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রেডিওথেোডপ 
 

এই তেয রেমিওথেোমিে মিষথে। 

মনথে দাগ রদওো রে রকাথনা িব্দ রিষ মদথকে িব্দ তামলকাে িযাখ্যা কো হথেথে। িব্দ 
তামলকাে িব্দগুথলাে ইংথেমি উচ্চােণও অন্তর্ভু ক্ত েথেথে৷ 

কযান্সাে আথে এম্ন অথনকথকই তাথদে মেমকৎসাে অংি মহসাথি রেমিওথেোমি মনথত হথি। 

অথনক ধেথনে রেমিওথেোমি আথে। এই তথেয আম্ো প্রধান ধেনগুথলা সম্পথকু িযাখ্যা কেথিা। 
আিমন রকাথনা ধেথনে রেমিওথেোমি মনথেন রসই িযািাথে আিনাে িাক্তােথক িযাখ্যা কেথত 
িলভন, োথত আিমন এই তথেযে সঠিক অংিগুথলা িড়থত িাথেন। 

মকেভ মকেভ িযমক্তে রকথম্াথেোমি িা সািুামেে ম্ত অনযানয মেমকৎসাও প্রথোিন হে। 
হাসিাতাথলে িাক্তােো আিনাে সাথে আিনাে মেমকৎসাে িযািাথে কো িলথিন। আম্াথদে 
কাথে এই মেমকৎসাগুথলা সম্বথে িাংলা র্াষােও তেয আথে। 
 
এই তথেযে মিষথে আিনাে রকাথনা প্রশ্ন োকথল, আিমন রে হাসিাতাথল মেমকৎসা কোথেন 
রসখ্ানকাে িাক্তাে িা নাসুথক মিথেস করুন৷  

এোড়াও আিমন ম্যাকমম্লান কযান্সাে সাথিাটু (Macmillan Cancer Support)-রক 0808 808 
00 00 মি রফ্ান নম্বথে, রসাম্িাে রেথক শুক্রিাে, সকাল 9 রেথক োত 8টা িেুন্ত কল কেথত 
িাথেন। আম্াথদে রদার্াষী আথে, তাই আিমন আম্াথদে সাথে মনথিে র্াষাে কো িলথত 
িাথেন। েখ্ন আিমন আম্াথদেথক কল কেথিন, অনভগ্রহ কথে ইংথেমিথত আম্াথদেথক িানাথিন 
রে আিনাে রকাথনা র্াষা প্রথোিন। (িলভন “রিঙ্গমল”)৷ 

কযান্সাে সম্পথকু িাংলা র্াষাে macmillan.org.uk/translations ওথেিসাইথট আথো তেয আথে 

 

 

 

 
 
 

Radiotherapy: Bengali 
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এই তেয এগুথ াে ডিষথে: 
• কযান্সাে কী?  

• রেমিওথেোমি কী?  

• রকন রেমিওথেোমি রদওো হে? 

• আিনাে রেমিওথেোমি টিম্ 

• আিনাে মেমকৎসা সম্পথকু িভঝথত িাো 

• রকাোে রেমিওথেোমি রদওো হে?  

• আিনাে মেমকৎসাে িমেকল্পনা কো 

• রেমিওথেোমিে ধেনগুথলা 

• রেমিওথেোমিে িার্শ্ুপ্রমতমক্রোসম্ূহ 

• দীরু্থম্োদী িার্শ্ুপ্রমতমক্রোসম্ূহ  

• ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্াথি সাহােয কেথত িাথে 

• িব্দথকাষ 

• িাংলা র্াষাে আথো তেয 

• সূত্র ও ধনযিাদ োিন 
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ক্যান্সাে ক্ী?  

কযান্সাে আম্াথদে িেীথেে রকাষগুমলথত শুরু হে। রকাষ হল রোট রোট মনম্ুাণ ব্লক ো 
আম্াথদে িেীথেে অঙ্গ এিং টিসভযগুথলা ততমে কথে। সাধােণত, এই রকাষগুমল মনেমিতর্াথি র্াগ 
হথে নতভ ন রকাষ ততমে কথে। এই র্াথিই আম্াথদে িেীে রিথড় ওথে, রসথে ওথে এিং রম্োম্ত 
হে। কখ্থনা কখ্থনা, এথত রগালথোগ রদখ্া োে আে রকাষ অস্বার্ামিক হথে ওথে। অস্বার্ামিক 
রকাষ র্াগ হথত োথক এিং আথো রিমি অস্বার্ামিক রকাষ ততমে কেথত োথক। এই রকাষগুথলা 
একটি মিণ্ড ততমে কথে োথক টিউম্াে িলা হে। 

 স্বাভাডিক্ রক্াষ রে রক্াষগুথ া টিউমাে ততডে ক্থে 

             
সি ম্াংসমিণ্ড কযান্সাে নে। রে মিণ্ডটি কযান্সাে নে রসটিথক মিনাইন িলা হে। এটি িেীথেে 
আে রকাোও েড়াথত িাথে না। রে মিণ্ডটি কযান্সাে রসটিথক ম্যামলগনযান্ট িলা হে। এটি 
িেীথেে অনযানয স্থাথনও েমড়থে িড়থত িাথে।  

কযান্সাে রকাষগুমল কখ্থনা কখ্থনা প্রােমম্ক কযান্সাে রেথক রর্থঙ্গ রিমেথে োে এিং েক্ত িা 
লমসকা িযিস্থাে ম্াধযথম্ িেীথেে অনয অংিগুথলাথত েমড়থে িথড়। রে কযান্সাে রকাষগুথলা েমড়থে 
োে আে িেীথেে অনয রকাোও টিউম্াে ততেী কথে রসগুথলাথক রসথকন্ডামে কযান্সাে িথল। 

অনয কাথো কাে রেথক আিনাে কযান্সাে হথি না। 

 

রেডিওথেোডপ ক্ী?  

রেমিওথেোমি কযান্সাে রকাষগুথলা ধ্বংস কোে িনয িমক্তিালী এক্স-রে িযিহাে কথে। এটি 
সাধােণ রকাষগুথলাথকও ধ্বংস কেথত িাথে, মকন্তু এগুথলা সাধােণত মেমকৎসাে িথে িূিুািস্থাে 
মফ্থে আথস।  
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রক্ন রেডিওথেোডপ রেওো হে?  

ক্যান্সাে ডনোমথেে জনয 
মকেভ মকেভ ধেথনে কযান্সাে সামেথে তভ লথত রেমিওথেোমি রদওো হে।  শুধভম্াত্র এটিই রদওো 
হথত িাথে। িা, এটি সািুামেে িূথিু িা িথে রদওো রেথত িাথে। সািুামেে িূথিু রদওো হথল, 
এটি টিউম্ােটিথক আকাথে রোট কথে রফ্লথত িাথে। সািুামেে িথে রদওো হথল, এটি সািুামেে 
িথে রকাথনা কযান্সাে রকাষ েথে রগথল রসগুথলাথক রম্থে রফ্লথত সাহােয কেথত িাথে। কখ্নও 
কখ্নও রকথম্াথেোমি রেমিওথেোমিে সাথেই রদওো হে। 

ক্যান্সাথেে  ক্ষণগুড ে ডিষথে সাহােয ক্োে জনয 
েখ্ন কযান্সাথেে মনোম্ে কো োে না, তখ্ন উিসগুগুথলাে মিষথে সাহােয কেথত 
রেমিওথেোমি রদওো হে। এথক িযামলথেটির্ িা প্রিম্নকােী রেমিওথেোমি িলা হে।  

 
আপনাে রেডিওথেোডপ টিম 

ডিডনক্া  অথকা ডজস্ট  
ইমন একিন িাক্তাে মেমন রেমিওথেোমি মদথে কযান্সাথেে মেমকৎসা কথেন।  তাো আিনাে 
মেমকৎসাে িমেকল্পনা কেথত সাহােয কথেন। আিনাে মেমকৎসা েলাকালীন সম্থে আিমন তাথদে 
সাথে রদখ্া কেথত িাথেন োথত তাো িেীক্ষা কথে রদখ্থত িাথেন রে আিমন রকম্ন কেথেন।  
আিমন তাথদে সাথে আিনাে দভইটি অযািথেন্টথম্থন্টে ম্াঝখ্াথনও রদখ্া কেথত োইথত িাথেন। 

রেডিওগ্রাফাে  
রেমিওগ্রাফ্ােথদে টিম্ আিনাে মেমকৎসাে িমেকল্পনা কেথত সাহােয কথেন এিং রেমিওথেোমি 
রম্মিনগুমলথত কাি কথেন। আিনাে রকাথনা িার্শ্পু্রমতমক্রো িা উথেগ োকথল রসগুথলাে মিষথেও 
তাো আিনাথক িোম্িু রদন।  
 
