Chemotherapy: Bengali

ককমম্ামথ্রামপ
এই তথ্যপত্রটি ককমম্ামথ্রামপ সম্পমকে ৷ কযান্সামর আক্রান্ত অমনক ম্ানুষ তামের মিমকৎসার অংশ
মিমসমে ককমম্ামথ্রামপ পামেন৷
এছাড়াও করমিওমথ্রামপ ও সার্ে ামর সম্পমকে আপনার ভাষায় আম্ামের তথ্যপত্র রময়মছ৷
আম্রা আশা কমর এই তথ্যপত্রটি আপনার প্রশ্নগুমলার র্োে কেমে৷ যমে আপনার আর ককামনা প্রশ্ন
থ্ামক, তািমল আপমন কয িাসপাতামল মিমকৎসা মনমেন কসই িাসপাতামলর িাক্তার ো নাসেমক
মর্মেস করমত পামরন৷
আম্রা ম্যাকমম্লান কথ্মক অনযানয তথ্য সংযুক্ত কমরমছ৷ এর মকছু মকছু শুধুম্াত্র ইংমরমর্মত রময়মছ৷ যমে
আপমন এই তথ্য সম্পমকে আম্ামের কযান্সার সিায়তা মেমশষেমের সামথ্ আমলািনা করমত িান,
ইংমরমর্ ছাড়া অনযানয ভাষাভাষীমের র্নয আম্ামের কোভাষীরা রময়মছন৷ আপমন ককম্ন কোধ
করমছন এেং আপনার ককামনা েুমিন্তা থ্াকমল কসগুমলা সম্পমকে আপমন কামরা সামথ্ কথ্া েলমত
পামরন৷
আপমন কসাম্োর কথ্মক শুক্রোর, সকাল 9টা কথ্মক রাত 8টার ম্মধয 0808 808 00 00 নম্বমর মেনাম্ূমলয
ম্যাকমম্লান সামপাটে লাইমন ক ান করমত পামরন৷ যমে আপনার কামন শুনমত সম্সযা থ্ামক তািমল
আপমন 0808 808 0121 নম্বমর কটক্সটম ান, ো কটক্সট মরমল েযেিার করমত পামরন৷ অথ্ো
আপমন macmillan.org.uk ওময়েসাইট কেখমত পামরন৷
এতে নিতে উনিনিে নিষয়গুত া সম্পতকে েথ্য রতয়তে












কযান্সার কী?
ককমম্ামথ্রামপ কী?
ককমম্ামথ্রামপ কখন েযেিার করা িয়?
ককমম্ামথ্রামপ কেওয়া
আপনার মিমকৎসা সম্পমকে েুঝমত পারা
মিমকৎসার আমে পরীক্ষা-মনরীক্ষা
ককাথ্ায় মিমকৎসা কেয়া িয়?
মিমকৎসায় কী পমরম্াণ সম্য় লামে?
পার্শ্েপ্রমতমক্রয়াসম্ূি
আমরা তথ্য
ম্যাকমম্লামনর সংমিষ্ট তথ্য

কযান্সার কী?
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কেমির অঙ্গ ও কলাগুমলা (টিসুয) ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র োঠমনক একক মেময় েঠিত কযগুমলামক ককাষ েলা িয়৷
কযান্সার িমলা এই ককাষগুমলার একটি করাে৷
কেমির প্রমতটি অংমশর ককাষগুমলা কেখমত ও কামর্র মেক কথ্মক মভন্ন িমত পামর মকন্তু কেমশরভাে
ককাষই একইভামে মনমর্মের কম্রাম্ত ও পুনরুৎপােন কমর থ্ামক৷ স্বাভামেক অেস্থায়, ককাষগুমলা
একটি সুশৃঙ্খল ও মনয়মিত উপাময় মেভামর্ত িময় থ্ামক৷ মকন্তু যমে ককামনা কারমণ এই প্রমক্রয়াটি
মনয়িমণর োইমর িমল যায়, তািমল ককাষগুমলা ক্রম্ােতভামে মেভামর্ত িমত থ্ামক এেং েৃমি কপময়
একটি মপমে পমরণত িয় যামক টিউম্ার েলা িয়৷
নিত্ে াষ (ক্ষনেকর িয়, নিিাইি) টিউমাতরর কক্ষমত্র, ককাষগুমলা কেমির অনযানয অংমশ ছমড়ময়
পমড় না এেং এমক কযান্সার েলা িয় না৷ তমে, ককাষগুমলা উৎপমিস্থমলই ক্রম্ােতভামে েৃমি কপমত
পামর, এেং কেমির অনযানয অংমশর উপর িাপ কেয়ার ম্াধযমম্ একটি সম্সযা ততমর করমত পামর৷
ক্ষনেকর (মযান গিযান্ট) টিউমাতরর কক্ষমত্র, ককাষগুমলা কেমির অনযানয অংমশ ছমড়ময় পড়মত সক্ষম্৷
কেমির একটি অংমশ কযান্সার েৃমি কপমত শুরু করমে৷ এমক েলা িয় প্রাথ্মম্ক (প্রাইম্ামর) কযান্সার৷
যমে কযান্সামরর মিমকৎসা করা না িয় তািমল এটি ছমড়ময় পড়মত পামর৷ যমে এটি ছমড়ময় পমড় এেং
কেমির আমরকটি অংমশ েৃমিলাভ কমর, তািমল এমক েলা িয় ম্াধযমম্ক (কসমকন্ডামর) ো
কম্টাস্ট্যাটিক কযান্সার৷

ককতমাতথ্রানপ কী?
কযান্সামরর ককাষগুমলামক ধ্বংস কমর কেয়ার র্নয ককমম্ামথ্রামপমত কযান্সার-মেমরাধী ওষুধ েযেিার
করা িয়৷ রক্তপ্রোমির ম্াধযমম্ এই ওষুধগুমলা ছমড়ময় কেয়া িয় যামত কসগুমলা কেমির কেমশরভাে
অংমশর কযান্সার ককাষগুমলার কামছ কপ ৌঁছামত পামর৷ এই মিমকৎসা কার্ কমর থ্ামক মেভার্নরত
ককাষগুমলামক ক্ষমতগ্রস্ত করার ম্াধযমম্ যামত কসগুমলা ম্ারা যায়৷ সুস্থ ককাষগুমলাও ক্ষমতগ্রস্ত িমে, মকন্তু
কসগুমলা সাধারণত মনমর্মেরমক কম্রাম্ত কমর কনয়৷
আপনার মিমকৎসার সম্য় আপনামক এক ো একামধক ওষুধ কেয়া িমত পামর৷ এই মিমকৎসা
মকভামে কার্ করমত পামর এেং কখন এটি আপনামক সািাযয করমত পামর কস সম্পমকে আপনার
িাক্তার আপনার সামথ্ কথ্া েলমেন৷ এছাড়াও আপমন এই ওষুধগুমলা কনয়ার সম্য় ককম্ন কোধ
করার সম্ভােনা রময়মছ কসই মেষময়ও তারা আপনামক র্ানামেন৷

