Breast cancer: Bengali

স্তন ক্যান্সার
এই তথ্যপত্রটি স্তন কযান্সার মনর্ণয় এবং এর মিমকৎসা সম্পর্কণ তথ্য প্রদান কর্র।
যার্দর স্তন কযান্সার ধরা পর্ে তার্দর ববমিরভাগই ম্মিলা৷ পুরুষর্দরও স্তন কযান্সার ির্ত পার্র মকন্তু
এটা মবরল৷
এছাোও সার্ণামর (িলযমিমকৎসা), বরমিওর্থ্রামপ, বকর্ম্ার্থ্রামপ, কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া,
মনর্র্র্ক সািাযয করার র্নয আপমন কী করর্ত পার্রন, ববমনমিট দামব করা এবং র্ীবর্নর অবসান
সম্পর্কণ আপনার ভাষায় আম্ার্দর আর্রা তথ্যপত্র আর্ছ।
আম্রা আিা কমর এই তথ্যপত্রটি আপনার প্রশ্নগুর্লার র্বাব বদর্ব৷ যমদ আপনার আর বকার্না প্রশ্ন
থ্ার্ক, তাির্ল আপমন বয িাসপাতার্ল মিমকৎসা মনর্েন বসই িাসপাতার্লর িাক্তার বা নাসণর্ক মর্র্েস
করর্ত পার্রন৷
যমদ আপমন এই তথ্য সম্পর্কণ আম্ার্দর কযান্সার সিায়তা মবর্িষের্দর সার্থ্ আপনার ম্াতৃ ভাষায়
আর্লািনা করর্ত িান, ইংর্রমর্ ছাো অনযানয ভাষাভাষীর্দর র্নয আম্ার্দর বদাভাষীরা রর্য়র্ছন৷
আপমন বসাম্বার বথ্র্ক শুিবার, সকাল 9টা বথ্র্ক রাত 8টার ম্র্ধয 0808 808 00 00 নম্বর্র
মবনাম্ূর্লয ম্যাকমম্লান সার্পাটণ লাইর্ন বিান করর্ত পার্রন৷ যমদ আপনার কার্ন শুনর্ত সম্সযা িয়
তাির্ল আপমন 0808 808 0121 নম্বর্র বটক্সটর্িান, বা বটক্সট মরর্ল বযবিার করর্ত পার্রন৷ অথ্বা
আপমন আম্ার্দর ওর্য়বসাইট macmillan.org.uk বদখর্ত পার্রন৷
এই তথ্যপর্ত্র বয মবষয়গুর্লা রর্য়র্ছ:













কযান্সার কী?
স্তন
কারর্ ও ঝুুঁ মকর উপাদানগুর্লা
লক্ষর্সম্ূি
পরীক্ষা-মনরীক্ষা
স্তন কযান্সার্রর ধরন
বের্ ও বেি মনর্ণয়
মিমকৎসা
মিমনকযাল ট্রায়াল
ির্লা-আপ
আপনার অনুভূমত
আপনার ভাষায় আর্রা তথ্য
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ক্যান্সার ক্ী?
বদর্ির অঙ্গ ও কলাগুর্লা (টিসুয) ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র গাঠমনক একক মদর্য় গঠিত বযগুর্লার্ক বকাষ বলা িয়৷
কযান্সার ির্লা এই বকাষগুর্লার একটি বরাগ৷
বদর্ির প্রমতটি অংর্ির বকাষগুর্লা মভন্ন মকন্তু অমধকাংিগুর্লাই একই পদ্ধমতর্ত মনর্র্র্দর বম্রাম্ত ও
বংিবৃমদ্ধ কর্র থ্ার্ক। স্বাভামবক অবস্থায়, বকাষগুর্লা একটি সুিঙ্খ
ৃ ল উপার্য় মবভামর্ত ির্য় থ্ার্ক৷ মকন্তু
যমদ এই প্রমিয়াটি মনয়ন্ত্রর্র্র বাইর্র ির্ল যায়, তাির্ল বকাষগুর্লা িম্াগতভার্ব মবভামর্ত ির্ত থ্ার্ক
এবং বৃমদ্ধ বপর্য় একটি মপর্ে পমরর্ত িয় যার্ক টিউম্ার বলা িয়৷
সব টিউম্ারই কযান্সার নয়৷ টিউম্ার বথ্র্ক কলা বা বকার্ষর একটি বছাট নম্ুনা অপসারর্ করার
ম্াধযর্ম্ িাক্তাররা বলর্ত পার্রন বয বসই টিউম্ারটি কযান্সার মকনা৷ এর্ক বলা িয় বার্য়াপমস। কযান্সার্রর
বকাষ আর্ছ মকনা তা বদখার র্নয িাক্তাররা বসই নম্ুনাটির্ক ম্াইর্িার্কার্পর মনর্ি বরর্খ পরীক্ষা
কর্রন৷
মবনাইন বা মনর্দণ াষ (কযান্সার নয়) টিউম্ার্রর বক্ষর্ত্র, বকাষগুর্লা বৃমদ্ধ বপর্ত পার্র মকন্তু বদর্ির অনয
বকার্না অংর্ি ছমের্য় পের্ত পার্র না৷ সাধারর্ত এটা সম্সযা ততমর কর্র শুধুম্াত্র যমদ এটা কাছাকামছ
থ্াকা অঙ্গগুর্লার উপর িাপ সৃমি কর্র৷
ম্যামলগনযান্ট (কযান্সার-সৃমিকারী) টিউম্ার্রর বক্ষর্ত্র, বকাষগুর্লা কাছাকামছ থ্াকা কলার (টিসুযর)
ম্র্ধয ববর্ে ওর্ঠ৷ কখর্না কখর্না, কযান্সার বকাষগুর্লা প্রথ্র্ম্ বয র্ায়গায় শুরু ির্য়মছল (প্রাথ্মম্ক
অবস্থান) বসখান বথ্র্ক বদর্ির অনযানয অংর্ি ছমের্য় পর্ে৷ এগুর্লা রক্ত বা লমসকা তর্ন্ত্রর ম্াধযর্ম্
ছমের্য় পের্ত পার্র।
লমসকা তন্ত্র আম্ার্দরর্ক সংিম্র্ ও বরাগ বথ্র্ক সুরমক্ষত থ্াকর্ত সািাযয কর্র৷ এটি লমসকা নালী
নাম্ক সূক্ষ্ম নালী মদর্য় গঠিত৷ এগুর্লা সারা বদর্ি মির্ম্র ম্ত আকৃ মতর লমসকা েমির (মলম্ফ বনাি)
সার্থ্ সংযুক্ত থ্ার্ক৷
যখন বকাষগুর্লা বদর্ির আর্রকটি অংর্ি মগর্য় বপ ুঁর্ছ, তখন বসগুর্লা মবভার্ন করর্ত শুরু কর্র এবং
আর্রকটি টিউম্ার গঠন কর্র৷ এর্ক বলা িয় বসর্কন্ডামর কযান্সার বা বম্টােযামসস৷
স্তন
স্তন গঠিত িয় িমবণ, সিায়ক কলা ও েমি কলা মদর্য় যার ম্র্ধয বলাব রর্য়র্ছ৷ বলাব (দুগ্ধ েমি)-এর
ম্র্ধয বুর্কর দুধ ততমর িয়। দুগ্ধনালীর একটি বনটওয়ার্কণ র ম্াধযর্ম্ এগুর্লা স্তর্নর ববাুঁটার (মনপল) সার্থ্
সংযুক্ত থ্ার্ক৷
একটি স্তন
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পাুঁজর
পপকি
চকবি ময় ক্ া
প াব বা দগ্ধ গ্রকি
দগ্ধ না ী
স্তলনর পবাুঁটা