ডিডনক্যা  নাসস ডিথেষজ্ঞ  
এো হথলন রসই নাসু োো আিনাে হওো কযান্সাথেে ধেথনে মিষথে মিথিষে।  আিনাে 
রকাথনা উথেগ োকথল আিমন এথদে সাথে কো িলথত িাথেন। আিনাে মেমকৎসা েলাকালীন 
সম্থে এিং িথে তাো আিনাথক সহােতা ও তেয মদথত িাথেন। তাো রেথকাথনা িার্শ্ ু
প্রমতমক্রোে িযিস্থািনাে কেথতও আিনাথক সাহােয কেথত িাথেন। 
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আপনাে ডিডক্ৎসা সম্পথক্স  িুঝথত পাো 

আিমন মেমকৎসা গ্রহণ কোে আথগ, আিনাে িাক্তাে, নাসু িা ফ্াম্ুামসস্ট িযাখ্যা কেথিন: 

• রকন আিনাে এটি প্রথোিন 

• কত র্ন র্ন আিনাথক এটি মনথত হথি 

• সম্ভািয িার্শ্ু প্রমতমক্রোসম্হূ 

• মেমকৎসা রনিাে িে আিমন রকম্ন রিাধ কেথত িাথেন। 

 
েতক্ষণ িেুন্ত না আিমন িভঝথত িােথেন আিমন রকন এটি মনথেন আে আিমন রকম্ন রিাধ 
কেথত িাথেন ততক্ষণ িেুন্ত রকাথনা মেমকৎসা রদওো উমেত নে। আিমন মেমকৎসা মনথত সম্মত 
আথেন এিং এে সম্ভািয িার্শ্ু প্রমতমক্রোগুথলা সম্পথকু িভঝথত িােথেন তা রিাঝাথনাে িনয 
আিনাথক একটি ফ্েথম্ স্বাক্ষে কেথত িলা হথি৷  এটিথক সম্মমতিত্র িলা হে। 
 
িাংলা ও ইংথেমি িলথত িাথেন এম্ন কাউথক আিনাে সাথে মনথল র্াথলা হথি৷ কখ্থনা কখ্থনা 
হাসিাতাল আিনাে িনয একিন রদার্াষীে িযিস্থা কেথত িাথেন। তাথদেথক সাধােণত আথগই 
এই িযিস্থা কেথত হে।  তাই আিনাে েমদ রকাথনা রদার্াষীে প্রথোিন হে, অযািথেন্টথম্ন্টে 
আথগই হাসিাতালথক তা িানাথিন।  
 

রক্াোে রেডিওথেোডপ রেওো হে? 

রেমিওথেোমি হাসিাতাথল রদওো হে। আিমন সাধােণত একিন রি রিথিন্ট মহথসথি আিনাে 
মেমকৎসা মহথসথি িাথিন। এে অেু হথে মেমকৎসা রিথষ আিমন িামড় মফ্থে রেথত িােথিন এিং 
আিনাথক হাসিাতাথল োথত োকথত হথি না। রকাথনা রকাথনা ধেথনে রেমিওথেোমিে রক্ষথত্র, 
আিনাথক কথেকমদথনে িনয হাসিাতাথল োকথত হথত িাথে। 

েমদ আিমন অসভস্থ হন িা আিমন েমদ রকথম্াথেোমিও মনথত োথকন, রসথক্ষথত্র আিনাথক হেথতা 
িা হাসিাতাথল োকথত হথত িাথে।  
 

আপনাে ডিডক্ৎসাে পডেক্ল্পনা ক্ো  

প্রথতযক িযমক্তে িনয সতকুতাে সাথে রেমিওথেোমিে িমেকল্পনা কো হে। মেমকৎসাটি রেন 
র্াথলার্াথি কাি কথে এিং েোসম্ভি কম্ িার্শ্ু প্রমতমক্রো র্টাে তা মনমিত কোে িনয এটি 
কো হে। আিনাে মেমকৎসা শুরু কেথত িাোে আথগ িমেকল্পনা কোে িনয আিনাথক 
কথেকিাে হাসিাতাথল রেথত হথত িাথে। আিনাে রেমিওথেোমি টিম্ আিনাথক িানাথিন রে মক 
প্রতযািা কো রেথত িাথে। 
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স্ক্যান 
আিনাে মেমকৎসা শুরু হওোে িূথিু আিনাথক এক িা একামধক স্ক্যান কেথত হথত িাথে। 
আিনাে কতটভ কু রেমিওথেোমিে দেকাে এটি আিনাে টিম্থক তা মনধুােণ কেথত সাহােয কথে। 
ঠিক রকাোে রেমিওথেোমি মদথত হথি তা িমেকল্পনা কেথতও এটা সাহােয কথে।  

স্ক্যান কোে িূথিু, আিনাথক আিনাে মকেভ রিািাক খ্ভথল রফ্থল গাউন িোে িনয িলা হথত 
িাথে। এোড়াও টিথম্ে রকাথনা িযমক্ত আিনাথক একটি িানীে িা ইনথিকিন মদথত িাথেন।  
এটি স্ক্যান রেথক একটি িমেষ্কাে মেত্র রিথত সাহােয কথে। 
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ছাাঁি ও মুথ াে 
আিনাে মেমকৎসাে িনয আিনাে একটি োাঁে িা ম্ভথখ্াথিে প্রথোিন হথত িাথে।  েমদ আিনাে 
এটিে প্রথোিন হে, আিনাে রেমিওথেোমি টিম্ এটি আিনাে িনয িানাথি। একটি োাঁে িা 
ম্ভথখ্াি আিনাথক মস্থে োকথত এিং সঠিক অিস্থাথন োকথত সাহােয কথে।  োাঁেগুমল িা, হাত, 
িা িেীথেে অনয অংথিে িনয ততমে কো হে৷  ম্ভথখ্াি হল ম্াো আে র্াথড়ে িনয।   

োাঁে িা ম্ভথখ্াি প্লামস্টথকে িাথলে ততমে।  এটা আাঁটর্াথি মফ্ট কথে মকন্তু তা অস্বমিকে হথল 
েলথি না।  আিমন এটি শুধভ অল্প সম্থেে িনয িেথিন।  আিমন এটি িেথিন 

• েখ্ন আিনাে মেমকৎসাে িমেকল্পনা কো হথে 

• েখ্ন আিনাে মেমকৎসা কো হথে।   

 
একটি োাঁে িা ম্ভথখ্াি িথে োকাে সম্ে আিমন স্বার্ামিকর্াথি মনিঃর্শ্াস মনথত িাথেন।   
 

 

 

ত্বথক্ে উপে ডিহ্ন রেো 
আিনাে রেমিওথেোমি টিথম্ে রকউ আিনাে ত্বথক রকাথনা রোট, স্থােী দাগ এাঁথক মদথত িাথে।  
এই দাগগুমল রদখ্াে রে ঠিক রকাোে রেমিওথেোমি মদথত হথি। এই দাগগুমল টযাটভ ে ম্ত একই 
উিাথে কো হে।  েমদ আিনাে ত্বথক দাগ রদোে মিষথে আিনাে রকাথনা উথেগ োথক তাহথল 
তা রেমিওগ্রাফ্ােথক িলভন।   
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ফাটিস ড টি িা উিসেতা   
রেমিওথেোমি আিনাে গরু্ধােথণে ক্ষম্তা িা কাউথক গরু্িতী কোে ক্ষম্তাথক প্রর্ামিত কেথত 
িাথে।  অথনথকে কাথেই এটি রম্থন রনোটা কঠিন হথে িথড়। আিমন এই িযািাথে উমেগ্ন হথল, 
মেমকৎসা শুরুে আথগ আিনাে িাক্তাে িা নাথসুে সাথে কো িলভন। তাো আিনাে কী প্রতযািা 
কো উমেত, এিং আিনাে ফ্াটুিমলটিথক সভেমক্ষত োখ্াে উিাে সম্পথকু আিনাথক িলথত িাথেন। 
একিন কাউথন্সলে িা ধম্ীে রনতাে সাথে কো িলাটা সহােক হথত িাথে।  
 

গভস ডনথোধক্  
আিনাে িাক্তাে হেথতা রকাথনা রকাথনা মেমকৎসাে সম্ে আিনাথক গরু্ধােণ না কেথত িা 
কাউথক গরু্িতী না কোে িোম্িু রদথিন।  এে কােণ হথে রেমিওথেোমি ভ্রথণে মিকািথক 
ক্ষমতগ্রি কেথত িাথে। রেমিওথেোমি েলাকালীন সম্থে এিং এটি রিষ হওোে িে কথেক ম্াস 
িেুন্ত গরু্মনথোধক িযিহাে কো গুরুত্বিূণু। আিমন এই িযািাথে উমেগ্ন হথল আিনাে িাক্তাে িা 
নাথসুে সাথে কো িলথত িাথেন।  
 

রেডিওথেোডপে ধেনগুথ া 

মিমর্ন্ন ধেথনে রেমিওথেোমি আথে: 