ককতমাতথ্রানপ কিি িযিহার করা হয়?
ককমম্ামথ্রামপ িমলা কযান্সামরর এক ধরমনর মিমকৎসা৷ কযান্সার মনরাম্য় ো মনয়িমণর র্নয এটা কেয়া
িমত পামর৷ কযান্সামরর ম মর আসা প্রমতমরামধর কিষ্টা করার র্মনযও এটি কেয়া িমত পামর৷ অনযানয
ধরমনর মিমকৎসার ম্মধয রময়মছ সার্ে ামর, করমিওমথ্রামপ ো িরমম্ান কথ্রামপ৷
মকছু মকছু েযমক্তর সার্ে ামর করার আমে ককমম্ামথ্রামপ কেয়া িমত পামর৷ এটা কযান্সারমক কছাট কমর
আনমত পামর যামত কসগুমলার র্নয কম্ সার্ে ামর করমত িয় অথ্ো সার্ে ামর করাটা সির্ িয়৷
অনযানয েযমক্তরা সার্ে ামর ো করমিওমথ্রামপর পর মিমকৎসা কপমত পামরন৷ ভমেষযমত কযান্সামরর ম মর
আসার ঝুৌঁ মক কম্ামত সািাযয করার র্নয এটা করা িয়৷ কখমনা কখমনা করমিওমথ্রামপর সামথ্ এটা
কেয়া িয়৷
মকছু মকছু েযমক্তর কক্ষমত্র, কযান্সার িয়মতা কেমির অনযানয অংমশ ছমড়ময় পমড়মছ (কসমকন্ডামর ো
কম্টাস্ট্যাটিক কযান্সার)৷ ককমম্ামথ্রামপ কযান্সারমক কছাট কমর আনমত এেং আমরা ভামলাভামে মনয়িণ
পৃষ্ঠা 10 এর 2 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2013: ককমম্ামথ্রামপ

করমত সািাযয করমত পামর৷ এছাড়াও এটা কযান্সামরর মকছু উপসমেের উন্নমত ঘটামত পামর এেং
কাউমক কাউমক আমরা কেমশ মেন কেৌঁমি থ্াকমত সািাযয করমত পামর৷

ককতমাতথ্রানপ ক্য়া
আপনার ককমম্ামথ্রামপ মিমকৎসা সাধারণত কময়কটি কসশমনর ম্াধযমম্ কেয়া িমে৷ প্রমতটি কসশমনর পর
মেশ্রামম্র সম্য় থ্াকমে৷ মিমকৎসার কসশন ও মেশ্রামম্র সম্য়মক েলা িয় মিমকৎসার একটি িক্র৷
কময়কটি মিমকৎসার িক্র মম্মল একটি মিমকৎসার ককাসে সম্পন্ন কমর৷ আপনার কক্ষমত্র মিমকৎসার কয়টি
িক্র থ্াকমে কস মেষময় আপনার িাক্তার আপনার সামথ্ আমলািনা করমেন৷
ককমম্ামথ্রামপর ওষুধগুমলা সাধারণত মশরাপমথ্ ো ম্ুমখ খাওয়ার র্নয কেয়া িয়৷ কখমনা কখমনা ত্বমকর
মনমি, ম্াংসমপমশমত, কম্রুেমের িারপামশর তরল পোমথ্ে, অথ্ো কেি অভযন্তমরর ককামনা েহ্বমর কযম্ন
ম্ূত্রথ্মলমত ইনমর্কশমনর ম্াধযমম্ ককমম্ামথ্রামপ কেয়া িয়৷ কময়ক ধরমনর ত্বমকর কযান্সামরর কক্ষমত্র
ককমম্ামথ্রামপ মক্রম্ েযেিার করা কযমত পামর৷

নিরাপতথ্ ককতমাতথ্রানপ
অমনকগুমলা ওষুধ মশরার ম্মধয ইনমর্কশমনর ম্াধযমম্ কেওয়া িয়:






কযানুলা: আপনার োহুর মশরামত অথ্ো িামতর কপছমনর অংমশর মশরামত একটি ক্ষু দ্র নল
প্রমেশ করামনা িয়৷
কসন্ট্রাল লাইন: েুমকর ত্বমকর ম্ধয মেময় হৃেযমির কাছাকামছ র্ায়োয় অেমস্থত একটি মশরার
ম্মধয একটি পাতলা নল প্রমেশ করামনা িয়৷
মপআইমসমস অথ্ো িামতর ো পাময়র ম্াধযমম্ ককন্দ্রীয় মশরায় প্রমেশ করামনা কযামথ্টার: োহুর কর্াড়ায়
অথ্ো উপমরর অংমশর একটি মশরামত একটি পাতলা নল ততক্ষণ পযেন্ত প্রমেশ করামনা িমত
থ্ামক যতক্ষণ পযেন্ত না নলটির কশষ অংশ হৃেযমির কাছাকামছ ককামনা একটি মশরামত মেময়
কপ ৌঁমছ৷ ইম্প্ল্যামেেল কপাটে
এমক কপাটোমকথ্ও েলা িময় থ্ামক: একটি পাতলা, নরম্, প্ল্ামস্ট্মকর নল যা আপনার হৃেযমির
কাছাকামছ অেমস্থত একটি মশরার ম্মধয প্রমেশ করামনা িয়৷ এটা কেখমত আপনার েুমকর
উপর ত্বমকর মনমি একটা স্ফীমতর ম্ত কেখা যায়৷

একটি মনমেে ষ্ট সম্য় ধমর, পমরম্াপকৃ ত, অল্প পমরম্ামণ ওষুধ কেয়ার র্নয কখমনা কখমনা ইনম উশন
পাম্প েযেিার করা িয়৷ এগুমলা েুই-িার মেন ো এক সপ্তাি পযেন্ত িলমত পামর৷ পাম্পটি িয়মতা
আমরা েীঘেমেন িলমত পামর, মকন্তু প্রমত সপ্তামি েেমল কেয়া িমে৷ আপমন এটা মনময় োমড় কযমত
পামরন এেং আপনার তেনমিন র্ীেন িামলময় কযমত পামরন৷
মুতি িাওয়ার ট্যািত ট্ িা কযাপসু
মকছু মকছু েযমক্তমক টযােমলট ো কযাপসুল কেয়া িমত পামর৷ সেগুমলা মিমকৎসা এভামে কেয়া যায় না৷ কয সে
েযমক্তমক টযােমলট ো কযাপসুল কেয়া িয় তারা কসগুমলা োমড়মত গ্রিণ করমত পামরন৷ এটা ম্মন রাখা
গুরুত্বপূণে কয এগুমলা ককমম্ামথ্রামপর ওষুধ এেং এগুমলার পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া থ্াকমত পামর৷