ত্বর্কর মনর্ি, স্তন কলার মকছু অংি বগল (এমক্সলা) পযণন্ত বৃমদ্ধ পায়। এছাোও বগর্ল মকছু লমসকা
েমি (মলম্ফ গ্ল্যান্ড) থ্ার্ক, বযগুর্লা লমসকা তর্ন্ত্রর অংি। এছাোও বুর্কর িার্ের ঠিক পার্ি এবং
কাুঁর্ধর িার্ের বপছর্ন লমসকা েমি আর্ছ।
স্তর্নর কাছাকামছ থ্াকা লমসকা েমিগুর্লা
ক্াুঁলের হালের
পপছলনর কিক্া
গ্রকিগুল া
বগল র
কিক্া
গ্রকিগুল া

বলক্র হালের
ক্াছাক্াকছ
থাক্া কিক্া
গ্রকিগুল া

কিক্া
না ীিমূহ

স্তর্নর নালী ও বলার্বর বভতর্রর বকাষগুর্লা কযান্সারািান্ত ির্ল তখন স্তন কযান্সার বদখা বদয়৷
ক্ারণ ও ঝুঁ কক্র উপাদানগুল া
স্তন কযান্সার কী কারর্র্ িয় তা আম্রা র্ামন না৷ এম্ন মকছু ঝুুঁ মকর উপাদান রর্য়র্ছ বযগুর্লা আপনার
এই কযান্সার িওয়ার সম্ভাবনা বাোর্ত পার্র৷
 বয়স - বয়স বাোর সার্থ্ সার্থ্ স্তন কযান্সার্র আিান্ত িওয়ার ঝুুঁ মক ববর্ে যায়৷
 যমদ আপনার আর্গ কখর্না কযান্সার অথ্বা স্তর্নর অনয বকার্না সম্সযা ির্য় থ্ার্ক
 িরর্ম্ানর্মনত কারর্ – দীর্ণ সম্য় ধর্র এর্রার্র্ন ও বপ্রার্র্র্েরন িরর্ম্ার্নর সংস্পর্িণ এর্স
থ্াকর্ল তা আপনার স্তন কযান্সার্রর ঝুুঁ মকর্ক প্রভামবত করর্ত পার্র৷
 র্ীবন-যাপন পদ্ধমত – এগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ অর্নক বছর ধর্র মদর্ন দুই ইউমনর্টর ববমি
অযালর্কািল পান করা, অমতমরক্ত বম্াটা িওয়া ও প্রিু র ধূম্পান করা৷
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 পামরবামরক ইমতিাস – বংিগতভার্ব পাওয়া স্তন কযান্সার্রর একটি মর্র্নর কারর্র্ ম্াত্র 5-10%
স্তন কযান্সার ির্য় থ্ার্ক বর্ল ধারর্া করা িয়৷ আপনার পামরবামরক ইমতিাস সম্পর্কণ আপমন
মিমন্তত থ্াকর্ল আপনার িাক্তার্রর সার্থ্ কথ্া বলুন৷
স্তন কযান্সার সংিাম্ক নয় এবং একর্র্নর বদি বথ্র্ক অনয কার্রা বদর্ি সংিমম্ত ির্ত পার্র না।
ক্ষণিমূহ
লক্ষর্গুর্লার ম্র্ধয থ্াকর্ত পার্র:








স্তর্ন মপন্ড িওয়া
স্তর্নর আকার বা আকৃ মতর্ত পমরবতণ ন িওয়া
স্তর্নর ত্বর্ক বটাল পো বা স্তর্নর কলা বম্াটা ির্য় যাওয়া
স্তর্নর ববাুঁটা (মনপল) বভতর্রর মদর্ক বদর্ব যাওয়া (উর্ে যাওয়া)
স্তর্নর ববাুঁটায় িু সকুমে বদখা বদয়া
ববাুঁটা ির্ত তরল পদাথ্ণ মনগণত িওয়া
বগল িু র্ল ওঠা বা বসখার্ন মপন্ড ততমর িওয়া৷