• িাডহযক্ রেডিওথেোডপ – রেমিওথেোমি রম্মিন িযিহাে কথে িেীথেে িাইথে রেথক 
রদওো হে। 

• অভযন্তেীণ রেডিওথেোডপ – েখ্ন একটি রতিমিে সাম্গ্রী আিনাে িেীথেে ম্থধয 
স্থািন কো হে। দভই ধেথনে অর্যন্তেীণ রেমিওথেোমি আথে: ব্র্যামকথেথোমি ও 
রেমিওআইথসাথটাি রেোমি।  

 
আিমন রকাথনা ধেথনে রেমিওথেোমি মনথেন রসই িযািাথে আিনাে িাক্তােথক িযাখ্যা কেথত 
িলভন, োথত আিমন এই তথেযে সঠিক অংিগুথলা িড়থত িাথেন। 
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িাডহযক্ ডিম রেডিওথেোডপ 
এটা হল েখ্ন রেমিওথেোমি রম্মিন িযিহাে কথে িেীথেে িাইথে রেথক রেমিওথেোমি রদওো 
হে। রিমিে র্াগ িযমক্ত রসাম্িাে রেথক শুক্রিাে প্রথতযক মদন মেমকৎসা রনন। সপ্তাহাথন্ত তাো 
রকাথনা মেমকৎসা োড়া মিশ্রাম্ িান। রকাথনা রকাথনা হাসিাতাল সপ্তাহাথন্ত মেমকৎসা রদে, তাে 
িদথল কম্ুমদিসগুথলাথত মিশ্রাম্ রদে।  
 
আিনাথক কতগুমল মেমকৎসা রদওো হথি তা মনরু্ে কেথি কযান্সাথেে ধেন এিং আকাথেে 
উিে। আিনাে প্রথোিনীে সি মেমকৎসা রিথত এক রেথক সাত সপ্তাহ িেুন্ত লাগথত িাথে। 
 
মেমকৎসাে িনয প্রমতমদন শুধভম্াত্র কথেক মম্মনট সম্ে লাথগ, মকন্তু হাসিাতাল িযি োকথল 
আিনাথক মেমকৎসাে িনয অথিক্ষা কেথত হথত িাথে। অথিক্ষা কোে সম্ে মকেভ একটা কেথল 
সাহােয হথত িাথে, রেম্ন িড়া িা গান রিানা। 
 
আিনাে প্রেম্িাে মেমকৎসাে আথগ, কী র্টথি তা রেমিওথেোমি টিম্ িযাখ্যা কেথি। তাো 
আিনাথক আিনাে মকেভ রিািাক খ্ভথল রফ্থল একটি গাউন িোে িনয িলথত িাথেন। মেমকৎসা 
মনথে মেমন্তত রিাধ কোটাই স্বার্ামিক। মকন্তু এটি সাধােণত সম্থেে সাথে সাথে সহি হথত 
োথক েখ্ন আিমন কম্ীথদেথক মেথন রফ্থলন এিং কী হথি রিথন োন।  
 
আিনাথক মেমকৎসাে িনয সঠিক অিস্থাথন মনথে রেথত একটভ  সম্ে রলথগ রেথত িাথে। আিনাথক 
খ্ভি মস্থে হথে শুথে োকথত হথি। রেমিওগ্রাফ্ােো আথলা কমম্থে রদথিন। তােিে তাো মেমকৎসা 
েলাে সম্ে র্েটি রেথড় রিমেথে োথিন।  রেমিওথেোমি মনথত িযো লাথগ না এিং সাধােণত 
রেমিওথেোমি রম্মিন আিনাথক স্পিু কথে না।   
 
িানালা মদথে িা মিথনে ম্াধযথম্, রেমিওগ্রাফ্াথেো িাথিে রুম্ রেথক আিনাথক িেুথিক্ষণ 
কেথিন। অনয রকউ আিনাথক রদখ্থত িােথিন না। আিনাে রকাথনা সম্সযা হথল, তাথদেথক 
িানাথনাে িনয আিমন আিনাে হাত তভ লথত িাথেন িা অযালাম্ু িািাথত িাথেন।  
 
মিমর্ন্ন মদক রেথক মেমকৎসা রদোে িনয রম্মিনটিথক আিনাে িেীথেে োে মদথক র্ভোথনা রেথত 
িাথে। মেমকৎসা রিষ হথে োিাে িে, রেমিওগ্রাফ্ােো আিনাে রুথম্ মফ্থে আসথিন এিং 
আিনাথক রম্মিন রেথক নাম্থত সাহােয কেথিন।  
 
এই মেমকৎসা আিনাথক রতিমিে কেথি না। আিনাে মেমকৎসাে িথে আিনাে িনয মিশু সহ 
অনয িযমক্তথদে সথঙ্গ োকা মনোিদ। 
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িাডহযক্ ডিম রেডিওথেোডপ 
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ব্র্যাডক্থেোডপ  
এটি এক ধেথনে অর্যন্তেীণ রেমিওথেোমি।  একটি রতিমিে ইম্প্লান্ট আিনাে িেীথেে ম্থধয 
কযান্সাথেে কাোকামে স্থািন কো হে। েখ্ন এটি লাগাথনা হে, তখ্ন আিমন সাধােণ 
অনভরূ্মতনািথকে অধীথন র্ভমম্থে োকথত িাথেন। িা আিমন রিদনানািক ইনথিকিন মনথত 
িাথেন।  
 
আিনাে মেমকৎসাে সম্ে আিমন হাসিাতাথল োকথিন। রেমিওথেোমি রদওোে সম্ে আিমন 
সাধােণত মকেভ সম্থেে িনয র্থে একলা োকথিন। মেমকৎসা রেথক অনযথদেথক সভেমক্ষত োখ্াে 
িনয এটা কো হে৷ এটাে িনয আিনাে উথেগ হথল আিনাে টিম্থক িলভন োথত তাো সাহােয 
কেথত িাথেন। তাো িযাখ্যা কেথিন রে আিনাে মেমকৎসা রিষ হথত কত মদন সম্ে রনথি। 
 
ইম্প্লান্টটি আিনাে িেীে রেথক খ্ভথল রনওোে সাথে সাথে, আিমন আে রতিমিে োকথিন না।  
 
রকাথনা রকাথনা ধেথনে ব্র্যামকথেোমিে রক্ষথত্র, ইম্প্লান্ট খ্ভথল রনওো হে না।  রিমিে র্াগ 
িযমক্তে সাথে আিনাে রম্লাথম্িা মনোিদ হথত িাথে। আিনাে টিম্ হেথতা মিশু িা গরু্িতী 
ম্মহলাথদে সাথে আিনাথক র্মনষ্টর্াথি মম্িথত িােণ কেথিন।  তাো আিনাথক িানাথিন রে 
কতমদন তা কেথত হথি।  এটি এিং আিনাে ো িানাে প্রথোিন তা তাো িযাখ্যা কেথিন।   
 
আম্াথদে টিম্ আিনাে মেমকৎসাে মিষথে আিনাথক ম্ভমিত তেয প্রদান কেথি। এটি সি সম্ে 
আিনাে সাথে োখ্া গুরুত্বিূণু। 
 
ব্র্যামকথেোমি প্রােই িযিহাে কো হে রপ্রাথস্টট, সামরু্ক্স, রোমনোে ও গরু্ািথেে কযান্সাথেে 
মেমকৎসা কোে িনয।  এটি অনযানয ধেথনে কযান্সাথেে মেমকৎসাে িনযও িযিহাে কো রেথত 
িাথে৷ এটি আলাদার্াথি িা িামহযক মিম্ রেমিওথেোমিে সাথে একসথঙ্গ িযিহাে কো রেথত 
িাথে।  
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রেডিওআইথসাথ াপ রেোডপ 
এটি এক ধেথনে অর্যন্তেীণ রেমিওথেোমি। আিমনএকটি রতিমিে তেল িদােু গ্রহণ কথেন:  

• ম্ভখ্ মদথে িানীে িা কযািসভল মহথসথি  

• মিোে ইনথিকিথনে ম্াধযথম্।  
 
কযান্সাে রকাষগুমল সাধােণ রকাষগুমলে রেথে রিমি তেল িদােু গ্রহণ কথে। এটি কযান্সাে 
রকাষগুমলথক ধ্বংস কথে। 
 
মেমকৎসাে িথে আিনাে িেীথেে তেল িদােুগুথলা হালকার্াথি রতিমিে োথক৷ এটা ধীথে ধীথে 
স্বার্ামিক হথে োথি। টেথলট িযিহাে আে রকাথনা েভাঁ ইথে িড়া িস্তু মনোিথদ িমেষ্কাে কোে 
মিষথে আম্াথদে টিম্ আিনাথক মনথদুিনা রদথি।  তাো হেথতা মিশু িা গরু্িতী ম্মহলাথদে 
সাথে আিনাথক র্মনষ্টর্াথি মম্িথত িােণ কেথিন। তাো আিনাথক িানাথিন রে কতমদন তা 
কেথত হথি।  
 