আপিার নেনকৎসা সম্পতকে িুঝতে পারা
আপনার কয ককামনা মিমকৎসা করার আমে, আপনার িাক্তার ো নাসে আপনার কামছ েযাখযা করমেন
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কয এটা আপনার ককন েরকার এেং এটা কত ঘন ঘন কেয়া িমে৷ আপনার মিমকৎসা করার পর
আপনার ককম্ন অনুভূমত িমত পামর কস সম্পমকে এেং কয ককামনা পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া সম্পমকে তারা
আপনামক র্ানামেন৷
ইংমরমর্ ও আপনার ভাষা উভয়টিই েলমত পামরন এম্ন কাউমক আপনার সামথ্ কমর মনময় কেমল
ভামলা িমে৷ আপনার েরকার িমল আপমন একর্ন কোভাষী কপমত পামরন, মকন্তু আপমন কসখামন
একর্ন কোভাষী কপমত িাইমল আমে কথ্মক িাসপাতালমক র্ামনময় রাখার কিষ্টা করমেন৷ আপমন
ককমম্ামথ্রামপ মিমকৎসার সম্ভােয পার্শ্েপ্রমতমক্রয়াগুমলা সম্পমকে েুঝমত কপমরমছন এেং ককমম্ামথ্রামপ
মিমকৎসা মনমত সম্মত আমছন তা কোঝামনার র্নয আপনামক একটি রমম্ স্বাক্ষর করমত েলা িমে৷
এমক েলা িয় সম্মমত কেয়া৷
ম্মন রাখমেন, আপনামক ককামনা মিমকৎসা ককন কেয়া িমে এেং আপমন ককম্ন কোধ করমত পামরন
কস সম্পমকে আপমন েুঝমত না পারমল আপনামক ককামনা মিমকৎসা কেয়া উমিত িমে না৷

নেনকৎসার আতগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা
আপনার মিমকৎসা শুরু করার আমে আপনার কময়কটি পরীক্ষা করামনার েরকার িমত পামর৷ এগুমলা
িাক্তারমেরমক মনমিত িমত সািাযয কমর কয আপমন মিমকৎসা গ্রিণ করার পমক্ষ যমথ্ষ্ট সুস্থ আমছন৷
এগুমলার ম্মধয সাধারণত অন্তভুে ক্ত থ্ামক রক্ত পরীক্ষা এেং িয়মতা ম্ূত্র ো হৃেযমির পরীক্ষা৷ কখমনা
কখমনা, মিমকৎসা শুরু করার আমে আপনার এক্স-কর ো স্ক্যান করামনার েরকার িমত পামর৷
মিমকৎসার প্রমতটি িমক্রর আমে, রক্ত পরীক্ষা করামনা এেং িাক্তার ো নামসের সামথ্ কেখা করা
স্বাভামেক৷ এটা আপনার মিমকৎসা শুরু করার মেন অথ্ো তার এক ো েুই মেন আমে িমত পামর৷
তারা আপনার রমক্তর লা লগুমলা পরীক্ষা করমেন এেং আপনার সেেমশষ মিমকৎসার সম্য় কথ্মক
আপমন ককম্ন কোধ কমরমছন কস সম্পমকে আপনামক মর্মেস করমেন৷

নেনকৎসা ককাথ্ায় ক্ওয়া হয়?
আপনামক একটি ককমম্ামথ্রামপ কি ইউমনমট ো ওয়ামিে মিমকৎসা কেয়া িমে৷ কখমনা কখমনা আপমন
এটা োমড়মত, ো আপনার োমড়র কাছাকামছ র্ায়োয় অেমস্থত একটি ভ্রাম্যম্ান ইউমনমট কপমত
পামরন৷ আপমন ককাথ্ায় মিমকৎসা কপমত পামরন কস সম্পমকে আপমন আপনার িাক্তার ো নামসের
সামথ্ আমলািনা করমত পামরন মকন্তু কসটা আপনার মিমকৎসা পাওয়ার র্নয সেমিময় মনরাপে
র্ায়ো িওয়া গুরুত্বপূণ৷
ে আপমন ককাথ্ায় েসোস কমরন তার উপর মভমি কমর মিমকৎসা পাওয়ার
র্নয আপনামক ভ্রম্ণ করমত িমত পামর৷ ভ্রম্মণর খরমির র্নয সািাযয কপমত অথ্ো আপনার র্নয
পমরেিমনর েযেস্থা কপমত আপমন সক্ষম্ িমত পামরন৷

নেনকৎসায় কী পনরমাণ সময় াতগ?
আপমন অমধকাংশ আন্তঃমশরা মিমকৎসা িাসপাতামলর েমিমেেভােীয় করােী (কি কপমশে) মিমসমে কপমত পামরন৷
এমত আধা ঘণ্টা কথ্মক কময়ক ঘণ্টা পযেন্ত সম্য় লােমত পামর৷ মকছু মকছু েযমক্তমক অল্প সম্ময়র
র্নয িাসপাতামল থ্াকমত িমত পামর৷ যমে আপমন ককমম্ামথ্রামপ টযােমলট, কযাপসুল ো মক্রম্ গ্রিণ
কমর থ্ামকন, তািমল আপমন এগুমলা োমড়মত মনময় কযমত পামরন৷ আপমন কময়ক সপ্তাি ো কময়ক
ম্াস ধমর মিমকৎসা কপমত পামরন৷
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আপিার নেনকৎসা পনরকল্পিায় পনরিেেি
আপনার রমক্তর উপর ককমম্ামথ্রামপর প্রভাে কেখার র্নয আপনার িাক্তার রক্ত পরীক্ষাগুমলা ো
ম্ূত্র পরীক্ষাগুমলা েযেিার করমেন৷ এছাড়াও িাক্তার আপনামক পরীক্ষা করমত পামরন এেং রক্ত
পরীক্ষাগুমলা, স্ক্যান ো এক্স-করগুমলা কেখমত পামরন৷ কখমনা কখমনা আপনার মিমকৎসা পমরেতে ন
করার েরকার িমত পামর৷ আপনার িাক্তার এই মেষয়টি মনময় সে সম্য় আপনার সামথ্ আমলািনা
করমেন৷
আপনার কেিমক মনরাম্ময়র র্নয আমরা কেমশ সম্য় কেয়ার উমেমশয কখমনা কখমনা মিমকৎসার
পরেতী িক্র কেয়ার আমে আপনার মিমকৎসায় কেমর করার েরকার িমত পামর৷ সাধারণত কয
কারমণ মিমকৎসায় কেমর করা িয় তা িমলা রমক্ত কর্শ্ত রক্তকমণকার সংখযা খুে কম্ থ্াকা৷