যমদ আপনার এই লক্ষর্গুর্লার ম্র্ধয বকার্নাটি বদখা বদয়, তাির্ল আপনার মর্মপ’র (GP) ম্াধযর্ম্
বসগুর্লা পরীক্ষা করান৷ কযান্সার ছাোও অনযানয অসুস্থতার কারর্র্ এগুর্লার বয বকার্নাটি বদখা মদর্ত
পার্র৷
পরীক্ষা-কনরীক্ষা
স্তন কযান্সার সম্পর্কণ আপমন উমিগ্ন থ্াকর্ল আপনার মর্মপ’র সার্থ্ বদখা করা উমিত৷ একর্ন মবর্িষে
িাক্তার বা নাসণর্ক বদখার্নার র্নয তারা আপনার্ক একটি বেে মিমনর্ক বরিার করর্বন৷ মকছু মকছু
ম্মিলার্ক স্তন পরীক্ষা কম্ণসমূ ির (বেে মিমনং বপ্রাোম্) ম্াধযর্ম্ বরিার করা িয়৷
পেস্ট কিকনলক্
অর্নকগুর্লা মিমনর্ক আপমন পরীক্ষা করার্নার মদর্নই িলািল বপর্য় যার্বন৷ কখর্না কখর্না আপনার্ক
আর্রা পরীক্ষা-মনরীক্ষা করার্নার র্নয আবার আসর্ত ির্ত পার্র এবং িলািল পাওয়ার র্নয এক
সপ্তাি পযণন্ত অর্পক্ষা করর্ত ির্ত পার্র৷
মিমনর্ক আপমন একর্ন স্তন মবর্িষের্ক (একর্ন সার্ণনর্ক) বদখার্বন৷ মতমন আপনার্ক মর্র্েস করর্বন
বয আপনার স্তর্ন আর্গ বকার্না সম্সযা ির্য়মছল মকনা এবং আপনার পমরবার্র কযান্সার্রর ইমতিাস আর্ছ
মকনা৷ মবর্িষে িাক্তার আপনার স্তন এবং আপনার বগল পরীক্ষা করর্বন৷ আপনার বকান পরীক্ষাগুর্লা
করা প্রর্য়ার্ন বস সম্পর্কণ মতমন বযাখযা করর্বন৷
মযালমাগ্রাম ির্লা স্তর্নর একটি মনম্নম্াত্রার এক্স-বর পরীক্ষা।
ম্যার্ম্াোম্ করার আর্গ আপনার্ক আপনার বদর্ির উপর্রর অংর্ির র্াম্া ও ো খুর্ল বিলর্ত বলা ির্ব
এবং আপনার্ক একটি গাউন পরর্ত ির্ত পার্র৷ বরমিওোিার (মযমন এক্স-বর করর্বন) আপনার্ক
এম্নভার্ব দাুঁে কমরর্য় বদর্বন যার্ত আপনার স্তন এক্স-বর বম্মির্নর সাম্র্ন থ্ার্ক৷ তারপর আপনার
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স্তনর্ক একটি সম্তল, প্লামের্কর বপ্লট মদর্য় বিপ্টা কর্র ও িাপ মদর্য় ধরা িয়৷ একটি পমরষ্কার ছমব
পাওয়ার র্নয এটা স্তনর্ক মস্থরভার্ব ধর্র রার্খ৷ এর্ত আপনার অস্বমস্ত ির্ত পার্র ও সাম্ানয বযথ্া
লাগর্ত পার্র, মকন্তু এর্ত ববমি সম্য় লার্গ না৷ প্রমতটি স্তর্নর দু’টি কর্র ম্যার্ম্াোম্ করা ির্ব৷
সাধারর্ত শুধুম্াত্র 40 (িমিি) বছর্রর ববমি বয়সী নারীর্দর ম্যার্ম্াোম্ করা িয়৷
পেস্ট আল্ট্রািাউন্ড পরীক্ষায় স্তর্নর ছমব ততমরর র্নয িব্দ তরঙ্গ বযবিার করা িয়।
আপনার্ক আপনার বদর্ির উপর্রর অংর্ির র্াম্া ও ো খুর্ল বিলর্ত বলা ির্ব, এবং আপনার বাহুর্ক
আপনার ম্াথ্ার উপর্র বরর্খ আপনার্ক একটি আসর্ন শুর্য় পের্ত বলা ির্ব৷ বয বযমক্ত কযান করর্বন
মতমন আপনার স্তর্নর উপর একটি বর্ল লামগর্য় বদর্বন এবং িার্ত ধরা একটি বছাট যন্ত্রর্ক স্তর্নর
িারপার্ি নাোিাো করর্বন৷ একটি পদণ ার উপর স্তর্নর বভতর্রর ছমব বদখা যার্ব৷ এর্ত ম্াত্র কর্য়ক
মম্মনট সম্য় লার্গ এবং বকার্না বযথ্া লার্গ না৷
40 (িমিি) বছর্রর কম্ বয়সী নারীর্দর বক্ষর্ত্র আল্ট্রাসাউন্ড ববমি উপকারী ির্য় থ্ার্ক৷
ফাইন কনড অ্যািকপলরিন (এফএনএ) একটি সাধারর্ পরীক্ষা যা এক্স-বর মবভার্গ বা বেে মিমনর্ক
করা িয়৷ সঠিক র্ায়গা বথ্র্ক বকাষ সংেি করা ির্ে তা মনমিত করার র্নয িাক্তার এক্স-বর অথ্বা
আল্ট্রাসাউন্ড বযবিার কর্রন। একটি সূক্ষ্ম সুইুঁ বযবিার কর্র, আপনার িাক্তার মপন্ড বথ্র্ক মকছু বকাষর্ক
একটি মসমরর্ের বভতর্র প্রর্বি করান৷ এর্ত বকার্না কযান্সার বকাষ আর্ছ মকনা তা বদখার র্নয
নম্ুনাটির্ক লযাবর্রটমরর্ত পাঠার্না িয়৷
সুইুঁ প্রর্বি করার্নার সম্য় অস্বমস্ত লাগর্ত পার্র, মকন্তু এটা সাধারর্ত দ্রুত বিষ ির্য় যায়৷ একই মদর্ন
আপনার িলািল ততমর ির্য় বযর্ত পার্র৷ এরপর কর্য়কমদন আপনার বযথ্া লাগর্ত পার্র – ম্ৃদু
বযথ্ানািক ওষুধ মনর্ল উপকার ির্ত পার্র৷
কিক্া গ্রকিগুল ার আল্ট্রািাউন্ড ও এফএনএ এছাোও আপনার বগর্লর লমসকা েমিগুর্লার আল্ট্রাসাউন্ড
পরীক্ষা করা ির্ব৷ যমদ লমসকা েমিগুর্লার বকার্নাটি িু র্ল বগর্ছ বর্ল ম্র্ন িয় বা আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায়
অস্বাভামবক বদখায়, তাির্ল িাক্তার বসগুর্লার এিএনএ পরীক্ষা করর্বন৷
বালয়াপকি যখন মপন্ড বা অস্বাভামবক র্ায়গা বথ্র্ক বছাট একটু বকাষকলা মনর্য় ম্াইর্িার্কার্পর মনর্ি
পরীক্ষা করা িয় তখন তার্ক বার্য়াপমস বর্ল৷ মবমভন্ন ধরর্নর বার্য়াপমস রর্য়র্ছ৷ আপনার বকান ধরর্নর
বার্য়াপমস করা ির্ব তা আপনার সার্ণন বা বেে বকয়ার নাসণ বুমঝর্য় বলর্ত পারর্বন৷
বার্য়াপমস করার পর আপনার স্তর্ন কালমির্র পের্ত পার্র এবং কর্য়ক মদন বযথ্া করর্ত পার্র৷ বযথ্া
কর্ম্ না আসা পযণন্ত আপমন বযথ্ানািক ওষুধ বখর্ত পার্রন৷
আলরা পরীক্ষা-কনরীক্ষা
যমদ স্তন কযান্সার ির্য়র্ছ বর্ল মনমিতভার্ব ববাঝা যায় তাির্ল অপার্রিন করার র্নয অথ্বা কযান্সার
সম্পর্কণ আর্রা ভার্লাভার্ব র্ানার র্নয আপনার্ক আর্রা কর্য়কটি পরীক্ষা করার্ত ির্ত পার্র৷ এই
পরীক্ষাগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ:
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রক্ত পরীক্ষা
বুর্কর এক্স-বর
এম্আরআই কযান
মসটি কযান