েমদ তাো আিনাথক িথলন রে আিনাথক হাসিাতাথল োকথত হথি, তাহথল হেথতা আিনাথক সি 
সম্ে একা আিনাে রুথম্ োকথত িলা হথত িাথে।  এটাে িনয আিনাে উথেগ হথল আিনাে 
টিম্থক িলভন োথত তাো সাহােয কেথত িাথেন। তাো িযাখ্যা কেথিন রে আিনাে মেমকৎসা 
রিষ হথত কত মদন সম্ে রনথি। 
 
োইেথেি কযান্সাথেে মেমকৎসা কেথত প্রােই রেমিওআইথসাথটাি মেমকৎসা িযিহৃত হে।  এোড়া 
এটা এম্ন মকেভ ধেথনে কযান্সাথেে মেমকৎসা কেথত িযিহৃত হে ো হাথড় েমড়থে রগথে।   
 

রেডিওথেোডপে পার্শ্সপ্রডতডিোসমূহ 

রেমিওথেোমি প্রথতযথকে উিথেই মর্ন্নর্াথি প্রর্াি রফ্থল। মকেভ মকেভ িযমক্তে অনযানযথদে তভ লনাে 
খ্ভি কম্ িার্শ্ ুপ্রমতমক্রো হথে োথক। আম্ো এখ্াথন সিথেথে সাধােণ িার্শ্ ুপ্রমতমক্রোগুথলা িণুনা 
কেথিা। আিনাে সিগুথলাই হিাে সম্ভািনা কম্।  

আিনাে মেমকৎসা কোে আথগ, আিনাে রেমিওথেোমি টিম্ আিনাে রকান ধেথনে িার্শ্ু 
প্রমতমক্রো হথত িাথে রস সম্পথকু আিনাথক িলথিন। আিনাে রকাথনা প্রশ্ন োকথল তাথদেথক 
মিোসা করুন। েমদ মেমকৎসাে সম্ে আিনাে রকাথনা িার্শ্পু্রমতমক্রো হে, আিনাে টিম্থক 
িলভন।  তাো আিনাথক উিথদি িা ওষভধ মদথে সহােতা কেথত িােথিন। েমদ আিমন িাসাে 
োকাে সম্ে অসভস্থ রিাধ কথেন, হাসিাতাথল কল করুন।  
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িাডন্ত 
মেমকৎসা েলাকালীন সম্থে এিং এটি রিষ হিাে িথে কথেক সপ্তাহ িা ম্াস ধথে আিমন খ্ভি 
ক্লান্ত রিাধ কেথত িাথেন। প্রমতমদনই হাসিাতাথল আসা ক্লামন্তথক আেও খ্াোি কথে তভ লথত িাথে। 
েমদ আিমন ক্লান্ত হন, মনথিথক মিশ্রাম্ মদন। এম্নর্াথি আিনাে মদথনে িমেকল্পনা করুন রেন 
আিমন খ্ভি রিমি কাি না কথেন।   

েমদ আিমন িাথেন রসথক্ষথত্র প্রমতমদন মকেভ িযাোম্ কোটা আিনাে িনয গুরুত্বিূণু। অল্প একটভ 
হাাঁটাহাাঁটি কো আিনাথক আেও িমক্ত মদথত িাথে।  

অসসু্থ রিাধ ক্ো   
মেমকৎসাে কােথণ আিমন অসভস্থ রিাধ কেথত িাথেন, আে কখ্নও কখ্নও অসভস্থ হথেও িড়থত 
িাথেন। মেমকৎসাটি রিথটে (তলথিথটে) কাোকামে রদো হথল রসথক্ষথত্র এেকম্টি হওোে 
সম্ভািনা আথো রিমি োথক। আিনাে অসভস্থ রিাধ কো িে কেথত আিনাে মেমকৎসা টিম্ 
আিনাথক ওষভধ মদথত িাথেন।  

 াওো ও পান ক্ো  
কখ্নও কখ্নও আিমন রখ্থত নাও োইথত িাথেন। েমদ রসেকম্টি হে, রসথক্ষথত্র রিমি খ্ািাে 
খ্াওোে িদথল মনেমম্তর্াথি অল্প অল্প কথে খ্ািাে খ্াওোে রেষ্টা করুন। েমদ আিনাে খ্াওো 
মনথে রকাথনা সম্সযা হে তাহথল তা আিনাে রেমিওথেোমি টিম্থক িানাথনা গুরুত্বিূণ।ু তাো 
আিনাথক িোম্িু রদথিন। আিনাে অমতমেক্ত িমক্ত িা রপ্রাটিথনে প্রথোিন হথল, আিমন খ্াদয 
সমূ্পেক গ্রহণ কেথত িাথেন।  
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আপনাে ত্বথক্ে েত্ন রনওো 
মেমকৎসা কো িােগাে ত্বক হথত িাথে:  

• লাল  

• আথো কাথলা  

• িযো িা েভ লকামনম্ে।  

 
েমদ আিনাে ত্বথক এই ধেথনে িমেিতুন োথক, অমিলথম্ব আিনাে রেমিওথেোমি টিম্থক 
িানান।  তাো আিনাথক িোম্িু এিং মেমকৎসা মদথত িােথিন। 

এখ্াথন মকেভ িোম্িু রদওো আথে ো সাহােয কেথত িাথে: 

• সভমতে ম্ত প্রাকৃমতক আাঁি রেথক ততমে আলগা রিািাক িরুন 

• ম্ৃদভ, গেহীন সািান এিং িামন মদথে আিনাে ত্বক আলথতার্াথি রধাথিন এিং তােিে 
তা সািধাথন হাত মদথে রেথি শুকাথিন  

• ত্বক র্ষথিন না 

• দামড় মর্মিথে কাম্াথিন না 

• রম্াম্ সহ রহোে-মেম্ভমর্ং মক্রম্ িা িণয িযিহাে কেথিন না 

• আিনাে রেমিওথেোমি টিম্থক মিোসা করুন রে আিমন ত্বথক ম্েিাোইিাে িা 
মিওথিাথেন্ট িযিহাে কেথত িােথিন মকনা   

• ত্বক রোদ রেথক সভেমক্ষত োখ্ভন। 

 
িু  পথে োওো  
আিনাে িেীথেে শুধভম্াত্র রে িােগাে মেমকৎসা রদওো হথেথে রসই এলাকাে েভ ল িথড় োথি। 
েমদ আিনাে ম্াোে মেমকৎসা রদো হে, রসথক্ষথত্র আিমন ম্াোে মকেভ েভ ল হাোথত িাথেন। েমদ 
আিনাে িথন মেমকৎসা রদো হে, রসথক্ষথত্র আিনাে িগথলে রলাম্ িথড় রেথত িাথে। মকেভ মকেভ 
িযমক্ত েভ ল িথড় োওোে মিষথে মিিেুি রিাধ কথেন। েমদ আিমন এই িযািাথে উমেগ্ন হন, 
রসথক্ষথত্র আিনাে িাক্তাে িা নাথসুে সাথে কো িলাটা সাহােয কেথত িাথে। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 পষৃ্ঠা 15 ম োট 22 ম্যাকমম্লান ফ্যাক্ট মিট 2018: রেমিওথেোমি 

 

আপনাে েথে পডেিতস ন হওো  
কখ্থনা কখ্থনা রেমিওথেোমি আিনাে েথক্ত েক্ত রকাথষে িমেম্াণ কমম্থে মদথত িাথে।  
আিনাে েক্তথকাথষে সংখ্যা িেীক্ষা কেথত আিনাে রেমিওথেোমি টিম্ হেথতা আিনাে িনয 
েক্ত িেীক্ষাে িযিস্থা কেথত িাথেন।  েমদ মকেভ মনমদুষ্ট ধেথনে েক্তথকাথষে সংখ্যা খ্ভি কথম্ 
োে তাহথল মকেভ মকেভ িযমক্তে ওষভধ গ্রহথণে িা রকাথনা রকাথনা সম্ে েক্ত রনওোে প্রথোিন 
হে।  

েমদ আিনাে কালমিথে িথড় িা েক্তিাত হে োে কােণ আিমন িাথনন না, তাহথল সি সম্ে 
তা আিনাে টিম্থক িানাথিন। এে ম্থধয অন্তর্ভু ক্ত েথেথে: 

• নাক মদথে েক্ত িড়া 

• ম্ামি মদথে েক্ত িড়া 

• ত্বথক রোট লাল িা রিগুমন দাগ িড়া ো ফ্ভ সকুমড়ে ম্থতা রদখ্া োে৷ 

 

আিনাে অিিযই অমিলথম্ব আিনাে রেমিওথেোমি টিথম্ে সাথে রোগাথোগ কো উমেত েমদ: 

• আিনাে তািম্াত্রা 37.5 মিমগ্র রসলমসোস (99.5 মিমগ্র ফ্াথেনহাইট) এে উিথে েথল 
োে  

• আিনাে িেীথেে তািম্াত্রা স্বার্ামিক োকা সথেও, হোৎ কথে আিনাে খ্াোি লাগথত 
শুরু কথে 