পার্শ্েপ্রনেনিয়া
ককমম্ামথ্রামপর ওষুমধর কারমণ পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া সৃমষ্ট িমত পামর কযগুমলার কারমণ আপমন অসুস্থ কোধ
করমত পামরন, কারণ এগুমলা আপনার কেমির মকছু সুস্থ ককাষমক ক্ষমতগ্রস্ত কমর৷ সুস্থ ককামষর এই
ক্ষমত সাধারণত অল্প মকছু সম্য় স্থায়ী িয় এেং কেমশরভাে পার্শ্েপ্রমতমক্রয়ার উন্নমত ঘমট৷ মকছু মকছু
পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া েীঘেমেন থ্াকমত পামর৷ এগুমলা সম্পমকে এেং এগুমলা কতমেন থ্াকমত পামর কস মেষময়
আপনার িাক্তার ো নাসে আপনামক র্ানামেন৷
মভন্ন মভন্ন ওষুমধর পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া মভন্ন মভন্ন িময় থ্ামক এেং প্রমতযক েযমক্ত মভন্ন মভন্ন ভামে প্রমতমক্রয়া
কেখামে৷ মকছু মকছু েযমক্তর খুে কম্ পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া িয় আোর অনযমের কেমশ িমত পামর৷
কয সে পার্শ্েপ্রমতমক্রয়াগুমলা সেমিময় কেমশ কেখা যায় কসগুমলা আম্রা এখামন েণেনা করমো৷ মিমকৎসা
গ্রিণকারী সে েযমক্তমক এগুমলা প্রভামেত করমে না৷ যমে আপমন এম্ন ককামনা প্রভাে লক্ষ কমরন
কযগুমলা এখামন উমেখ করা িয়মন, অথ্ো যমে আপমন পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া সম্পমকে আমরা র্ানমত িান,
তািমল আপনার িাক্তার ো নাসেমক মর্মেস করুন৷
আপনি অসুস্থ কিাধ করত অথ্িা ন্িা-রানির কে ককাতিা সমতয় আপিার পরামতিে র ্রকার হত
হাসপাোত ক াি করার জিয আপিার িাসে আপিাতক এক িা একানধক কট্ন ত াি িম্বর ক্তিি৷
এই িম্বরগুত া আপিার কমািাই ক াতি ভতর রািুি িা কসগুত া নিরাপ্ ককাতিা জায়গায়
রািুি৷
সংিমণ
ককমম্ামথ্রামপর কারমণ আপনার রমক্ত কর্শ্ত রক্তকমণকার সংখযা কমম্ কযমত পামর৷ এর মল আপনার
সংক্রম্মণ আক্রান্ত িওয়ার ঝুৌঁ মক কেমড় যামে৷ কর্শ্ত রক্তকমণকার সংখযা কম্ থ্াকমল, এই অেস্থামক
েলা িয় মনউমরামপমনয়া৷
আপনামক কেয়া কটমলম ান নম্বমর আপনার িাসপাতামলর সামথ্ তাৎক্ষমণকভামে কযাোমযাে করমেন
যমে:



আপনার ককমম্ামথ্রামপ েমলর কেয়া পরাম্শে অনুযায়ী, আপনার কেমির তাপম্াত্রা 37.5°C
(99.5F) এর কিময় কেমড় যায় অথ্ো 38°C (100.4F) এর কিময় কেমড় যায়
আপমন িঠাৎ কমর অসুস্থ কোধ কমরন, এম্নমক আপনার কেমির তাপম্াত্রা স্বাভামেক থ্াকমলও
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আপনার সংক্রম্মণর লক্ষণ কেখা কেয় - এর ম্মধয অন্তভুে ক্ত থ্াকমত পামর েুেেল কোধ করা,
েলা েযথ্া, কামশ, িায়মরয়া ো ঘন ঘন প্রস্রাে করার প্রময়ার্ন িওয়া৷

আপনার কর্শ্ত কমণকার সংখযা সাধারণত মনয়মম্তভামে োড়মে এেং আপনার পরেতী মিমকৎসার
আমে স্বাভামেক পযোময় িমল আসমে৷ আমরা ককমম্ামথ্রামপ কেওয়ার আমে আপনার রক্ত পরীক্ষা করা
িমে৷ যমে তখমনা আপনার রক্তকমণকার সংখযা কম্ থ্ামক, তািমল আপনার িাক্তার অল্প মকছু
সম্ময়র র্নয আপনার মিমকৎসা মপমছময় মেমত পামরন৷
রক্তিূিযো িা অযানিনময়া
ককমম্ামথ্রামপর কারমণ আপনার রমক্ত কলামিত কমণকার সংখযা কমম্ কযমত পামর৷ এই ককাষগুমলা
সারামেমি অমক্সমর্ন েিন কমর মনময় যায়৷ এই ককাষগুমলার সংখযা কমম্ কেমল, আপনার ক্লান্ত লােমত
পামর এেং েম্ ু মরময় কেমছ েমল ম্মন িমত পামর৷ আপনার এই রকম্ অনুভূমত িমল আপনার
িাক্তার ো নাসেমক র্ানান৷ আপমন খুে কেমশ রক্তশূনযতায় ভু েমল, আপনামক োড়মত কলামিত
রক্তকমণকা সরেরাি করার র্নয রক্ত কেয়ার (রক্ত সঞ্চালমনর) েরকার িমত পামর৷
কা নিতর পড়া ও রক্তপাে হওয়া
আপনার মিমকৎসার কারমণ আপনার রমক্ত অণুিমক্রকার সংখযা কমম্ কযমত পামর৷ অণুিমক্রকা নাম্ক
রক্তকমণকাগুমলা রক্তমক র্ম্াট োৌঁধমত সািাযয কমর৷ ককামনা েযাখযাতীত কারমণ আপনার কালমশমর
পড়মল ো রক্তপাত িমল আপনার িাক্তারমক েলুন৷ এগুমলার ম্মধয রময়মছ নাক কথ্মক রক্ত পড়া,
ম্ামড় কথ্মক রক্ত পড়া, ত্বমকর উপর রমক্তর োে ো ু সকুমড় কেখা যাওয়া৷ মকছু মকছু েযমক্তমক
মশরাপমথ্ োড়মত অণুিমক্রকা কেয়ার েরকার িমত পামর৷
ক্লানি
সিরাির কেখা যায় এরকম্ একটা পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া িমলা অতযন্ত ক্লান্ত কোধ করা৷ সাধারণত মিমকৎসার
কশষমেমক এটা কেমশ খারাপ থ্ামক এেং আপনার মিমকৎসা কশষ িওয়ার পর মকছু সম্য় ধমর এটা
থ্াকমত পামর৷ মনমর্মক ম্ামনময় কনয়ার কিষ্টা করুন এেং আপনার যতটা প্রময়ার্ন মেশ্রাম্ মনন৷ মকছু
ম্ৃেু েযায়ামম্র সামথ্ মেশ্রামম্র ভারসাম্য ততমর কমর মনমল উপকার পাওয়া যায়, কযম্ন অল্প মকছু ের
ূ
িাৌঁটা৷ যমে আপনার তন্দ্রা আমস, তািমল োমড় ো যিপামত িালামেন না৷