আপনার বকান পরীক্ষাগুর্লা করা ির্ব এবং বসগুর্লা মকভার্ব করা ির্ব বস সম্পর্কণ আপনার িাক্তার বা
নাসণ বুমঝর্য় বলর্বন৷
পরীক্ষার িলাির্লর র্নয অর্পক্ষার সম্য়টা আপনার র্নয উর্িগর্নক ির্ত পার্র৷ আপনার উর্িগ
সম্পর্কণ একর্ন আত্মীয় বা বন্ধুর সার্থ্ কথ্া বলাটা আপনার র্নয উপকারী ির্ত পার্র। এছাোও
আপমন আম্ার্দর একর্ন কযান্সার সিায়তা মবর্িষর্ের সার্থ্ আপনার ভাষায় 0808 808 00 00 নম্বর্র
কথ্া বলর্ত পার্রন।
স্তন ক্যান্সালরর েরন
বয ধরর্নর স্তন কযান্সার সবর্ির্য় ববমি বদখা যায় তার্ক বলা িয় ইনলেকিে ডাক্টা পেস্ট ক্যান্সার
(অমধিাম্ক নালীগত স্তন কযান্সার)৷ আর্রা কর্য়কটি মভন্ন ধরর্নর স্তন কযান্সার রর্য়র্ছ মকন্তু বসগুর্লাও
একইভার্ব মিমকৎসা করা িয়৷
স্তন ক্যান্সালরর পস্টজ ও পগ্রড কনণি য়
আপনার কযান্সার্রর বের্ ও বেি সম্পর্কণ র্ানাটা িাক্তারর্দরর্ক আপনার র্নয সঠিক মিমকৎসার
বযাপার্র মসদ্ধান্ত মনর্ত সািাযয কর্র।
পস্টজ কনণি য়
স্তন কযান্সারর্ক িারটি বের্র্ মবভক্ত করা যায়:




পস্টজ 1 ক্যান্সারটি পছাট এবং শুেমাত্র স্তলনই িীমাবদ্ধ আলছ৷
পস্টজ 2 বা 3 ক্যান্সারটি স্তলনর আলিপালির জায়গায় ছকেলয় পলেলছ৷
পস্টজ 4 ক্যান্সারটি পদলহর অ্নযানয অ্ংলিও ছকেলয় পলেলছ৷

পগ্রড কনণি য়
বেি মনর্ণর্য়র ম্াধযর্ম্ ববাঝা যায় বয কযান্সার বকাষগুর্লা স্তর্নর স্বাভামবক বকার্ষর তু লনায়
ম্াইর্িার্কার্পর মনর্ি বকম্ন বদখা যায়৷




পগ্রড 1 (কনম্ন-পগ্রড) – ক্যান্সার পক্াষগুল া স্বাোকবক্ পক্ালষর মতই পদখা যায় এবং খব েীলর
বালে৷
পগ্রড 2 (মাঝাকর-পগ্রড) - ক্যান্সার পক্াষগুল া আলরক্ট পবকি অ্স্বাোকবক্ পদখা যায় এবং
আলরক্ট দ্রুত বালে৷
পগ্রড 3 (উচ্চ-পগ্রড) – ক্যান্সার পক্াষগুল া স্বাোকবক্ পক্ালষর পচলয় িম্পূণি কেন্ন পদখায় এবং
দ্রুত বালে৷
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হরলমান করলিপটর
বদর্ি প্রাকৃ মতকভার্বই িরর্ম্ান থ্ার্ক৷ বকাষগুর্লা মকভার্ব বার্ে এবং বসগুর্লা বদর্ি কী কর্র তা মনয়ন্ত্রর্র্
িরর্ম্ানগুর্লা সািাযয কর্র৷ মকছু স্তন কযান্সার্রর বকার্ষ মরর্সপটর থ্ার্ক, বযগুর্লা এর্রার্র্ন ও
বপ্রার্র্র্েরন িরর্ম্ানর্ক কযান্সার বকার্ষর সার্থ্ সংযুক্ত ির্ত বদয়। যমদ বসখার্ন প্রিু র সংখযক এর্রার্র্ন
মরর্সপটর থ্ার্ক তাির্ল বসটির্ক এর্রার্র্ন মরর্সপটর পর্র্টিভ বা ইআর পর্র্টিভ স্তন কযান্সার বলা
িয়। যমদ না থ্ার্ক, তাির্ল এর্ক এর্রার্র্ন মরর্সপটর বনর্গটিভ বা ইআর বনর্গটিভ স্তন কযান্সার বলা
িয়।
অর্নক ইআর পর্র্টিভ স্তন কযান্সার িরর্ম্ানর্মনত মিমকৎসায় ভার্লাভার্ব সাো বদয়৷
পরাটিন করলিপটর
মকছু স্তন কযান্সার্র HER2 (মিউম্যান এমপিাম্ণাল বোথ্ িযাক্টর টু ) বপ্রাটির্নর র্নয মরর্সপটর থ্ার্ক৷
বয সব টিউম্ার্র ববমি পমরম্ার্র্ এই মরর্সপটর থ্ার্ক বসগুর্লার্ক HER2 পর্র্টিভ স্তন কযান্সার বলা
িয়৷ ট্রােু র্ুম্াব মদর্য় মিমকৎসা করর্ল এগুর্লা ভার্লাভার্ব সাো বদয়, ট্রােু র্ুম্াব সাধারর্ভার্ব
িারর্সপটিন® (Herceptin®) নার্ম্ পমরমিত৷
কচকক্ৎিা
সবর্ির্য় ভার্লা মিমকৎসা সম্পর্কণ মসদ্ধান্ত বনয়াটা সব সম্য় সির্ নয়৷ আপনার িাক্তার্রর অর্নকগুর্লা
মবষয় সম্পর্কণ মিন্তা করার দরকার ির্ব৷ এগুর্লার ম্র্ধয সবর্ির্য় গুরুত্বপূর্ণ ির্লা:






আপনার সাধারর্ স্বার্স্থযর অবস্থা
কযান্সার্রর বের্ ও বেি
মিমকৎসার সম্ভাবয সুিল
মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়া
সম্ভাবয পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুর্লা সম্পর্কণ আপনার দৃমিভমঙ্গ৷

