�ర� 

Ο సమ���నం 

�ెపప్����� 

ఇష్టపడడంల�

దు 

 
 
 

68. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased libido 
ల�ౖం��క�ాంఛ తగగ్డం  

a. గత 7 ���లల�, � ల�ౖం��క�ాంఛ తగగ్డం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం Ο ల�ౖం��కం�ా 

చుర�క��ా 

ల�ర� 

Ο సమ���నం 

�ెపప్����� 

ఇష్టపడడంల�

దు 

 
 
 

69. PRO-CTCAE® Symptom Term: Delayed orgasm 
ఆలసయ్ం�ా ��వ�్ార �ిత్  �� ందడం 

a. గత 7 ���లల�, ��వ�్ార �ిత్  �� ంద����� ల��� ప�ా�ాష్ఠ  �ేర����� ��ల� సమయం పట�్టనట�్ల  �క� అ��ిం�ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు Ο ల�ౖం��కం�ా చుర�క��ా ల�ర� Ο సమ���నం �ెపప్����� 

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

��వ�్ార �ిత్  �� ందల�క�� డం 

a. గత 7 ���లల�, �ర� ��వ�్ార �ిత్  �� ందల�క�� య��ా ల��� ప�ా�ాష్ఠ  �ేరల�క �� య��ా? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు Ο ల�ౖం��కం�ా చుర�క��ా ల�ర� Ο సమ���నం �ెపప్����� 

ఇష్టపడడంల�దు 

 
 
 

71. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain w/sexual intercourse 
సం��గం జ����నప�ప్డ� ���ిప్ 

a. గత 7 ���లల�, �� ��్వ�ా సం��గం జ����నప�ప్డ� �క� క���న ���ిప్ అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం Ο ల�ౖం��కం�ా 

చుర�క��ా 

ల�ర� 

Ο సమ���నం 

�ెపప్����� 

ఇష్టపడడంల�

దు 

 
 
 

72. PRO-CTCAE® Symptom Term: Breast swelling and tenderness 
��మ�్మ �క్క �ాప� మ��య� సు�న్తత్వం 

a. గత 7 ���లల�, � ��మ�్మ �్ార ంతం �క్క �ాయ్��చం ల��� సు�న్తత్వం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

73. PRO-CTCAE® Symptom Term: Bruising 
కమలడం 

a. గత 7 ���ల�్ల , �క� సులభం�ా (నల్లట� మ��య� �లం గ�ర�త్ ల�) క��ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 
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74. PRO-CTCAE® Symptom Term: Chills 
చ� 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా వణ�క�ల� ల��� కంప��ల�� చ� వ�్చం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, �క� వణ�క�ల� ల��� కంప��ల�� వ�్చన చ� అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

75. PRO-CTCAE® Symptom Term: Increased sweating 
అ��కం�ా �ెమటపట్టడం 

a. గత 7 ���లల�, పగట�ప�ట ల��� �ా�్ర సమయంల� �క� ఎంత తరచు�ా అను��క�ం�� ల��� ఎక�్కవ�ా �మెటల� పట�్ట� (���� ఆ�ర�్ల / 

ఎర�బర����� సంబం��ం�న� �ావ�)? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, పగట�ప�ట ల��� �ా�్ర సమయంల� �క� అను��క�ం�� ల��� అ��కం�ా �ెమటల� పట్టడం (���� ఆ�ర�్ల / ఎర�బడ����� 

సంబం��ం�న� �ావ�) అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

76. PRO-CTCAE® Symptom Term: Decreased sweating 
తక�్కవ�ా �ెమటపట్టడం 

a. గత 7 ���లల�, �క� అను��క�ం�� �ెమటల� పట్టడం త��గ్ం��? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

 
 
 

77. PRO-CTCAE® Symptom Term: Hot flashes 
���� ఆ�ర�్ల  

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా ���� ఆ�ర�్ల  �ావడం/ ఎర��ా అవడం జ����ం��? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, �క� ���� ఆ�ర�్ల  �ావడం/ఎర��ా అవడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 
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78. PRO-CTCAE® Symptom Term: Nosebleed 
మ�క�్క నుం�� రకత్మ� �ారడం 

a. గత 7 ���లల�, �క� ఎంత తరచు�ా మ�క�్క నుం�� రకత్మ� �ారడం ఉం��ే�? 

Ο ఎప�ప్డూ ల�దు Ο అర�దు�ా Ο అప�ప్డప�ప్డ� Ο తరచు�ా Ο ����ప� �రంతరం 

b. గత 7 ���లల�, మ�క�్క నుం�� రకత్మ� �ారడం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 

 
 
 

79. PRO-CTCAE® Symptom Term: Pain and swelling at injection site 
ఇంజకష్న్ ��ేని ప్ర�శేంల� ���ిప్ మ��య� �ాప� 

a. గత 7 ���లల�, �క� మందును ఇంజ�కష్న్ ��్వ�ా ల��� �ిరల ��్వ�ా ఇ�్చన ప్ర�ేశంల� ఏ�ై�� ���ిప్, �ాప� ల��� ఎర�తనం ఉం��ే�? 

Ο అవ�ను Ο ల�దు Ο వ��త్ంచదు 

 
 
 

80. PRO-CTCAE® Symptom Term: Body odor 
శ��రప� �ాసన 

a. గత 7 ���లల�, � శ��రప� �ాసన అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

Ο ఏ� ల�దు Ο స్వలప్ం Ο ఓ �సత్ర� Ο �వ్రం Ο ��ల� �వ్రం 
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OTHER SYMPTOMS 

ఇతర లకష్ణ�ల� 

Do you have any other symptoms that you wish to report? 
 
�ర� �����ంచద��న ఇతర లకష్ణ�ల� ఏ���ౖ� �క� ఉ��న్య�? 

Ο Yes Ο No 

Ο అవ�ను Ο ల�దు 

Please list any other symptoms: 
దయ�ే�ి ఏ��ౖ�� ఇతర లకష్ణ�లను జ���� �ేయం��: 

1. గత 7 ���లల�, ఈ లకష్ణం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

O ఏ� ల�దు O స్వలప్ం O ఓ �సత్ర� O �వ్రం O ��ల� �వ్రం 

2. గత 7 ���లల�, ఈ లకష్ణం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

O ఏ� ల�దు O స్వలప్ం O ఓ �సత్ర� O �వ్రం O ��ల� �వ్రం 

3. గత 7 ���లల�, ఈ లకష్ణం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

O ఏ� ల�దు O స్వలప్ం O ఓ �సత్ర� O �వ్రం O ��ల� �వ్రం 

4. గత 7 ���లల�, ఈ లకష్ణం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

O ఏ� ల�దు O స్వలప్ం O ఓ �సత్ర� O �వ్రం O ��ల� �వ్రం 

5. గత 7 ���లల�, ఈ లకష్ణం అ��్వనన్ం�ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��� �వ్రత ఏ�ట�? 

O ఏ� ల�దు O స్వలప్ం O ఓ �సత్ర� O �వ్రం O ��ల� �వ్రం 

 