িনম িনম কিাধ করা িা িনম করা
ককমম্ামথ্রামপর পর প্রথ্ম্ কময়ক মেন এটা ঘটমত পামর৷ েমম্ িওয়া প্রমতমরাধ করা ো কম্ামত
সািাযয করার র্নয আপনার িাক্তার েমম্-প্রমতমরাধী ওষুমধর েযেস্থাপত্র কেমেন৷ আপনার নাসে ো
াম্োমসস্ট্ কযভামে েমল কেমেন ঠিক কসভামে কসগুমলা গ্রিণ করুন৷
যমে তারপমরও আপনার েমম্ েমম্ লামে ো েমম্ িয়, তািমল অমেলমম্ব িাসপাতামলর সামথ্ কযাোমযাে
করুন৷ তারা আপনামক পরাম্শে মেমত পামরন এেং েমম্-প্রমতমরাধী ওষুধ েেমল এম্ন ওষুধ মেমত
পামরন যা আপনার র্নয আমরা ভামলাভামে কার্ করমে৷
ককাষ্ঠকাঠিিয
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ককাষ্ঠকাঠিমনযর অথ্ে িমলা কেশ মকছু সম্য় ধমর আপনার পায়খানা না িওয়া৷ সাধারণত প্রিু র
পমরম্ামণ তরল পোথ্ে পান করা, কেমশ কমর উচ্চ আৌঁশ-যুক্ত খাোর খাওয়া এেং ম্ৃেু েযায়াম্ করার
ম্াধযমম্ এমক্ষমত্র উপকার পাওয়া কযমত পামর৷ উপকার পাওয়ার র্নয আপনার কর্ালাপ (লযামক্সটিভ)
নাম্ক একটি ওষুধ কনয়ার প্রময়ার্ন িমত পামর৷ আপনার িাক্তার আপনার র্নয এগুমলার েযেস্থাপত্র
মেমত পামরন অথ্ো আপমন এগুমলা একটি ওষুমধর কোকান কথ্মক মকমন মনমত পামরন৷
ডায়নরয়া
িায়মরয়া িমলা যখন আপনার স্বাভামেমকর কিময় কেমশ পমরম্ামণ পাতলা পায়খানা িময় থ্ামক৷ আপনার কপমট
মকছু টা েযথ্া িমত পামর৷ এটা ঘটমল আপনার িাক্তারমক র্ানান৷ সাধারণত ওষুমধর ম্াধযমম্ এটা
সিমর্ই মনয়িণ করা যায়৷ আপনার িায়মরয়া িমল প্রিু র পমরম্ামণ তরল পোথ্ে পান করা
গুরুত্বপূণ৷
ে
মুতি ক্ষে
মিমকৎসা িলাকামল আপনার ম্ুমখ ঘা িমত পামর ো ম্ুখ শুষ্ক িমত পামর অথ্ো আপমন কছাট কছাট ক্ষত কেখমত
পামরন৷ প্রিু র পমরম্ামণ তরল পোথ্ে পান করমল এেং একটি নরম্ টু থ্ব্রাশ মেময় আলমতাভামে
আপনার োৌঁতগুমলা পমরষ্কার করমল উপকার কপমত পামরন৷
এছাড়াও ম্ুমখ জ্বালামপাড়া সৃমষ্ট করমত পামর এম্ন খােয কযম্ন রসুন, কপৌঁয়ার্, ম্মরি ও কলেু র্াতীয় মলর রস
আপনার ের্েন করা উমিত৷ যমে আপনার ম্ুমখর কভতমর েযথ্ার অনুভূমত িয়, তািমল আপনার িাক্তার
ো নাসেমক র্ানান৷ তারা আপনামক ম্ুমখর যত্ন সম্পমকে পরাম্শে মেমত পামরন এেং ম্ুমখর সংক্রম্ণ
প্রমতমরাধ ো েূর করার র্নয ম্াউথ্ওয়াশ ও ওষুধ মেমত পামরন৷
ক্ষু ধা কতম োওয়া
মকছু মকছু েযমক্তর ক্ষু ধা কমম্ যায়৷ এটা অল্প কময়ক মেন ো আমরা কেমশ সম্য় ধমর থ্াকমত পামর৷
যমে আপনার ম্মন িয় কয আপমন যমথ্ষ্ট পমরম্ামণ খামেন না, অথ্ো যমে আপনার ওর্ন কমম্
যায়, তািমল আপমন আপনার িাসপাতামলর একর্ন িাময়টিমশয়ান ো মেমশষে নামসের সামথ্ কেখা
করার র্নয অনুমরাধ র্ানামত পামরন৷ তারা আপনার ক্ষু ধা োড়ামনা এেং স্বাস্থযসম্মত ওর্ন ের্ায়
রাখা সম্পমকে আপনামক পরাম্শে মেমত পারমেন৷
স্বাত্র পনরিেেি
আপমন খামেযর মভন্ন রকম্ স্বাে কপমত পামরন৷ মিমকৎসা কশষ িওয়ার পর সাধারণত স্বাভামেক স্বাে
ম মর আমস৷ মকছু মকছু েযমক্ত তামের ম্ুমখ অদ্ভুত ধাতে ো মতক্ত স্বাে কপময় থ্ামকন৷ কর্ারামলা
েন্ধযুক্ত মম্মষ্ট সাম্গ্রী ো মম্ে িু ষমল তা কামর্ লােমত পামর৷
েু

পড়া

ককমম্ামথ্রামপর সে ওষুমধর কারমণ আপনার িু ল পমড় যামে না৷ মকছু মকছু ওষুমধর কারমণ সাম্ানয
িু ল পড়মত পামর৷ ককমম্ামথ্রামপর অনয মকছু ওষুমধর কারমণ আপনার সে িু ল পমড় কযমত পামর এেং
এটা অতযন্ত ম্নঃকমষ্টর কারণ িমত পামর৷
যমে আপনার িু ল পমড় যায়, তািমল তা সাধারণত মিমকৎসা শুরু িওয়ার েুই কথ্মক মতন সপ্তাি পর
শুরু িয়, যমেও কখমনা কখমনা তা অল্প কময়কমেমনর ম্মধয শুরু িমত পামর৷ সাধারণত আপনার
মিমকৎসা কশষ িওয়ার কময়ক ম্ামসর ম্মধয পুনরায় িু ল উঠমে৷
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মকছু েযমক্ত মকছু মনমেে ষ্ট ধরমনর ককমম্ামথ্রামপ কনওয়ার সম্য় একটি ‘ককাল্ড কযাপ’ (‘ঠান্ডা টু মপ’) েযেিামরর
ম্াধযমম্ িয়মতা িু ল পড়া কমম্ময় আনমত পারমেন৷ এটামক েলা িয় ম্াথ্ার ত্বক ঠান্ডা রাখা ো স্ক্যাল্প কুমলং৷
সোই স্ক্যাল্প কুমলং করমত পামরন না, মকন্তু আপনার কক্ষমত্র এটা উপকারী িমে মকনা তা র্ানার র্নয
আপনার িাক্তার ো নাসেমক মর্মেস করমত পামরন৷
আপিার িারাপ াগত িা ককাতিা মারাত্মক পার্শ্েপ্রনেনিয়া ক্িা ন্ত োৎক্ষনণকভাতি
আপিার ডাক্তারতক জািাতিা গুরুত্বপূণে, এমিনক কস সি পার্শ্েপ্রনেনিয়াগুত া সম্পতকে এিাতি
উতিি করা িা হত ও৷