বয বকার্না মিমকৎসা সম্পর্কণ আপনার িাক্তার্রর সার্থ্ কথ্া বলা গুরুত্বপূর্ণ, যার্ত আপমন বুঝর্ত পার্রন
বয এটি কী অথ্ণ বিন কর্র৷ আপনার ভাষা ও ইংর্রমর্ উভয়টিই বলর্ত পার্রন এম্ন কাউর্ক আপনার
সার্থ্ কর্র মনর্য় বগর্ল ভার্লা ির্ব। আপনার দরকার ির্ল আপমন একর্ন বদাভাষী বপর্ত পার্রন, মকন্তু
আপমন বসখার্ন একর্ন বদাভাষী বপর্ত িাইর্ল আর্গ বথ্র্ক িাসপাতালর্ক র্ামনর্য় রাখার বিিা করর্বন৷
স্তন কযান্সার্রর প্রধান মিমকৎসা ির্লা সার্ণামর৷ কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কম্ার্নার র্নয প্রায় বক্ষর্ত্র
অনযানয মিমকৎসাও বদয়া িয়৷ এগুর্লার ম্র্ধয থ্াকর্ত পার্র বরমিওর্থ্রামপ, িরর্ম্ানাল বথ্রামপ,
বকর্ম্ার্থ্রামপ ও বার্য়ালমর্কযাল বথ্রামপ৷
আপনার একর্ন বেে বকয়ার নাসণ থ্াকর্ত পার্রন মযমন মিমকৎসা সম্পর্কণ আপনার সার্থ্ কথ্া বলর্বন
এবং বসইসার্থ্ দু’টি অযাপর্য়ন্টর্ম্র্ন্টর ম্াঝখার্ন বকার্না সম্সযা ির্ল আপনার্ক সািাযয করর্বন৷
আপমন মিমকৎসা সম্পর্কণ বুর্ঝর্ছন এবং এর্ত সম্মত আর্ছন তা ববাঝার্নার র্নয আপনার্ক একটি
সম্মমতপর্ত্র স্বাক্ষর করর্ত বলা ির্ব। বকার্না মিমকৎসা মনর্ত আপমন সম্মত না ির্ল আপনার্ক বসই
মিমকৎসা বদয়া ির্ব না৷
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িাজিাকর
কযান্সার এবং কযান্সার্রর িারপার্ির সুস্থ বকাষ সম্ৃদ্ধ একটি অংি অপসারর্ করার র্নয প্রায় সম্র্য়ই
সার্ণামর করা িয়। কখর্না কখর্না পুর্রা স্তনটিই অপসারর্র্র প্রর্য়ার্ন পর্ে (ম্ার্েকটমম্) এবং কখর্না
কখর্না শুধুম্াত্র কযান্সারটির্ক অপসারর্ করা িয় (লার্ম্পকটমম্ বা স্থানীয় একটি বে র্ায়গা বকর্ট
বিলা)।
যমদ আপনার লার্ম্পকটমম্ করা িয়, তাির্ল আপনার্ক সাধারর্ত অবমিি স্তন কলার র্নয পর্র
বরমিওর্থ্রামপ বনওয়ার পরাম্িণ বদয়া ির্ব। ম্ার্েকটমম্ করার পর্রও আপনার বরমিওর্থ্রামপ বনয়ার
দরকার ির্ত পার্র।
গর্বষর্ায় বদখা বগর্ছ স্তন কযান্সার্রর প্রাথ্মম্ক পযণার্য় লার্ম্পকটমম্ করার পর বরমিওর্থ্রামপ মদর্ল, তা
ম্ার্েকটমম্র ম্াধযর্ম্ কযান্সার অপসারর্র্র ম্ত একই রকম্ কাযণকর িয়। বয মিমকৎসাটি আপনার র্নয
সবর্ির্য় উপযুক্ত ির্ব তা আপনার্ক ববর্ছ মনর্ত বলা ির্ত পার্র। মভন্ন মভন্ন মিমকৎসার মভন্ন মভন্ন সুিল
ও পার্শ্ণপ্রমতমিয়া আর্ছ, তাই এই মবষর্য় মসদ্ধান্ত বনয়াটা কঠিন ির্ত পার্র। আপমন উভয় উপায় সম্পর্কণ
আপনার িাক্তার বা নাসণ, অথ্বা আম্ার্দর কযান্সার সিায়তা মবর্িষের্দর সার্থ্ কথ্া বলর্ত পার্রন।
বয সব ম্মিলারা ম্ার্েকটমম্ কর্রর্ছন ববমিরভাগ বক্ষর্ত্রই তার্দর স্তন পুনগণঠন করা সম্ভব। ম্ার্েকটমম্
করার সম্র্য়ই এটি করা বযর্ত পার্র৷ অপার্রির্নর কর্য়ক ম্াস বা কর্য়ক বছর পর্রও এটি করা যায়।
স্তন পুনগণঠন করার কর্য়কটি মভন্ন মভন্ন পদ্ধমত রর্য়র্ছ এবং আপনার সার্ণন আপনার র্নয উপযুক্ত
ির্ত পার্র এম্ন কর্য়কটি মভন্ন মভন্ন উপায় মনর্য় আপনার সার্থ্ আর্লািনা করর্ত পার্রন।
ম্ার্েকটমম্ করার পর, িাক্তার আপনার্ক িালকা বিার্ম্র ততমর একটি কৃ মত্রম্ স্তন বদর্বন যা আপমন
আপনার ো এর বভতর্র পরর্ত পারর্বন। অপার্রির্নর পরপরই র্ায়গাটি যখন নার্ুক অবস্থায় থ্ার্ক
তখনও আপমন এটি পরর্ত পারর্বন। যখন আপনার ক্ষত বসর্র উঠর্ব, তখন আপনার বদর্ি একটি স্থায়ী
বপ্রাসর্থ্মসস (নকল স্তন) লামগর্য় বদয়া ির্ব।
কিক্া গ্রকি পরীক্ষা ক্রা স্তন কযান্সার্রর বয বকার্না অপার্রির্নর অংি মির্সর্ব, সার্ণন সাধারর্ত মকছু
বা সবগুর্লা লমসকা েমি অপসারর্ করর্বন। বসগুর্লা আপনার বগর্লর মনি বথ্র্ক বা কযান্সার্রর পাি
বথ্র্ক বনয়া িয়৷ লমসকা েমিগুর্লার্ক একটি ম্াইর্িার্কার্পর মনর্ি বরর্খ বদখা িয়৷ বসগুর্লার ম্র্ধয
কযান্সার আর্ছ মকনা তা পরীক্ষা করার র্নয এটা করা িয়৷ এছাোও এগুর্লা কযান্সার্রর বের্ সম্পর্কণ
আর্রা তথ্য প্রদান কর্র৷ কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কম্ার্নার র্নয আপনার আর্রা মিমকৎসার
প্রর্য়ার্ন আর্ছ মকনা বস সম্পর্কণ মসদ্ধান্ত মনর্ত এটি িাক্তারর্ক সািাযয কর্র৷
যমদ বকার্না লমসকা েমির্ত কযান্সার বকাষ থ্ার্ক, তাির্ল সবগুর্লা লমসকা েমি অপসারর্ করার র্নয
আপনার একটি অপার্রিন করার্নার প্রর্য়ার্ন ির্ত পার্র। মকছু মকছু ম্মিলার সার্ণামর করার বদর্ল
লমসকা েমিগুর্লার্ত বরমিওর্থ্রামপ বদয়া ির্ত পার্র৷ সবগুর্লা লমসকা েমি অপসারর্ করার পর বাহু
িু র্ল উঠার (এর্ক মলর্ম্ফাঅযার্িম্া বলা িয়) ঝুুঁ মক ববর্ে যায়৷ এ মবষর্য় আপনার িাক্তার বা নাসণ
আপনার সার্থ্ আর্রা মবস্তামরত আর্লািনা করর্ত পার্রন৷
মকভার্ব সার্ণামরর পমরকল্পনা করা িয় এবং অপার্রির্নর পর কী আিা করর্ত পার্রন বস সম্পর্কণ
আপনার ভাষায় আম্ার্দর কার্ছ আর্রা তথ্য আর্ছ৷
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পরকডওলথরাকপ
বরমিওর্থ্রামপ বদর্ির বাইর্র বথ্র্ক উচ্চ িমক্তর এক্স-বর প্রর্য়াগ করার ম্াধযর্ম্ স্তন কযান্সার্রর মিমকৎসা
কর্র যা কযান্সার্রর বকাষগুর্লার্ক ধ্বংস কর্র, মকন্তু স্বাভামবক বকাষগুর্লার যতটা সম্ভব কম্ ক্ষমত
কর্র। স্তন কযান্সার্রর অপার্রির্নর পর প্রায় বক্ষর্ত্রই বরমিওর্থ্রামপ বযবিার করা িয়। এছাোও এটি
সার্ণামরর আর্গ, অথ্বা সার্ণামরর পমরবর্তণ বযবিার করা ির্ত পার্র।
যমদ স্তর্নর একটি অংি অপসারর্ (লার্ম্পকটমম্) করা িয়, তাির্ল স্তর্নর বামক কলাগুর্লার্ত সাধারর্ত
বরমিওর্থ্রামপ বদয়া িয় যার্ত ঐ অংর্ি কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কম্ার্না যায়।
ম্ার্েকটমম্ করার পর, যমদ আপনার িাক্তার ম্র্ন কর্রন বয বকার্না কযান্সার বকাষ বথ্র্ক যাওয়ার
ঝুুঁ মক রর্য়র্ছ তাির্ল আপনার বুর্কর প্রািীর্র বরমিওর্থ্রামপ বদয়া ির্ত পার্র৷
যমদ অল্প কর্য়কটি লমসকা েমি অপসারর্ করা িয় এবং বসগুর্লার্ত কযান্সার বকাষ পাওয়া যায়, অথ্বা
যমদ বকার্না লমসকা েমি অপসারর্ করা না িয়, তাির্ল আপনার বগর্ল বরমিওর্থ্রামপ বদয়া ির্ত
পার্র। এটি বামক লমসকা েমিগুর্লার মিমকৎসা করর্ব৷
যমদ বাহুর মনর্ির সবগুর্লা লমসকা েমি অপসারর্ করা িয়, তাির্ল সাধারর্ত বগর্ল বরমিওর্থ্রামপ
বদয়ার প্রর্য়ার্ন িয় না।
মকভার্ব বরমিওর্থ্রামপর পমরকল্পনা করা িয় ও বদয়া িয়, এবং এর মকছু পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পর্কণ
আপনার ভাষায় আম্ার্দর কার্ছ আর্রা তথ্য আর্ছ৷
বাইর্র বথ্র্ক বদয়া বরমিওর্থ্রামপ আপনার্ক বতর্মিয় কর্র না এবং আপনার মিমকৎসার পর আপনার
র্নয মিশুসি অনয ম্ানুষর্দর সার্থ্ থ্াকা মনরাপদ।
মকভার্ব বরমিওর্থ্রামপ বদয়া িয় এবং আপনার ির্ত পার্র এম্ন মকছু পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পর্কণ আপনার
ভাষায় আম্ার্দর কার্ছ আর্রা তথ্য আর্ছ৷
পক্লমালথরাকপ
বকর্ম্ার্থ্রামপ এক ধরর্নর মিমকৎসা বযটির্ত কযান্সার্রর বকাষগুর্লার্ক ধ্বংস কর্র বদয়ার র্নয কযান্সারমবর্রাধী (সাইর্টাটমক্সক) ওষুধ বযবিার করা িয়৷ ওষুধগুর্লা সাধারর্ত মিরায় ইনর্র্কির্নর ম্াধযর্ম্
বদয়া িয় অথ্বা টযাবর্লট মির্সর্ব েির্ করা িয়৷ এই ওষুধগুর্লা রর্ক্তর ম্াধযর্ম্ পমরবামিত িয় এবং
বদর্ির বয বকার্না অংর্ি বপ ুঁছার্ত পার্র।
সার্ণামর করার আর্গ বে আকার্রর কযান্সারর্ক সঙ্কুমিত করার র্নয এটা বদয়া ির্ত পার্র৷ যমদ এটা
কযান্সারর্ক সিলভার্ব সঙ্কুমিত করর্ত পার্র, তাির্ল স্তর্নর শুধুম্াত্র একটা অংি অপসারর্ করা ির্ত
পার্র৷
স্তন কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কম্ার্নার র্নয সার্ণামরর পর্র প্রায় বক্ষর্ত্রই বকর্ম্ার্থ্রামপ বদয়া িয়৷
মকভার্ব বকর্ম্ার্থ্রামপ বদয়া িয় এবং আপনার ির্ত পার্র এম্ন মকছু পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পর্কণ আপনার
ভাষায় আম্ার্দর কার্ছ আর্রা তথ্য আর্ছ৷
পৃষ্ঠা 13 এর 9 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2014: স্তন কযান্সার

