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  ' আমার জিহ্ার 
জিচে ক্ষত দেখচত 
দেচেজিলাম৷
যখি এটা ভাচলা হজছিল িা, 
আজম একিি জিজে’র কাচি 
জিচেজিলাম৷'
Christine
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যকু্তরাচিযে প্রজত বির 6,400 িচিরও দবজি বযেজক্ত মুচখর কযোন্াচর আক্ান্ত হে৷ 
েরুুষচের মচ্যে এবং 50 বিচরর দবজি বেসী বযেজক্তচের মচ্যে এজট দবজি দেখা যাে৷ 
্ূমোি, আলচকাহল গ্রহণ এবং োি বা তামাক জেবাচল আেিার মুচখর কযেন্ার 
হওোর ঝঁুজক দবচে যাচব৷

মুচখর কযোন্াচরর লক্ষণসমূহ

দকাি েজরবত্তিগুচলার জেচক দখোল 
রাখচত হচব এবং কখি আেিার দেজটিস্ট 
বা োক্তারচক দেখাচত হচব তা িািাটা 
সজতযেকাচরর েজরবত্তি আিচত োচর৷ 
আেিার লক্ষণ দেখা জেচল ভে োচবি 
িা - চসগুচলা েরীক্ষা কজরচে জিি৷ 

আেিার এই সব লক্ষণগুচলার মচ্যে 
দকাচিাজট জতি সপ্াহ বা আচরা দবজি 
সমে ্চর থাকচল আেিার দেজটিস্ট বা 
োক্তারচক দেখাি:
•	 মুচখর দভতচর ঘা যা ভাচলা হচছি িা৷
•	 আেিার মুচখর দভতচর লাল বা সাো 

োি৷
•	 জিহ্া, মুখ বা িলাে বযেথা যা ভাচলা 

হচছি িা৷
•	 আেিার মুচখ বা িলাে দ�ালা বা 

জেণ্ড৷
•	 িলা দভচে যাওো বা কণ্ঠস্বচর অিযোিযে 

েজরবত্তি৷
•	 জিলচত বা জেবাচত অসুজব্া হওো৷ 
•	 আেিার িলার দভতচর দকাচিা জকিু 

আটচক আচি বচল মচি হওো৷
•	 আেিার জিহ্াে অথবা মুচখর 

আচরকজট িােিাে অিভূুজত িা 
োওো৷

•	 দকাচিা কারণ িাোই এক বা একাজ্ক 
োঁত িেবচে হচে যাওো৷

প্রাে সমচেই কযোন্ার িাো অিযে কারচণ 
এই লক্ষণগুচলা দেখা জেচে থাচক৷ জকন্তু 
জিচিই জিচির দরাি জিণ্তে করার দেষ্া 
করচবি িা - এগুচলা েরীক্ষা কজরচে জিি৷ 
যজে আেিার কযোন্ার থাচক, তাহচল 
এটা যত আচি ্রা েেচব, স�লভাচব 
জেজকৎসা করাচিার সম্াবিাও তত দবজি 
থাকচব৷

আেিার লক্ষণগুচলা েরীক্ষা করাচিার 
মা্যেচম আেজি আেিার দেজটিস্ট বা 
োক্তাচরর সমে িষ্ করচিি িা৷ 

মুচখর কযোন্ার যত আচি ্রা েেচব,  
এর জিরামচের সম্াবিা তত দবচে যাচব৷ 

যজে আেিার সহােতার প্রচোিি হে 
অথবা শু্ু কথা বলার িিযে কাউচক োি, 
তাহচল মযোকজমলাি-এর সাচথ জবিামূচলযে 
0808 808 00 00 িম্বচর কথা বলুি 
অথবা দেখুি macmillan.org.uk
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