• আিনাে সংক্রম্থণে লক্ষণ োথক - এথত অন্তর্ভু ক্ত েথেথে কাাঁিভমন হওো, গলা িযো, 
কামি, িােমেো িা িাে িাে ম্ূত্রতযাগ কোে প্রথোিন হওো।  

 

িােডেো 
েমদ আিনাে রিথটে (তলথিথটে) িা রশ্রামণেথক্রে কাোকামে মেমকৎসা রদওো হে রসথক্ষথত্র 
িাতলা িােখ্ানা িা িােমেো হওোটা কম্ন একটি মিষে। আিনাে সাধােণ সম্থেে রেথে 
আেও রিমি কথে টেথলট িযিহাে কোে প্রথোিন হথত িাথে। এে ফ্থল আিমন ক্লান্ত ও দভিুল 
রিাধ কেথত িাথেন। প্রেভে িমেম্াথণ তেল িাতীে িদােু িান কো িরুমে। আিনাে িােমেো 
িা রিথট িযো হথল হাসিাতাথলে কম্ীথদেথক িলভন। সাহােয কোে িনয তাো আিনাথক 
টযািথলট মদথত িাথেন। 
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প্রস্রাথি সমসযা হওো  
ম্ূত্রািথেে কাথে মেমকৎসা হথল আিাথক সাধােণ সম্থেে রেথক আথো র্নর্ন ম্ূত্রতযাগ কেথত 
হথত িাথে।  প্রেভে িমেম্াথণ তেল িাতীে িদােু িান কোটা সাহােয কেথত িাথে। আিনাে 
িাক্তাে িা নাসুথক তাৎক্ষমণকর্াথি িলভন েমদ আিনাে: 

• ম্ূত্রতযাগ কেথত িযো লাথগ 

• আিনাে ম্ূত্রতযাগ কোে প্রথোিন হথল আিমন অথিক্ষা কেথত না িাথেন 

• আিনাে ম্ূথত্র েক্ত িাওো োে।  
 
রপ্রাথস্টট িা িভরুষাথঙ্গ কযান্সাথেে িনয রেমিওথেোমি রদো হথল কখ্থনা কখ্থনা ম্ূত্রতযাগ কেথত 
সম্সযা হথত িাথে।    েমদ এটা হে, তাহথল হেথতা ম্ূত্র রিে কথে রদওোে িনয আিনাে 
ম্ূত্রািথে একটি টিউি প্রথিি কোথনাে প্রথোিন হথত িাথে। মকর্াথি টিউিটিে রদখ্াথিানা কেথত 
হে তা হাসিাতাথলে নাসুো আিনাথক রদমখ্থে মদথিন৷ আিনাথক সাহােয কোে িনয একিন 
নাসু আিনাথক িামড়থতও রদখ্থত আসথত িাথেন। 

মুথ ে ডভতে ক্ষত  
আিনাে ম্াো িা র্াথড় েমদ আিমন মেমকৎসা রনন, রসথক্ষথত্র আিনাে ম্ভথখ্ে মর্তথে হেথতা 
ক্ষত হথত িাথে। এে ফ্থল মগথল খ্াওো কঠিন হথত িাথে। মেমকৎসা েলাকালীন সম্থে আিনাে 
ম্ভথখ্ে েত্ন রনওো গুরুত্বিূণ।ু মকর্াথি এটা কেথত হে আিনাে টিম্ তা আিনাথক রদখ্াথিন।  
রেগুথলা এমড়থে েলথল সাহােয হথত িাথে রসগুথলা হথে: 

• ধূম্িান কো  

• ম্দযিান কো এিং ম্িলােভক্ত খ্ািাে খ্াওো  

• খ্ভি গেম্ খ্ািাে খ্াওো।  

আিনাে ম্ভথখ্ ক্ষত হথেথে িথল ম্থন হথল িা আিনাে ম্ভথখ্ র্া হথল িাক্তাে িা নাসুথদেথক িলা 
গুরুত্বিূণু। সাহােয কেথত তাো আিনাথক ম্াউেওোি এিং িযোনািক ওষভধ মদথত িাথেন। 
আিনাে র াক মগলথত সম্সযা হথল আিনাে িাক্তাে আিনাথক সাহােয কোে িনয ওষভধ 
রপ্রসক্রাইি কেথত িাথেন। 

 

েীর্সথমোেী পার্শ্সপ্রডতডিোসমহূ  

রিমিের্াগ িার্শ্ু প্রমতমক্রো শুধভম্াত্র স্বল্প সম্থেে িনয স্থােী হে। আিনাে মেমকৎসা রিষ হওোে 
িথেও কথেক সপ্তাহ োিত কথেকটি স্থােী হথত িাথে। কখ্নও কখ্নও, িার্শ্ ুপ্রমতমক্রোগুথলা এে 
রেথেও রিমি সম্থেে িনয স্থােী হথত িাথে। কদামেৎ, এগুথলা আিনাে িীিথনে িামক সম্থেে 
িনয স্থােী হথত িাথে। আিনাে মেমকৎসা রনিাে িূথিুই আিনাে িাক্তাে আিনাে সাথে এই 
িযািাথে কো িলথিন। মকেভ মকেভ িার্শ্ ুপ্রমতমক্রো স্থােী হথত িাথে এই মিষেটি আিমন িভঝথত 
িাোটা গুরুত্বিূণু৷ 

 



 
 

 পষৃ্ঠা 17 ম োট 22 ম্যাকমম্লান ফ্যাক্ট মিট 2018: রেমিওথেোমি 

 

মযাক্ডম ান (Macmillan) ডক্ভাথি আপনাথক্ সাহােয ক্েথত পাথে 

আিনাথক এিং আিনাে িমেিােথক সাহােয কেথত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্াথন আথে। 
আিমন রেখ্ান রেথক সহােতা রিথত িাথেন: 

• েযা মযাক্ডম ান সাথপা স   াইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 00)। 
আম্াথদে রদার্াষী আথে, তাই আিমন আম্াথদে সাথে মনথিে র্াষাে কো িলথত 
িাথেন। আিমন রে র্াষাটি িযিহাে কেথত োন, শুধভ তাে নাম্ ইংথেমিথত আম্াথদেথক 
িলভন। আম্ো রম্মিথকল প্রশ্নগুথলাে উত্তে মদথত িামে, আিনাথক আমেুক সহােতাে 
মিষথে তেয মদথত িামে, িা আিনাে অনভরূ্মতগুথলাে মিষথে আিনাে সাথে কো িলথত 
িামে। রফ্ান লাইনটি রসাম্িাে রেথক শুক্রিাে, সকাল 9টা রেথক োত 8টা িেুন্ত রখ্ালা 
োথক৷ 

• মযাক্ডম ান (Macmillan) ওথেিসাই  (macmillan.org.uk)। কযান্সাে এিং কযান্সাে 
মনথে রিাঁথে োকাে মিষথে আম্াথদে সাইথট ইংথেমিথত অথনক তেয আথে। 
www.macmillan.org.uk/translations ওথেিসাইথ  অনযানয ভাষাে আথো তেয আথছ  

• তেয ও সহােতা পডেথষিা৷ তেয ও সহােতা রকথে, আিমন একিন কযান্সাে সহােতা 
মিথিষথেে সাথে কো িলথত িাথেন এিং মলমখ্ত তেয রিথত িাথেন। 
macmillan.org.uk/informationcentres ওথেিসাইথট আিনাে সিথেথে মনকটস্থ রকে 
খ্ভাঁথি রিে করুন িা আম্াথদে কল করুন। আিনাে হাসিাতাথল একটি রকে োকথত 
িাথে।  

• স্থানীে সাথপা স  গ্রুপ - সাথিাটু গ্রুথি আিমন কযান্সাথে আক্রান্ত অনযানয রলাকিথনে সাথে 
কো িলথত িাথেন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওথেিসাইথ  আপনাে 
ক্াছাক্াডছ এক্টি গ্রুপ  ুাঁথজ ডনন িা আম্াথদেথক কল করুন। 

• মযাক্ডম ান (Macmillan) অন াইন ক্ডমউডনটি – আিমন একই ধেথনে িমেমস্থমতথত 
োকা িযমক্তথদে সাথে macmillan.org.uk/community-এ ক্ো ি থত পাথেন। 
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শব্দ তালিকা  

শব্দ  
(উমিষ্ট র্াষা) 

ইংরেলিরত ইংরেলিরত লকভারে 
েিরত হয় )ইংরেজি 
শরেে ট্রোন্সজিটোরেশন( 

অর্থ  

মের োরেেোজি Chemotherapy মের োরেেোজি এেটি েযোন্সোে জিজেৎসো যো জিরে 
েযোন্সোে মেোষগুরিো ধ্বংস েেোে 
িনয ওষুধ ব্যব্হোে েেো হে। 