হরলমান পথরাকপ
বকাষগুর্লা মকভার্ব বার্ে এবং বসগুর্লা বদর্ি কী কর্র তা মনয়ন্ত্রর্র্ িরর্ম্ানগুর্লা সািাযয কর্র৷
িরর্ম্ানগুর্লা, মবর্িষকর্র এর্রার্র্ন, মকছু স্তন কযান্সারর্ক বাের্ত উৎসামিত করর্ত পার্র৷ িরর্ম্ান
বথ্রামপ বদর্ি এর্রার্র্র্নর পমরম্ার্ কমম্র্য় বদয় অথ্বা কযান্সার বকাষগুর্লার সার্থ্ এটির সংযুক্ত
িওয়ার্ক প্রমতর্রাধ কর্র৷ বয সব নারীর্দর এর্রার্র্ন-মরর্সপটর পর্র্টিভ কযান্সার আর্ছ শুধুম্াত্র তার্দর
বক্ষর্ত্র এগুর্লা কার্ কর্র (িরর্ম্ান মরর্সপটর মনর্য় বলখা অংিটি বদখুন)৷
সার্ণামর করার আর্গ বে আকার্রর কযান্সারর্ক সঙ্কুমিত করার র্নয আপনার্ক িরর্ম্ান বথ্রামপ বদয়া
ির্ত পার্র৷
এছাোও স্তন কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কম্ার্নার র্নয এবং আপনার অনয স্তনটির্ক সুরমক্ষত
রাখার র্নয আপনার্ক এটা বদয়া ির্ত পার্র৷ সাধারর্ত অর্নক বছর ধর্র আপনার্ক িরর্ম্ান বথ্রামপ
বদয়া ির্ব৷ আপনার সার্ণামর বা বকর্ম্ার্থ্রামপর পর আপনার কযান্সার মবর্িষে আপনার িরর্ম্ান
বথ্রামপ শুরু করর্বন৷
আপনার্ক বকান ধরর্নর িরর্ম্ান বথ্রামপ বদয়া ির্ব তা মনভণ র করর্ব:




আপনার রর্র্ামনবৃমি (বম্র্নাপর্) ির্য়র্ছ মকনা
কযান্সার্রর মির্র আসার ঝুুঁ মক কতটা
পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুর্লা আপনার্ক প্রভামবত করার সম্ভাবনা কতটু কু৷

রর্র্ামনবৃমি (বম্র্নাপর্) িওয়ার পর, মিম্বািয়গুর্লা আর এর্রার্র্ন ততমর কর্র না৷ মকন্তু তারপর্রও
ম্মিলার্দর িমবণযুক্ত কলাগুর্লার্ত মকছু এর্রার্র্ন ততমর িয়৷ যমদ আপনার রর্র্ামনবৃমি (বম্র্নাপর্) ির্য়
থ্ার্ক, তাির্ল আপনার িাক্তার আপনার্ক বয বযবস্থাপত্র মদর্ত পার্রন:




এর্রার্র্ন-প্রমতর্রাধক ওষুধ (বযম্ন টযাম্মক্সর্িন)
অযার্রাম্ার্টর্ ইনমিমবটর (বযম্ন এনার্ট্রার্ল, বলর্ট্রার্ল, এর্ক্সর্ম্সর্টন)
অথ্বা দু’টি ওষুর্ধর একটি মম্শ্রর্৷

রর্র্ামনবৃমি (বম্র্নাপর্) িওয়ার আর্গ, মিম্বািয়গুর্লা এর্রার্র্ন ততমর কর্র৷ যমদ আপনার রর্র্ামনবৃমি
না ির্য় থ্ার্ক, তাির্ল আপনার িাক্তার আপনার্ক এর্রার্র্ন-প্রমতর্রাধক ওষুধ টযাম্মক্সর্িন-এর
বযবস্থাপত্র মদর্ত পার্রন৷ এছাোও মতমন বর্ালার্িক্স® (Zoladex®) এর বযবস্থাপত্র মদর্ত পার্রন, যা
মিম্বাির্য় এর্রার্র্ন ততমর বন্ধ কর্র বদয় এবং আপনার ম্ামসক মপমরয়ি বন্ধ কর্র বদর্ব৷ মিমকৎসা
বিষ িওয়ার পর্র এই প্রভাবগুর্লা সাধারর্ত ির্ল যায়৷ বপর্টর ত্বর্কর মনর্ি প্রমত ম্ার্স একবার
ইনর্র্কির্নর ম্াধযর্ম্ বর্ালার্িক্স বদয়া িয়।
িরর্ম্ান বথ্রামপ রর্র্ামনবৃমির ম্ত অনুরূপ পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সৃমি করর্ত পার্র, বযম্ন:




িঠাৎ কর্র খুব গরম্ লাগা ও র্াম্ার্না
অমস্থসমন্ধর্ত বযথ্া
বয নাকাঙ্ক্ষা কর্ম্ যাওয়া৷
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কডম্বািয়গুল ার ক্াজ ক্রা বন্ধ ক্রা (কডম্বািয় কনকিয়ক্রণ বা অ্যাবল িন)
এর্রার্র্র্নর পমরম্ার্ কম্ার্নার আর্রকটি উপায় ির্লা মিম্বািয়গুর্লার কার্ করা বন্ধ কর্র বদয়া৷ এর্ক
বলা িয় মিম্বািয় মনমিয়করর্ বা অযাবর্লিন৷ মিম্বািয়গুর্লার্ক অপসারর্ করার র্নয একটি বছাটখাট
অপার্রির্নর ম্াধযর্ম্ এটি করা যায় অথ্বা, মবরল বক্ষর্ত্র, মিম্বািয়গুর্লার্ত বরমিওর্থ্রামপর একটি
সংমক্ষপ্ত বকাসণ বদয়ার ম্াধযর্ম্ এটি করা যায়৷
উভয় পদ্ধমতর্ত স্থায়ীভার্ব রর্র্ামনবৃমি র্র্ট থ্ার্ক৷ যখন আপমন ইমতম্র্ধযই স্তন কযান্সার্রর বম্াকার্বলা
করর্ছন তখন স্থায়ী রর্র্ামনবৃমির সম্সযাগুর্লা বম্াকার্বলা করাটা কঠিন ির্ত পার্র৷ বয সব নারীরা
সন্তান র্ন্ম বদয়ার আিা করমছর্লন তার্দর র্নয বন্ধযা ির্য় যাওয়াটা অতযন্ত কঠিন ির্ত পার্র৷
টালগি লটড পথরাকপ
ট্রােু র্ুম্াব (িারর্সপটিন®) ির্লা এক ধরর্নর বার্য়ালমর্কযাল বথ্রামপ যার্ক ম্র্নার্িানাল অযামন্টবমি
বলা িয়৷ বয সব নারীর্দর HER2 পর্র্টিভ স্তন কযান্সার আর্ছ তার্দর স্তন কযান্সার মির্র আসার ঝুুঁ মক
কম্ার্নার র্নয এটি বযবিার করা িয় (িরর্ম্ান মরর্সপটর মনর্য় বলখা অংিটি বদখুন)৷
িারর্সপটির্নর পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুর্লা সাধারর্ত ম্ৃদু িয়। আপমন এই ওষুধটি েির্ করার সম্য় অথ্বা
তারপর কর্য়ক র্ণ্টা ধর্র মকছু পার্শ্ণপ্রমতমিয়ায় ভু গর্ত পার্রন৷ অনযগুর্লা কর্য়ক মদন বা কর্য়ক সপ্তাি
পর্র বদখা বদয়৷ আপনার মিমকৎসা শুরু িওয়ার আর্গ এই সব পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুর্লা সম্পর্কণ আপনার
িাক্তার বা নাসণ আপনার সার্থ্ কথ্া বলর্ত পার্রন৷
জন্মকনয়ন্ত্রণ – স্তন কযান্সার্রর মিমকৎসার পর দুই বছর পযণন্ত আপনার গভণ বতী িওয়া এমের্য় িলা
উমিত৷ বয সব র্ন্মমনয়ন্ত্রর্ পদ্ধমতর্ত িরর্ম্ান আর্ছ বসগুর্লা বযবিার না করার র্নয আপনার িাক্তার
আপনার্ক পরাম্িণ বদর্বন৷ এগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ র্ন্মমনয়ন্ত্রর্ বমে এবং মকছু কর্য়ল বযগুর্লা িরর্ম্ান
মনগণত কর্র৷
বয সব কর্য়লগুর্লার্ত িরর্ম্ান বনই বসগুর্লা অথ্বা প্রমতবন্ধক পদ্ধমতগুর্লা সাধারর্ত সবর্ির্য় ববমি
উপযুক্ত৷ এগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ কনিম্ বা কযাপ৷ আপনার বেে বকয়ার নাসণ আপনার্ক পরাম্িণ মদর্ত
পারর্বন৷
হরলমান রকতস্থাপন পথরাকপ – িাক্তাররা িরর্ম্ান প্রমতস্থাপন বথ্রামপর (এইিআরটি) র্নয সুপামরি
কর্রন না কারর্ এর্ত এর্রার্র্ন থ্ার্ক৷ এটা স্তন কযান্সার্রর বকাষগুর্লার বৃমদ্ধর্ক উৎসামিত করর্ত
পার্র৷ যমদ আপনার রর্র্ামনবৃমির লক্ষর্গুর্লা ম্ারাত্মক িয় এবং অনয বকার্না মকছু কার্র্ না লার্গ,
তাির্ল মকছু মকছু িাক্তার কখর্না কখর্না এইিআরটি-এর বযবস্থাপত্র মদর্ত পার্রন৷ সম্ভাবয ঝুুঁ মকগুর্লা
সম্পর্কণ ববাঝার র্নয আপনার্ক িাক্তার্রর সার্থ্ কথ্া বলর্ত ির্ব৷
কিকনক্যা