িাড়নে েথ্য
রক্ত জমাট্ িাাঁধার ঝাঁু নক
কযান্সার রমক্তর র্ম্াট োৌঁধার সম্ভােনা োমড়ময় কেয় এেং ককমম্ামথ্রামপ এটামক োমড়ময় তু লমত পামর৷
রক্ত র্ম্াট কেৌঁমধ যাওয়ার মল মেমভন্ন লক্ষণ কেখা মেমত পামর কযম্ন পাময় েযথ্া, লালমি ভাে ো
ু মল যাওয়া, র্শ্াসকষ্ট ও েুমক েযথ্া৷ যমে আপনার এই লক্ষণগুমলার ককামনাটি কেখা কেয়, তািমল
তাৎক্ষমণকভামে আপনার িাক্তামরর সামথ্ কযাোমযাে করুন৷ রক্ত র্ম্াট কেৌঁমধ যাওয়াটা ম্ারাত্মক
একটি মেষয় মকন্তু রক্ত-পাতলাকারক ওষুমধর ম্াধযমম্ আপনার িাক্তার এর মিমকৎসা করমত পামরন৷
আপনার িাক্তার ো নাসে আপনামক আমরা তথ্য মেমত পারমেন৷
অিযািয ওষুধপি
আপমন ককমম্ামথ্রামপ কনয়ার সম্য় মকছু মকছু ওষুধ গ্রিণ করা ক্ষমতকর িমত পামর, কযগুমলা আপমন
কোকান ো ককমম্মস্ট্র কাছ কথ্মক মকনমত পামরন কসগুমলাও এর ম্মধয অন্তভুে ক্ত রময়মছ৷ আপমন ককামনা
ওষুধ গ্রিণ করমত থ্াকমল আপনার িাক্তারমক র্ানান, এর ম্মধয রময়মছ কপ্রসমক্রপশন-মেিীন ওষুধ,
সম্পূরক কথ্রামপ ও কভষর্ ওষুধ৷
উিে রো
আপনার মিমকৎসা আপনার েভে েতী িওয়ার ো সন্তামনর োো িওয়ার সক্ষম্তামক প্রভামেত করমত
পামর৷ যমে আপমন এ মেষময় মিমন্তত থ্ামকন, তািমল মিমকৎসা শুরু করার আমে আপমন আপনার
িাক্তার ো নামসের সামথ্ কথ্া েলমত পামরন৷
জন্মনিয়ন্ত্রণ
মিমকৎসা িলাকালীন সম্ময় েভে েতী না িওয়ার ো সন্তামনর োো না িওয়ার র্নয আপনার িাক্তার
আপনামক পরাম্শে কেমেন৷ এর কারণ িমলা এই ওষুধগুমলা েধেনশীল োচ্চার ক্ষমত করমত পামর৷
ককমম্ামথ্রামপ কনয়ার সম্য় এেং তারপর কময়ক ম্াস পযেন্ত র্ন্মমনয়িণ সাম্গ্রী েযেিার করা
গুরুত্বপূণ৷
ে আপমন এ মেষময় আপনার িাক্তার ো নামসের সামথ্ কথ্া েলমত পামরন৷
কেৌিসঙ্গম
যমে ককমম্ামথ্রামপ কনয়ার প্রথ্ম্ কময়ক মেন আপমন কয নসঙ্গম্ কমর থ্ামকন তািমল আপনার একটি
কনিম্ েযেিার করা উমিত৷ এটা আপনার সঙ্গীর সুরক্ষার র্নয৷
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িুতকর ্ুধ িাওয়াতিা
মিমকৎসা িলাকালীন সম্ময় এেং তারপর কময়ক ম্াস পযেন্ত োচ্চামক আপনার েুমকর েুধ খাওয়ামনা
উমিত নয়৷ এর কারণ িমলা েুমকর েুমধ ককমম্ামথ্রামপর ওষুধগুমলা ককামনাভামে িমল কযমত পামর৷
কমনডতক ও ্াাঁতের নেনকৎসা
যমে কযান্সার ছাড়া অনয ককামনা কারমণ আপনার িাসপাতামল যাওয়ার েরকার িয়, তািমল সে সম্য়
িাক্তার ও নাসেমেরমক েলমেন কয আপমন ককমম্ামথ্রামপ গ্রিণ করমছন৷ তামেরমক আপনার কযান্সামরর
িাক্তামরর নাম্ েলুন যামত তারা পরাম্মশের র্নয তামক েলমত পামরন৷
যমে আপনার ম্মন িয় কয আপনার োৌঁমতর মিমকৎসা েরকার তািমল আপনার কযান্সামরর িাক্তার ো
নামসের সামথ্ কথ্া েলুন৷ সে সম্য় আপনার কিমেস্ট্মক েলমেন কয আপমন ককমম্ামথ্রামপ গ্রিণ
করমছন৷
ভ্রমণ
যমে আপমন ছু টি কাটামনার পমরকল্পনা কমর থ্ামকন তািমল আপনার পমরকল্পনা সম্পমকে আপনার
িাক্তার ো নামসের সামথ্ কথ্া েলা অতযন্ত গুরুত্বপূণ৷
ে কযমিতু এই মিমকৎসা করােপ্রমতমরাধ েযেস্থামক
প্রভামেত কমর থ্ামক, তাই আপমন মকছু মকছু টিকা মনমত পারমেন না এেং আপনামক উমড়ার্ািামর্
ভ্রম্ণ না করার র্নয পরাম্শে কেয়া িমত পামর৷

মযাকনম াতির সংনিষ্ট েথ্য









ককমম্ামথ্রামপ সম্পমকে ত তথ্যপত্র
েমম্ েমম্ ভাে ও েমম্ মনয়িণ
ক্লামন্তর সামথ্ ম্ামনময় কনয়া
িু ল পমড় যাওয়ার সামথ্ ম্ামনময় কনওয়া
আপমন ককম্ন অনুভে কমরমছন? কযান্সামরর আমেেেত প্রভাে
কযান্সামরর সামথ্ এেং তারপর কেৌঁমি থ্াকা
ককমম্ামথ্রামপর সম্য় ম্ুমখর যত্ন
ককমম্ামথ্রামপ সম্পমকে েুঝমত পারা

এই তথ্যপত্রটি মলমখমছ, পমরম্ার্ে ন ও সম্পােনা কমরমছ ম্যাকমম্লান কযান্সার সামপামটের কযান্সার
মেষয়ক তথ্য উন্নয়ন েল৷ আম্ামের কম্মিমকল সম্পােক, Dr T Iveson (ি. টি ইভসন),
কনসালমটে মক্লমনকযাল অনমকালমর্স্ট্ এটি অনুমম্ােন কমরমছন৷
ককমম্ামথ্রামপ কনসালমটে নাসে Michael Flynn (ম্াইমকল মিন), এেং কযান্সার আক্রান্ত কয সে
েযমক্ত এই সংস্ক্রণটি পযোমলািনা কমরমছন তামের সোর প্রমত আম্ামের ধনযোে রইমলা৷
এই তথ্যপত্রটি অমনকগুমলা মনভে রমযােয উৎস কথ্মক সংেৃিীত তথ্য কথ্মক সংকমলত করা িময়মছ, এর
ম্মধয রময়মছ:
• British National Formulary. 65th edition. 2013. British Medical Association and
Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. - মব্রটিশ নযাশনাল ম্ূল
ে ারী৷ 65তম্
সংস্ক্রণ৷ 2013. মব্রটিশ কম্মিমকল অযামসামসময়শন এেং রয়যাল াম্োমসউটিকযাল কসাসাইটি
অে কগ্রট মব্রমটন৷
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electronic Medicines Compendium (eMC). www.medicines.org.uk (accessed
August 2013). - ইমলক্ট্রমনক কম্মিমসনস কমম্পনমিয়াম্ (ইএম্মস)৷
www.medicines.org.uk (2013 সামলর অোমস্ট্ েযেহৃত)৷