মেোষ Cells মসিস ম োট ম োট জন মোণ ব্লে যো 
আ োরিে শেীরেে অঙ্গ এব্ং 
টিসুযগুরিো তৈজে েরে। 

গর্ম জনরেোধে Contraception েন্ট্রোরসিশন ওষুধ ব্ো যন্ত্র যো গর্ম ধোেণ 
প্রজৈরেোধ েরে৷ 

গর্ম োশে Womb উম্ব গর্ম োশে হরে এেিন নোেীে 
শেীরেে মর্ৈরে মিরটে জনরিে 
জিরে অব্জিৈ এেটি ব্ৃত্তোেোে 
অঙ্গ। যজি আিজন গর্ম ব্ৈী হন 
মসরেরে জশশুটি এখোরনই মব্রে 
উরে। 

টিউ োে Tumour টিউ োে টিউ োে হি মেোরষে গুে যো 
অস্বোর্োজব্ে র্োরব্ মব্রে িির । 
অস্বোর্োজব্ে মেোষগুজিে সংখযো 
ব্োেরৈ েোরে এব্ং এেটি 
 োংসজিণ্ড তৈজে েরে। 

ডোেজেেো Diarrhoea ডোেজেেো যখন আিনোে নে  ব্ো িোজনযুক্ত 
িোেখোনো হে। আিজন সোধোেণৈ 
যৈব্োে মযরে েোরেন ৈোেরিরে 
মব্জশ ব্োে ব্ো খুব্ িরুজের্োরব্ 
টেরিরট যোওেোে প্ররেোিন হরৈ 
িোরে। আিনোে মিট ব্যেোও 
েোেরৈ িোরে। 

মৈিজিে Radioactive মেজডওঅযোেটির্ যজি মেোরনো জে ু মৈিজিে হে, 
তাে অেু হথে এটি রতিমিেতা 
মনিঃসেণ কথে। 
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জনেো ে হওেো Cured জেওেড যখন আিনোে শেীরে আে মেোরনো 
েযোন্সোে মেোষ অব্জশষ্ট েোরে নো। 

মপ্রোরেট Prostate মপ্রোরেট মপ্রোরেট হরে এেিন িুরুরষে 
শেীরেে জর্ৈরে এেটি ম োট 
গ্রজি। এটি  েূেজিে জনেরট 
অব্জিৈ। 

িোর্শ্ম প্রজৈজিেোস ূহ Side effects সোইড এরেক্টস েযোন্সোরেে জিজেৎসোে অযোজিৈ 
প্রর্োব্গুরিো। উিোহেণস্বরূি, েভ ল 
িথড় োওো, অসভস্থ িা ক্লান্ত রিাধ 
কো। মেমকৎসা রিষ হওোে িথে 
রিমিে র্াগ িার্শ্ু প্রমতমক্রো ধীথে 
ধীথে েথল োে। 

জব্নোইন Benign জব্নোইন   শেীরেে এেটি  োংসজিণ্ড যো 
েযোন্সোে নে এব্ং শেীরেে অনয 
মেোেোও  জেরে িেরৈ িোরে নো। 

 যোজিগনযোন্ট Malignant  যোজিগনযোন্ট শেীরেে এেটি  োংসজিণ্ড যো 
েযোন্সোে এব্ং শেীরে  জেরে 
িেরৈ িোরে। 

মযোজন Vagina র্যোিোইনো মযোজন হরে এেিন  জহিোে 
শেীরেে জর্ৈরেে এেটি গ নিে। 
মযোজনে প্ররব্শদ্বোে হরে আিনোে 
িইু িোরেে  োঝখোরন। মযোজনে 
উিরেে জিেটি হরে িেোেু  ুখ, 
ো িথে গর্ম োশরেে জিরে মযরৈ 
েোরে। 

িজসেো ৈন্ত্র Lymphatic system জি েযোটিে জসরে  শেীে িরুে েোেো নোিী এব্ং 
গ্রজিে এেটি মনটওেোেম  যো 
সংি রণে সোরে যুদ্ধ েেরৈ 
সোহোযয েরে। 

সোিম োজে Surgery সোিম োজে   অিোরেশন হওেো। 

সোজর্ম ক্স ব্ো িেোেু 
 ুখ 

Cervix সোজর্ম ক্স িেোেু  খু হরে আিনোে 
গর্ম োশরেে জনরিে মখোিো অংশ। 
এটি এেিন  জহিোে শেীরেে 
মর্ৈরে মযোজনে উিরে েোরে। 

স্ক্যোন Scan স্ক্যোন যখন ডোক্তোেেো আিনোে শেীরেে 
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জর্ৈরেে  জব্ মৈোরিন। 

 

 িাাং া ভাষাে  

আথো তেয আথছ 

এই মিষেগুথলা সম্বথে আম্াথদে িাংলা র্াষাে তেয আথে: 

ক্যান্সাথেে ধেন 

• িন কযান্সাে 

• িৃহদাথিে কযান্সাে  

• ফ্ভ সফ্ভ থসে কযান্সাে 

• রপ্রাথস্টট কযান্সাে 

ডিডক্ৎসা 

• রকথম্াথেোমি 

• রেমিওথেোমি 

• সািুামে 

ক্যান্সাথেে রমাক্াডি া ক্ো 

• েমদ আিনাে কযান্সাে মনণুে হথে োথক - একটি েটিলমদ 
মনথদুমিকা  

• রিমনমফ্ট দামি কো 

• খ্াওোে সম্সযা এিং কযান্সাে 

• িীিথনে অিসান 

• আমেুক সহােতা - রিমনমফ্টসম্ূহ 

• আমেুক সহােতা - খ্েে রম্টাথনাে িনয সাহােয 

• স্বাস্থযকে খ্াদযার্যাস 

• ক্লামন্ত (অিসন্নতা) এিং কযান্সাে 

• কযান্সাে মেমকৎসাে িার্শ্ুপ্রমতমক্রোসম্হূ 

• মনথিথক সাহােয কোে িনয আিমন কী কেথত িাথেন 

 

এই তেয রদখ্থত, macmillan.org.uk/translations-এ োন 

আমাথেে সাথে িাাং াে ক্ো ি নু 

আিমন 0808 808 00 00 নম্বথে মিনাম্ূথলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ রফ্ান কেথত িাথেন 
এিং একিন রদার্াষীে সাহাথেয আম্াথদে সাথে িাংলাে কো িলথত িাথেন। আিনাে উথেগ ও 
মেমকৎসা সম্পমকুত প্রশ্নগুথলা মনথে আিমন আম্াথদে সাথে কো িলথত িাথেন৷ েখ্ন আিমন কল 
কেথিন শুধভ ইংথেমিথত িলভন ‘িাংলা](িলভন “রিঙ্গমল”)৷ 

আম্াথদে অমফ্স রসাম্িাে রেথক শুক্রিাে, সকাল 9টা রেথক োত 8টা িেুন্ত রখ্ালা োথক৷
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সূত্র ও ধনযিাে জ্ঞাপন 

এই সকল তেয েেনা ও সম্পাদনা কথেথে ম্যাকমম্লান কযান্সাে সাথিাটু (Macmillan Cancer 
Support)-এে কযান্সাে তেয উন্নেন (Cancer Information Development) দল৷ একটি 
অনভিাদ রকাম্পামন এটি িাংলাে অনভিাদ কথেথে৷  

এই তেয ম্যাকমম্লাথনে িভমিকা রেডিওথেোডপ সম্পথক্স  িঝুথত পাো-এে মর্মত্তথত অন্তর্ভু ক্ত 
কো হথেথে। আম্ো আিনাথক একটি কমি িাোথত িামে, মকন্তু সমূ্পণু িভমিকাটি শুধভ 
ইংথেমিথত িাওো োে।  

এই তেয প্রাসমঙ্গক মিথিষথেো িেুাথলােনা কথেথেন এিং আম্াথদে  মেফ্ রম্মিথকল এমিটে, 
িক্টে টিম্ ইর্সন (Dr Tim Iveson), কনসালটযান্ট রম্মিকযাল অথকাথলামিস্ট এিং 
ম্যাকমম্লান (Macmillan) মেফ্ রম্মিকযাল এমিটে তা অনভথম্াদন কথেথেন। 