ট্রায়া

কযান্সার্রর র্নয নতু ন ও আর্রা ভার্লা মিমকৎসা খুর্ুঁ র্ ববর করার বিিা করার র্নয কযান্সার গর্বষর্া
ট্রায়াল পমরিালনা করা িয়৷ বয সব ট্রায়ালগুর্লা বরাগীর্দর উপর পমরিালনা করা িয় বসগুর্লার্ক বলা
িয় মিমনকযাল ট্রায়াল৷ অর্নক িাসপাতাল এখন এইসব ট্রায়ার্ল অংি বনয়। স্তন কযান্সার্রর র্নয বতণ ম্ার্ন
পমরিামলত ির্ে এম্ন গর্বষর্া সম্পর্কণ আপনার িাক্তার্রর সার্থ্ কথ্া বলুন৷
ফল া-আপ
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আপনার মিমকৎসা বিষ িওয়ার পর আপনার্ক মনয়মম্ত বিক-আপ ও ম্যার্ম্াোম্ করার্ত ির্ব৷ প্রথ্ম্মদর্ক
এগুর্লা কর্য়ক ম্াস পর পর করা ির্ব মকন্তু পরবতীর্ত আপনার্ক িয়র্তা বছর্র একবার এগুর্লা করার্ত
ির্ব৷ কখর্না কখর্না, রুটিনম্ামিক অযাপর্য়ন্টর্ম্র্ন্টর পমরবর্তণ , আপনার্ক বলা ির্ব বয, বকার্না মকছু
মনর্য় আপনার উর্িগ বদখা মদর্ল আপমন যার্ত আপনার মবর্িষে িাক্তার্রর সার্থ্ বযাগার্যাগ কর্রন৷
আপনার অ্নেূ কত
যখন আপনার্ক বলা ির্ব বয আপনার কযান্সার আর্ছ তখন আপমন মবহ্বল ববাধ করর্ত পার্রন এবং
আপনার মবমভন্ন ধরর্নর আর্বগ কার্ করর্ত পার্র৷ এগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ রাগ, অসন্তুমি, অপরাধর্বাধ,
দুমিন্তা ও ভয়। এগুর্লা সবই স্বাভামবক প্রমতমিয়া এবং অর্নক ম্ানুষ তার্দর অসুর্খর সার্থ্ ববাঝাপোয়
আসর্ত িাওয়ার প্রমিয়ার একটি অংি।
আপনার োষায় আলরা তথয










বকর্ম্ার্থ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
ববমনমিট দামব করা সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
বৃিদার্ন্ত্রর কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
িু সিু র্সর কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
বপ্রার্েট কযান্সার সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
বরমিওর্থ্রামপ সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়া সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
সার্ণামর সম্পমকণ ত তথ্যপত্র
মনর্র্র্ক সািাযয করার র্নয আপমন কী করর্ত পার্রন বস সম্পমকণ ত তথ্যপত্র

এই তথ্যপত্রটি মলর্খর্ছ, পমরম্ার্ণন ও সম্পাদনা কর্রর্ছ ম্যাকমম্লান কযান্সার সার্পার্টণর কযান্সার মবষয়ক
তথ্য উন্নয়ন দল৷ আম্ার্দর বম্মির্কল সম্পাদক, Dr Tim Iveson (ি. টিম্ ইভসন), কনসালর্টন্ট
মিমনকযাল অনর্কালমর্ে এটি অনুর্ম্াদন কর্রর্ছন৷
অনর্কালমর্ ইউমর্আই নাসণ Karen Sheen (কযার্রন মিন); মসএনএস বেে বকয়ার্রর Lynn Moffatt
(মলন বম্ািাট); এবং কযান্সার্র আিান্ত বয সব বযমক্ত এই তথ্যপত্রটি পযণার্লািনা কর্রর্ছন তার্দর সবার
প্রমত আম্ার্দর ধনযবাদ রইর্লা৷
এই তথ্যপত্রটি বলখার র্নয আম্রা অর্নকগুর্লা মনভণ রর্যাগয উৎস বথ্র্ক সংগৃিীত তথ্য বযবিার কর্রমছ৷
এগুর্লার ম্র্ধয রর্য়র্ছ:



Early and localised breast cancer: diagnosis and treatment. বিব্রুয়ামর 2009. নযািনাল
ইনমেটিউট ির বিলথ্ অযান্ড বকয়ার এমক্সর্লন্স (NICE).
Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up. ESMO গাইিলাইন্স ওয়ামকণ ং গ্রুপ৷ Annals of Oncology. 2013. 24 সামপ্লর্ম্ন্ট 6.

আম্রা সব সম্য় সঠিক তথ্য বদয়ার মবষয়টি মনমিত করার র্নয সব রকম্ভার্ব বিিা কর্র থ্ামক
মকন্তু প্রমতমনয়ত পমরবতণ নিীল বম্মির্কল গর্বষর্ার বতণ ম্ান অবস্থার প্রমতিলর্নর র্নয এর উপর মনভণ র
করা উমিত ির্ব না৷ যমদ আপমন আপনার স্বাস্থয মনর্য় উমিগ্ন থ্ার্কন, তাির্ল আপনার উমিত ির্ব
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আপনার িাক্তার্রর সার্থ্ আর্লািনা করা৷ এই তর্থ্য বা তৃ তীয় পর্ক্ষর বকার্না তর্থ্য, বযম্ন আম্ার্দর
মলংক বদয়া ওর্য়বসাইর্টর তর্থ্য, বকার্না ভু ল থ্াকার কারর্র্ সৃি বকার্না ক্ষমত বা িামনর র্নয
ম্যাকমম্লান বকার্না দায়-দাময়ত্ব েির্ করর্ব না৷
© ম্যাকমম্লান কযান্সার সার্পাটণ 2014. ইংলযান্ড ও ওর্য়লর্স (261017), কটলযার্ন্ড (SC039907) এবং
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