National Chemotherapy Advisory Group - জােীয় ককতমাতথ্রানপ উপত্ষ্টা গ্রুপ,
অগাস্ট 2009. ইংলযামে ককমম্ামথ্রামপ পমরমষো: ম্ান ও মনরাপিা মনমিতকরণ৷ এই
তথ্যপত্রটি 2013 সামল পমরম্ার্ে ন করা িময়মছ৷ পরেতী সংস্ক্রণটি 2014 সামল পাওয়া
যামে৷ আম্রা সে সম্য় সঠিক তথ্য কেয়ার মেষয়টি মনমিত করার র্নয সে রকম্ভামে
কিষ্টা কমর থ্ামক মকন্তু প্রমতমনয়ত পমরেতে নশীল কম্মিমকল েমেষণার েতে ম্ান অেস্থার
প্রমত লমনর র্নয এর উপর মনভে র করা উমিত িমে না৷ যমে আপমন আপনার স্বাস্থয মনময়
উমিগ্ন থ্ামকন, তািমল আপনার উমিত িমে আপনার িাক্তামরর সামথ্ আমলািনা করা৷ এই
তমথ্য ো তৃ তীয় পমক্ষর ককামনা তমথ্য, কযম্ন আম্ামের মলংক কেয়া ওময়েসাইমটর তমথ্য,
ককামনা ভু ল থ্াকার কারমণ সৃষ্ট ককামনা ক্ষমত ো িামনর র্নয ম্যাকমম্লান ককামনা োয়োময়ত্ব গ্রিণ করমে না৷

আম্রা সে সম্য় সঠিক তথ্য কেয়ার মেষয়টি মনমিত করার র্নয সে রকম্ভামে কিষ্টা কমর থ্ামক মকন্তু
প্রমতমনয়ত পমরেতে নশীল কম্মিমকল েমেষণার েতে ম্ান অেস্থার প্রমত লমনর র্নয এর উপর মনভে র করা উমিত িমে
না৷ যমে আপমন আপনার স্বাস্থয মনময় উমিগ্ন থ্ামকন, তািমল আপনার উমিত িমে আপনার িাক্তামরর সামথ্ আমলািনা
করা৷ এই তমথ্য ো তৃ তীয় পমক্ষর ককামনা তমথ্য, কযম্ন আম্ামের মলংক কেয়া ওময়েসাইমটর তমথ্য, ককামনা ভু ল
থ্াকার কারমণ সৃষ্ট ককামনা ক্ষমত ো িামনর র্নয ম্যাকমম্লান ককামনা োয়-োময়ত্ব গ্রিণ করমে না৷
© ম্যাকমম্লান কযান্সার সামপাটে 2013. ইংলযান্ড ও ওময়লমস (261017), স্ক্টলযামন্ড (SC039907) এেং আময়ল ও
ম্যান-এ (604) মনেমন্ধত োতেয প্রমতষ্ঠান৷ মনেমন্ধত অম স: 89 Albert Embankment, London, SE1 7UQ.
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Chemotherapy: English

Chemotherapy
This fact sheet is about chemotherapy. Many people with cancer will have
chemotherapy as part of their treatment.
We also have fact sheets in your language about radiotherapy and surgery.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask your doctor or nurse at the hospital where you are having your
treatment.
We’ve listed other information from Macmillan. Some of this is only in English. If
you’d like to talk about this information with our cancer support specialists, we
have interpreters for non-English speakers. You can also talk to someone about
how you are feeling and about any worries you may have.
You can call the Macmillan Support Line free on 0808 808 00 00, Monday–Friday,
9am–8pm. If you have problems hearing you can use textphone 0808 808 0121,
or Text Relay. Or you can visit macmillan.org.uk
On this page
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What is cancer?

•

What is chemotherapy?

•

When is chemotherapy used?

•

Giving chemotherapy

•

Understanding your treatment

•
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Where is treatment given?

•

How long does treatment take?

•

Side effects

•

Additional information

•

Related Macmillan information
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What is cancer?
The organs and tissues of the body are made up of tiny building blocks called cells.
Cancer is a disease of these cells.
Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
reproduce themselves in the same way. Normally, cells divide in an orderly and
controlled way. But if for some reason this becomes out of control, the cells carry on
dividing and grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and it is not
called cancer. However, the cells may carry on growing at the original site, and
may cause a problem by pressing on other parts of the body.
In a malignant tumour, the cells are able to spread to other parts of the body. The
cancer will begin to grow in one part of the body. This is called primary cancer. If the
cancer is not treated it may spread. If it spreads and grows in another part of the
body, it is called secondary or metastatic cancer.

What is chemotherapy?
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. The drugs are carried in
the blood so they can reach cancer cells in most parts of the body. The treatment
works by damaging dividing cells so that they die. Healthy cells will also be damaged,
but they will usually repair themselves.
You may have one or more drugs during your treatment. Your doctor will talk to
you about how the treatment may work and when it may help you. They will also
tell you about how you are likely to feel while you are having the drugs.

When is chemotherapy used?
Chemotherapy is one type of cancer treatment. It can be given to cure or control a
cancer. It may also be given to try to prevent cancer from coming back. Other types of
treatment include surgery, radiotherapy or hormonal treatment.
Some people may have chemotherapy before they have surgery. This can make the
cancer smaller so they need less surgery or the surgery is easier.
Other people may have treatment after surgery or radiotherapy. This is to help reduce
the risk of the cancer coming back in the future. Sometimes it is given with
radiotherapy.
In some people, the cancer may have spread to other parts of the body (secondary or
metastatic cancer). Chemotherapy can help make the cancer smaller and control it
better. It may also improve some cancer symptoms and help someone live longer.
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Giving chemotherapy
You will usually have your chemotherapy treatment in sessions. Each session is
followed by a rest period. The session of treatment and the rest period is called a cycle
of treatment. A number of cycles makes up a course of treatment. Your cancer doctor
will discuss with you how many cycles you have.
Chemotherapy drugs are usually given into a vein or by mouth. Sometimes they are
given by injection under the skin, into the muscle, into the fluid around the spine or
into a body cavity such as the bladder. Chemotherapy creams may be used for some
skin cancers.
Intravenous chemotherapy

Many drugs are given by injection into a vein:
Cannula: A small tube inserted into a vein in your arm or in the back of your
hand.
Central line: A thin tube put in through the skin of the chest into a vein near the
heart.
PICC or a peripherally inserted central catheter: A thin tube is passed into a
vein in the bend or upper part of the arm and threaded through until the end
of the tube lies in a vein near the heart.
Implantable port, also called a portacath: A thin, soft, plastic tube that is put
into a vein near your heart. It looks like a bump under the skin on your chest.
Infusion pumps are sometimes used to give a measured, small amount of the drug
over a period of time. They may run for a couple of days or up to a week. The pump
may stay on longer, but will be changed every week. You can go home with this and
carry on with your everyday life.
Oral tablets or capsules

Some people may have tablets or capsules. Not all treatments can be given this way.
Most people who have tablets or capsules can take them at home. It is important to
remember that they are chemotherapy drugs and can still have side effects.

Understanding your treatment
Before you have any treatment, your doctor or nurse will explain why you need it and
how often it will be given. They will tell you how you may feel after you have had the
treatment and about any side effects.
It’s a good idea to take someone with you who speaks both your language and
English. Interpreters may be available if you need one, but try to let the hospital know
in advance if you would like one to be there. You will be asked sign a form to show
that you agree to the chemotherapy treatment and understand its possible side effects.
This is called giving consent.
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Remember, no treatment should be given unless you understand why you are having
it and how you may feel.