রসই সি কযান্সাে আক্রান্ত িযমক্তথদেও ধনযিাদ িানামে োো এই তেয িেুাথলােনা কথেথেন। 

আম্াথদে সকল তেয প্রাপ্ত রসো প্রম্াথণে মর্মত্তথত রনওো হথেথে। আম্াথদে িযিহাে কো 
উৎসগুথলাে মিষথে আথো তথেযে িনয অনভগ্রহ কথে 
cancerinformationteam@macmillan.org.uk ঠিকানাে আম্াথদে সাথে রোগাথোগ করুন। 
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আম্ো সি সম্ে সঠিক তেয রদওোে মিষেটি মনমিত কোে িনয সি েকম্র্াথি রেষ্টা কথে োমক মকন্তু 
প্রমতমনেত িমেিতুনিীল রম্মিথকল গথিষণাে িতুম্ান অিস্থাে প্রমতফ্লথনে িনয এে উিে মনরু্ে কো উমেত হথি 
না৷ আিমন আিনাে স্বাস্থয সম্পথকু উমেগ্ন োকথল, আিনাে িাক্তাথেে সাথে আথলােনা করুন। এই তথেয িা তৃতীে 
িথক্ষে রকাথনা তথেয, রেম্ন আম্াথদে মলংক কো ওথেিসাইথটে তথেয, রকাথনা র্ভ ল োকাে কােথণ সৃষ্ট রকাথনা ক্ষমত 
িা হামনে িনয ম্যাকমম্লান (Macmillan) রকাথনা দাে-দামেত্ব গ্রহণ কেথি না৷ 

 

আম্ো আিা কমে রে আিনাে মনকট এই তেয সহােক হথেথে। আিনাে রকাথনা প্রশ্ন রেথক োকথল, আম্ো 
আিনাে র্াষাে রটমলথফ্াথনে ম্াধযথম্ তেয এিং সহােতা মদথত িামে। আম্ো মিনাম্থূলয িমেথষিাগুমল মদথে োমক। 
আম্াথদেথক রেফ্ 0808 808 00 00 নম্বথে রসাম্িাে-শুক্রিাে, সকাল 9টা রেথক োত 8টা িেুন্ত) কল করুন এিং 
ইংথেমিথত আিনাে িেথেে র্াষাে িনয িলভন। 

 

মিষেিস্তু িেুাথলােনা কো হথেথে: মিথসম্বে 

2018 

িেিতী িেুাথলােনাে িনয িমেকমল্পত 

সম্েসূেী: 2021 
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Radiotherapy 

 

This information is about radiotherapy. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 

word list also includes the pronunciation of the words in English. 

Many people with cancer will have radiotherapy as part of their treatment. 

There are different types of radiotherapy. We explain the main types in this 
information. Ask your doctor to explain which type of radiotherapy you are having so 
you can read the right parts of this information. 

Some people will also need other treatments, such as chemotherapy or surgery. The 
doctors at the hospital will talk to you about your treatment. We also have 
information in [language] about these treatments. 

 

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the 

hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday 
to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiotherapy: English 
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This information is about: 

• What is cancer?  

• What is radiotherapy?  

• Why is radiotherapy given? 

• Your radiotherapy team 

• Understanding your treatment 

• Where is radiotherapy given?  

• Planning your treatment 

• Types of radiotherapy 

• Side effects of radiotherapy 

• Long-term side effects  

• How Macmillan can help 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 
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What is cancer?  

Cancer starts in our body’s cells. Cells are the tiny building blocks that make up the 

organs and tissues of our body. Usually, these cells split to make new cells in a 

controlled way. This is how our bodies grow, heal and repair. Sometimes, this goes 

wrong and the cell becomes abnormal. The abnormal cell keeps splitting and making 

more and more abnormal cells. These cells form a lump called a tumour. 

 Normal cells                          Cells forming a tumour 

             

Not all lumps are cancer. A lump that is not cancer is called benign. It cannot spread 

to anywhere else in the body. A lump that is cancer is called malignant. It can grow 

into other areas of the body.  

Cancer cells sometimes break away from the first cancer and travel through the 

blood or lymphatic system to other parts of the body. Cancer cells that spread and 

develop into a tumour somewhere else in the body are called a secondary cancer. 

You cannot catch cancer from someone else. 

 

What is radiotherapy?  

Radiotherapy uses strong x-rays to destroy cancer cells. It can damage normal cells 

too but they usually recover after treatment finishes.  

 

Why is radiotherapy given?  

To cure the cancer 

Radiotherapy can be given to cure some types of cancer. It may be given on its own. 

Or it may be given before or after surgery. Before surgery it may make the tumour 

smaller. After surgery, it can help kill any cancer cells left behind. Sometimes 

chemotherapy is given at the same time as radiotherapy. 

To help with cancer symptoms 

When cancer cannot be cured, radiotherapy may be given to help with symptoms. 

This is called palliative radiotherapy.  
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Your radiotherapy team 

Clinical oncologist  
This is a doctor who treats cancer with radiotherapy. They help plan your treatment. 
You may see them during your treatment so they can check how you are feeling.  
You can also ask to see them between appointments. 

Radiographers  
The team of radiographers help plan your treatments and work the radiotherapy 
machines. They also give you advice about any side effects or worries that you may 
have. 
 
Clinical nurse specialists  
They are nurses who are experts in the type of cancer you have. You can talk to 
them about any concerns you have. They can give you support and information 
during and after your treatment. They can also help you manage any side effects. 
 

Understanding your treatment 

Before you have treatment, your doctor, nurse or pharmacist will explain: 

• why you need it 

• how often you will have it 

• the possible side effects 

• how you may feel after the treatment. 

 
No treatment should be given unless you understand why you are having it and how 
you may feel. You will be asked to sign a form to show that you agree to the 
treatment and understand its possible side effects. This is called a consent form. 
 
It is a good idea to take someone with you who speaks [language] and English. 
Sometimes the hospital can provide an interpreter for you. They usually need to 
arrange this in advance. So if you need an interpreter, tell the hospital before the 
appointment. 

 

Where is radiotherapy given? 

Radiotherapy is given in hospital. You usually have your treatment as a day patient. 
This means you can go home after the treatment and you don’t need to stay 
overnight. With some types of radiotherapy, you may need to stay in hospital for a 
few days. 

If you are unwell or also having chemotherapy, you may need to stay in hospital.  
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Planning your treatment  

Radiotherapy is planned carefully for each person. This is to make sure the 
treatment works well and causes as few side effects as possible. You may need to 
visit the hospital a few times for planning before your treatment can start. Your 
radiotherapy team will tell you what to expect. 
 
Scans 
You will need to have one or more scan before you start treatment. This helps your 
team decide how much radiotherapy you need. It also helps them plan exactly where 
to give the radiotherapy.  

Before a scan, you may be asked to remove some clothing and put on a gown. 
Someone from the team may also give you a drink or injection. This helps get a clear 
picture from the scan. 

 

 

 

 



 Page 6 of 16  Macmillan fact sheet 2018: Radiotherapy 
 

Moulds and masks 
You may need a mould or mask for your treatment. If you need one, your 
radiotherapy team will make it for you. A mould or mask helps you stay still and in 
the correct position. Moulds are for a leg, arm, or other body part. Masks are for the 
head or neck.  

A mould or mask is made of a plastic mesh. It fits tightly but it should not be 
uncomfortable. You only wear it for short periods of time. You would wear it 

• when your treatment is being planned 

• when you have your treatment.  

 
You can breathe normally while you are wearing a mould or mask.  
 

 

 

Marks on the skin 
Someone from your radiotherapy team may make small, permanent marks on your 
skin. The marks show exactly where to give the radiotherapy. The marks are made 
in the same way as a tattoo. Tell the radiographer if you have any worries about 
having marks on your skin.  

Fertility   
Radiotherapy can affect your ability to get pregnant or make someone pregnant. 
Many people find this difficult to deal with. If you are worried about this, talk to your 
doctor or nurse before treatment starts. They can tell you what to expect and about 
ways to protect your fertility. Speaking to a counsellor or religious leader may also be 
helpful.  
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Contraception  
Your doctor may advise you not to become pregnant or make someone pregnant 
during some treatments. This is because radiotherapy may harm a developing baby. 
It is important to use contraception during and for a few months after radiotherapy. 
You can talk to your doctor or nurse if you are worried about this.  

 

Types of radiotherapy 

There are different types of radiotherapy: 

• External radiotherapy – given from outside the body by a radiotherapy 
machine.  

• Internal radiotherapy – when a radioactive material is put into your body. 
There are two types of internal radiotherapy: brachytherapy and radioisotope 
therapy.  

 
Ask your doctor to explain which type you are having, so you can read the right parts 
of this information. 

External beam radiotherapy 
This is when radiotherapy is given from outside the body using a radiotherapy 
machine. Most people have treatment each day from Monday to Friday. Then they 
have a rest with no treatment at the weekend. Some hospitals give treatment at the 
weekends too, with a rest during the week instead.  
 
How many treatments you have will depend on the type and size of the cancer. It 
can take from one to seven weeks to have all the treatment you need. 
 
Treatment only takes a few minutes each day but you may need to wait for your 
treatment if the hospital is busy. It can help to do something while you wait, like read 
or listen to music. 
 
Before your first treatment, the radiotherapy team will explain what will happen. They 
may ask you to take off some clothes and wear a gown. It is normal to feel worried 
about having treatment. But it usually gets easier as you get to know your 
radiotherapy team and what happens.  
 
It may take a little while to get you in the correct position for treatment. You will need 
to lie very still. The radiographers will dim the lights. Then they will leave the room 
while the treatment happens. Having radiotherapy does not hurt and the 
radiotherapy machine does not usually touch you.  
 
The radiographers will watch you from the next room, either through a window or on 
a screen. No one else will be able to see you. If you have any problems you can 
raise your hand or ring an alarm to let them know.  
 
The machine may move around your body to give the treatment from different 
directions. Once the treatment is over, the radiographers will come back into the 
room and help you down from the machine.  
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This treatment will not make you radioactive. It is safe for you to be with other 
people, including children, after your treatment. 
 
External beam radiotherapy 
 

 
 
Brachytherapy  
This is a type of internal radiotherapy. A radioactive implant is placed in your body 
near the cancer. You may be asleep under a general anaesthetic when it is put in. Or 
you may have painkiller injections.  
 
During your treatment you stay in hospital. You are usually alone in the treatment 
room for some time while the radiotherapy is given. This is to protect others from the 
treatment. Tell your team if you are worried about this so they can help. They will 
explain how long your treatment will take. 
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As soon as the implant is removed from your body, you are not radioactive.  
 
For some types of brachytherapy, the implants are not removed. It is safe for you to 
be around most other people. Your team may ask you to avoid close contact with 
children or pregnant women. They will tell you how long you need to do this. They 
will explain this and anything else you need to know.  
 
Your team will give you printed information about your treatment. It is important to 
carry this with you all the time. 
 
Brachytherapy is often used to treat cancer of the prostate, cervix, vulva and womb. 
It may also be used to treat other types of cancer. It can be used on its own or with 
external beam radiotherapy. 
 
Radioisotope therapy 
This is a type of internal radiotherapy. You have a radioactive liquid:  

• by mouth as a drink or capsules  

• as an injection into a vein.  
 
Cancer cells take in the liquid more than normal cells do. This destroys the cancer 
cells. 
 
After treatment your body fluids are slightly radioactive. This will gradually return to 
normal. Your team will give you instructions about using the toilet and cleaning up 
any spillages safely. They may ask you to avoid close contact with children or 
pregnant women. They will tell you how long you need to do this.  
 
If they tell you that you must stay in hospital, you may be asked to stay alone in your 
room all the time. Tell your team if you are worried about this so they can help. They 
will explain how long your treatment will take. 
 
Radioisotope therapy is often used to treat thyroid cancer. It may also be used to 
treat some types of cancer that have spread to the bone.  
 

Side effects of radiotherapy 

Radiotherapy affects everyone differently. Some people have very few side effects 
while others have more. We describe the most common side effects here. It is 
unlikely that you will get all of these.   

Before your treatment, your radiotherapy team will talk to you about which side 
effects you may get. Ask them any questions you may have. Tell your team if you 
have any side effects during treatment. They can give you advice or medicines to 
help. If you feel unwell when you are at home, call the hospital. 
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Tiredness 
You may feel very tired during treatment and for weeks or months after it finishes. 
Travelling to hospital each day can make tiredness worse. If you are tired, allow 
yourself time to rest. Plan your day so that you don't do too much.  

It is important to do some exercise each day if you can. A short walk may give you 
more energy.  

Feeling sick   
Treatment can make you feel sick, and sometimes be sick. This is more common if 
you have treatment near the tummy (abdomen). Your treatment team can give you a 
medicine to stop you feeling sick.  

Eating and drinking  
Sometimes you may not want to eat. If this happens, try having regular small snacks 
rather than large meals. If you are having problems with eating it is important to tell 
your radiotherapy team. They will give you advice. If you need extra energy or 
protein in your diet, you can take food supplements.  

Looking after your skin 
The skin in the area that is treated may get: 

• red  

• darker  

• sore or itchy.   

 
If you have skin changes like these, tell your radiotherapy team straight away. They 
can give you advice and treatments. 

Here are some tips that may help: 

• wear loose-fitting clothes made from natural fibres, such as cotton 

• wash your skin gently with mild, unperfumed soap and water and gently pat it 
dry 

• do not rub the skin 

• do not wet shave 

• do not use hair-removing creams or products, including wax 

• ask your radiotherapy team if you can use moisturisers or deodorants on the 
skin  

• protect the skin from the sun. 

 
Hair loss  
You only lose hair from the area of your body where you have treatment. If you have 
treatment to your head, you may lose some hair from your head. If you have 
treatment to your breast, the hair under your arm might fall out. Some people feel 
upset about losing hair. If you are worried about it, talking to your doctor or nurse can 
help. 
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Changes in your blood  
Sometimes radiotherapy can lower the number of blood cells in your blood. Your 
radiotherapy team may arrange blood tests for you to check the number of blood 
cells you have. Some people need medicine or sometimes a blood transfusion if the 
level of certain types of blood cells is too low.  

Always tell your team if you have bruising or bleeding and you do not know why. This 
includes: 

• nosebleeds 

• bleeding gums 

• tiny red or purple spots on the skin that may look like a rash. 

 

You should also contact your radiotherapy team straight away if: 

• your temperature goes over 37.5°C (99.5°F)  

• you suddenly feel unwell, even with a normal temperature 

• you have symptoms of an infection – this can include feeling shaky, a sore 
throat, a cough, diarrhoea or needing to pass urine a lot. 

 

Diarrhoea 
It is common to have loose stools (poo) or diarrhoea if you have treatment near your 
tummy (abdomen) or pelvis. You may need to use the toilet more often than usual. 
This can make you feel tired and weak. It is important to drink plenty of fluids. Tell 
the staff at the hospital if you have diarrhoea or tummy (abdominal) pain. They can 
give you tablets to help. 
 
Problems with passing urine  
Treatment near the bladder can make you pass urine (pee) more often than usual. 
Drinking more fluids may help. Tell the doctor or nurse straight away if 

• it hurts when you pass urine 

• you cannot wait when you need to pass urine 

• you have blood in your urine.  
 
Radiotherapy for prostate or penis cancer sometimes makes it difficult to pass urine.   
If this happens, you may need to have a thin tube put into your bladder to drain the 
urine. The nurses at the hospital will show you how to look after the tube. A nurse 
can also visit you at home to help you. 
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Sore mouth  
If you have treatment to your head or neck, your mouth may get sore. This may 
make swallowing difficult. It is important to look after your mouth during treatment. 
Your team will show you how to do this. It can help to avoid: 

• smoking  

• drinking alcohol spicy food  

• very hot food.  

It is important to tell the doctor or nurse if your mouth feels sore or you have mouth 
ulcers. They can give you mouthwashes and painkillers to help. If it becomes difficult 
to swallow your doctor can prescribe medicines to help. 

 

Long-term side effects  

Most side effects only last for a short time. Some may last for a few weeks after your 
treatment has finished. Sometimes, side effects can last longer than this. 
Occasionally, they can last for the rest of your life. Your doctor will talk to you about 
this before you have your treatment. It is important that you understand that some 
side effects may be permanent. 

 

How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 
Monday to Friday, 9am to 8pm. 

• The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English 
information about cancer and living with cancer. There is more information in 
other languages at macmillan.org.uk/translations  

• Information and support services. At an information and support service, 
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find 
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your 
hospital might have a centre. 

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 Benign  A lump in the body that is not 

cancer and cannot spread to 

anywhere else in the body. 

 Cells  The tiny building blocks that 

make up the organs and 

tissues of our body. 

 Cervix  The cervix is the opening at 

the bottom of your womb. It is 

inside a woman’s body at the 

top of the vagina. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 

drugs to kill cancer cells. 

 Contraception  Drugs or devices that prevent 

pregnancy. 

 Cured  When there are no cancer 

cells left in the body. 

 Diarrhoea  When you have soft or watery 

poo. You might need the toilet 

more than usual or very 

urgently. You may also have 

tummy pain. 

 Lymphatic 

system 

 A network of vessels and 

glands throughout the body 

that helps to fight infection. 

 Malignant  A lump in the body that is 

cancer and can spread 

around the body. 

 Prostate  The prostate is a small gland 

inside a man’s body. It is near 

the bladder. 

 Radioactive  If something is radioactive, it 

means it releases radiation. 
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 Scan  When doctors take a picture 

of the inside of your body. 

 Side effects  Unwanted effects of cancer 

treatment. For example, hair 

loss, feeling sick or tiredness. 

Most side effects go away 

after treatment finishes. 

 Surgery  Having an operation. 

 Tumour  A tumour is a group of cells 

that are growing in an 

abnormal way. The abnormal 

cells keep multiplying and 

form a lump. 

 Vagina  The vagina is a passageway 

inside a woman’s body. The 

entrance to the vagina is 

between your legs. At the top 

of the vagina is the cervix, 

which then leads to the 

womb. 

 Womb  The womb is a round organ 

inside a woman’s body in the 

lower tummy area. It is where 

a baby grows if you are 

pregnant. 
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More information in [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

• If you’re diagnosed with cancer – A quick guide  

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 

upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are 

concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any 

loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as 

information on websites to which we link. 

© Macmillan Cancer Support 2018. Registered charity in England and Wales (261017),  
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