Tests before treatment
You may need some tests before starting your treatment. These help the doctors make
sure you’re well enough to have your treatment. They will usually include blood tests
and maybe urine or heart tests. Sometimes, you may also need to have x-rays or
scans before treatment starts.
Before each cycle of treatment, it is normal to have a blood test and to see the doctor
or nurse. This may be on the day of your treatment or a day or two before it. They will
check your blood results and ask you how you have felt since your last treatment.

Where is treatment given?
You will have treatment in a chemotherapy day unit or ward. Sometimes you may
be able to have it at home, or in a mobile unit near your home. You can discuss
with your doctor or nurse where you can have treatment but it is important that it is
the safest place for you to have it. You may need to travel to get your treatment
depending on where you live. You may be able to get help with the cost of travel or
have transport arranged for you.

How long does treatment take?
You can have most intravenous treatments as a day patient at the hospital. This may
take from half an hour to a few hours. Some people may need to stay in hospital for
a short time. If you’re having chemotherapy tablets, capsules or creams, you can
take these at home. You may have treatment for a few weeks or for a number of
months.

Changes to your treatment plan
Your doctors will use blood tests or urine tests to check the effect of the
chemotherapy on your body. The doctor may also examine you and look at the
results of blood tests, scans or x-rays. Sometimes your treatment may need to be
changed. Your doctor will always discuss this with you.
Sometimes your treatment may need to be delayed to give your body more time to
recover before the next cycle of treatment is given. The most common reason to delay
treatment is because the number of white cells in the blood is too low.

Side effects
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell, as they affect
some of the healthy cells in your body. Damage to the healthy cells usually only lasts a
short time and most side effects will improve. Some side-effects can last longer. Your
doctor or nurse will tell you about them and how long they may last.
Different drugs cause different side effects and each person will react in a different
way. Some people have very few side effects while others may have more.
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We describe the most common side effects here. These won’t affect all people who
have treatment. If you notice any effects which aren’t listed here, or if you want to
know more about side effects, ask your doctor or nurse.
Your nurse will give you a telephone number or numbers to call the hospital if you
feel unwell or need advice any time of day or night. Save these numbers in your
mobile phone or keep them somewhere safe.
Infection

Chemotherapy can reduce the number of white cells in your blood. This will make you
more likely to get an infection. When they are low it’s called neutropenia.
Contact the hospital straight away on the contact number you’ve been given if:
your temperature goes over 37.5°C (99.5°F) or over 38°C (100.4°F),
depending on the advice given by your chemotherapy team
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.
Your white cells usually increase steadily and return to normal before your next
treatment. You will have a blood test before having more chemotherapy. If your blood
cells are still low, your doctor may delay your treatment for a short time.
Anaemia

Chemotherapy can reduce the number of red cells in your blood. These cells carry
oxygen around the body. If they are low you may be tired and breathless. Tell your
doctor or nurse if you feel like this. If you are very anaemic, you may need a drip to
give you extra red cells (blood transfusion).
Bruising and bleeding
Your treatment can reduce the number of platelets in your blood. Platelets are cells
that help the blood to clot. Tell your doctor if you have any bruising or bleeding you
can’t explain. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the
skin. Some people may need a drip to give them extra platelets.
Tiredness

Feeling very tired is a common side effect. It’s often worse towards the end of
treatment and can last for a time after your treatment finishes. Try to pace yourself
and get as much rest as you need. It helps to balance this with some gentle exercise,
such as short walks. If you feel sleepy, don’t drive or operate machinery.
Feeling sick or being sick

This may happen in the first few days after chemotherapy. Your doctor will prescribe
anti-sickness drugs to help prevent or control sickness. Take them exactly as your
nurse or pharmacist explains to you.
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If you still feel sick or are being sick, contact the hospital as soon as possible. They
can give you advice and change the anti-sickness drug to one that works better for
you.
Constipation

Constipation is when you have not opened your bowels for a while. This can usually
be helped by drinking lots of fluids, eating more high-fibre foods and taking gentle
exercise. You may need to take a medicine called a laxative to help. Your doctor can
prescribe these for you or you can buy them at a chemist.
Diarrhoea
Diarrhoea is when you have loose bowel movements more often than usual. You
may get some stomach pain. Tell your doctor if this happens. It can usually be
easily controlled with medicine. It's important to drink plenty of fluids if you have
diarrhoea.
Sore mouth

Your mouth may become sore or dry or you may notice small ulcers during treatment.
It can help to drink lots of fluids and to clean your teeth gently with a soft toothbrush.
You should also avoid foods which irritate the mouth, such as garlic, onions, chillies
and citrus fruit juices. Tell your doctor or nurse if your mouth feels sore. They can
advise you on mouth care and give you mouthwashes and medicine to prevent or
clear mouth infections.
Loss of appetite

Some people lose their appetite. This may last a few days or longer. If you think you
are not eating enough, or if you are losing weight, you can ask to see a dietitian or
specialist nurse at your hospital. They can advise you on improving your appetite and
keeping to a healthy weight.
Taste changes

You may notice that food tastes different. Normal taste usually comes back after
treatment finishes. Some people get a strange metal or bitter taste in their mouth.
Sucking on strongly flavoured sweets or mints may help.
Hair loss

Not all chemotherapy drugs make your hair fall out. Some may make only a little fall
out. Others can make all of your hair fall out and this can be very upsetting.
If your hair falls out, it usually starts two–three weeks after starting treatment, although
sometimes it can start within a few days. It will usually grow back over a few months
once you’ve finished your treatment.
Some people having certain types of chemotherapy may be able to reduce hair loss
by using a cold cap. This is called scalp cooling. Not everyone can have scalp
cooling, but you can ask your doctor or nurse whether it would be useful for you.
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It’s important to let your doctor know straight away if you feel unwell or have any
severe side effects, even if they’re not mentioned here

Additional information
Blood clot risk
Cancer increases the chance of a blood clot and chemotherapy can add to this. A clot
can cause symptoms such as pain, redness and swelling in a leg, breathlessness and
chest pain. Contact your doctor straight away if you have any of these symptoms. A
blood clot is serious but your doctor can treat it with drugs that thin the blood. Your
doctor or nurse can give you more information.
Other medicines
Some medicines, including ones you can buy in a shop or chemist, can be harmful
when you are having chemotherapy. Tell your doctor about any medicines you are
taking, including over-the-counter drugs, complementary therapies and herbal drugs.
Fertility
Your treatment may affect being able to get pregnant or father a child. If you are
worried about this, you can talk to your doctor or nurse before treatment starts.
Contraception
Your doctor will advise you not to become pregnant or to father a child during
treatment. This is because the drugs may harm a developing baby. It’s important to
use contraception during and for a few months after chemotherapy. You can talk to
your doctor or nurse about this
Sex
If you have sex within the first couple of days of having chemotherapy you need to use
a condom. This is to protect your partner.
Breastfeeding
You should not to breastfeed during treatment and for a few months after. This is in
case there is chemotherapy in the breast milk.
Medical and dental treatment
If you need to go into hospital for any reason other than cancer, always tell the
doctors and nurses that you are having chemotherapy. Tell them the name of your
cancer doctor so they can ask for advice.

Talk to your cancer doctor or nurse if you think you need dental treatment. Always tell
your dentist you are having chemotherapy.
Travel

If you have a holiday planned it’s very important to talk to your doctor or nurse about
your plans. Because the treatment affects the immune system, you cannot have some
vaccines and you may be advised not to fly.
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