Radiotherapy: Bengali

রেমিওথথ্োমপ

এই তথ্যপত্রটি রেমিওথথ্োমপ সম্পমকি ত৷ মকছু কযান্সাথেে মিমকৎসা কোে জনয রেমিওথথ্োমপ ব্যব্হাে
কো হয়৷ এছাড়াও কযান্সাথেে লক্ষণগুথলা মনয়ন্ত্রথণে জনয এটি ব্যব্হাে কো রেথত পাথে৷ কযান্সাথে
আক্রান্ত ব্হু ম্ানুষ তাথেে মিমকৎসাে অংশ মহথসথব্ রেমিওথথ্োমপ গ্রহণ কেথব্ন৷
এটা আপনাে জনয প্রথয়াজনীয় একম্াত্র মিমকৎসা নাও হথত পাথে৷ কখথনা কখথনা আপনাে
রকথম্াথথ্োমপ ব্া সাজি ামেও েেকাে হথব্৷ হাসপাতাথলে িাক্তােো এ মব্ষথয় মসদ্ধান্ত রনথব্ন৷ এ
সব্ মিমকৎসাগুথলা সম্পথকি ও আপনাে ভাষায় আম্াথেে তথ্যপত্র েথয়থছ৷
েমে আপনাে রকাথনা প্রশ্ন থ্াথক, তাহথল আপমন রে হাসপাতাথল মিমকৎসা মনথেন রসই
হাসপাতাথলে িাক্তাে ব্া নাসিথক মজথেস কেথত পাথেন৷
আম্ো ম্যাকমম্লান রথ্থক অনযানয তথ্য মনথি সংেুক্ত কথেমছ, এব্ং এে রব্মশেভাগই শুধুম্াত্র ইংথেমজথত
েথয়থছ৷ েমে আপমন এই তথ্য সম্পথকি আম্াথেে কযান্সাে সহায়তা মব্থশষেথেে সাথথ্ আথলািনা
কেথত িান, ইংথেমজ ছাড়া অনযানয ভাষাভাষীথেে জনয আম্াথেে রোভাষীো েথয়থছন৷
আপমন রসাম্ব্াে রথ্থক শুক্রব্াে, সকাল 9টা রথ্থক োত 8টাে ম্থধয 0808 808 00 00 নম্বথে মব্নাম্ূথলয
ম্যাকমম্লান সাথপাটি লাইথন র ান কেথত পাথেন৷ েমে আপনাে কাথন শুনথত সম্সযা থ্াথক তাহথল
আপমন 0808 808 0121 নম্বথে রটক্সটথ ান, ব্া রটক্সট মেথল ব্যব্হাে কেথত পাথেন৷ অথ্ব্া
আপমন macmillan.org.uk ওথয়ব্সাইট রেখথত পাথেন৷
এতে নিতে উনিনিে নিষয়গুত া সম্পতকে েথ্য রতয়তে
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

কযান্সাে কী?
রেমিওথথ্োমপ কী?
রেমিওথথ্োমপ রকন রেয়া হয়?
রেমিওথথ্োমপ কম্ী
মিমকৎসাে জনয সম্মমত রেয়া
রকাথ্ায় মিমকৎসা রেয়া হয়?
আপনাে মিমকৎসাে পমেকল্পনা কো
ব্ামহযক রেমিওথথ্োমপ
অভযন্তেীণ রেমিওথথ্োমপ
পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া
েীর্িথম্য়ামে পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া
ব্াড়মত তথ্য
ম্যাকমম্লাথনে সংমিষ্ট তথ্য
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কযান্সার কী?
রেথহে অঙ্গ ও কলাগুথলা (টিসুয) ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র গাঠমনক একক মেথয় গঠিত রেগুথলাথক রকাষ ব্লা হয়৷
কযান্সাে হথলা এই রকাষগুথলাে একটি রোগ৷
রেথহে প্রমতটি অংথশে রকাষগুথলা রেখথত ও কাথজে মেক রথ্থক মভন্ন হথত পাথে মকন্তু রব্মশেভাগ
রকাষই একইভাথব্ মনথজথেে রম্োম্ত ও পুনরুৎপােন কথে থ্াথক৷ স্বাভামব্ক অব্স্থায়, রকাষগুথলা
একটি সুশৃঙ্খল ও মনয়মন্ত্রত উপাথয় মব্ভামজত হথয় থ্াথক৷ মকন্তু েমে রকাথনা কােথণ এই প্রমক্রয়াটি
মনয়ন্ত্রথণে ব্াইথে িথল োয়, তাহথল রকাষগুথলা ক্রম্াগতভাথব্ মব্ভামজত হথত থ্াথক এব্ং ব্ৃমদ্ধ রপথয়
একটি মপথে পমেণত হয় োথক টিউম্াে ব্লা হয়৷
নিত্ে াষ (ক্ষনেকর িয়, নিিাইি) টিউম্াথেে রক্ষথত্র, রকাষগুথলা রেথহে অনযানয অংথশ ছমড়থয় পথড়
না এব্ং এথক কযান্সাে ব্লা হয় না৷ তথব্, রকাষগুথলা উৎপমিস্থথলই ক্রম্াগতভাথব্ ব্ৃমদ্ধ রপথত
পাথে, এব্ং রেথহে অনযানয অংথশে উপে িাপ রেয়াে ম্াধযথম্ একটি সম্সযা ততমে কেথত পাথে৷
ক্ষনেকর (ম্যান গিযান্ট) টিউম্াথেে রক্ষথত্র, রকাষগুথলা রেথহে অনযানয অংথশ ছমড়থয় পড়থত সক্ষম্৷
রেথহে একটি অংথশ কযান্সাে ব্ৃমদ্ধ রপথত শুরু কেথব্৷ এথক ব্লা হয় প্রাথ্মম্ক (প্রাইম্ামে) কযান্সাে৷
েমে কযান্সাথেে মিমকৎসা কো না হয় তাহথল এটি ছমড়থয় পড়থত পাথে৷ েমে এটি ছমড়থয় পথড় এব্ং
রেথহে আথেকটি অংথশ ব্ৃমদ্ধলাভ কথে, তাহথল এথক ব্লা হয় ম্াধযমম্ক (রসথকন্ডামে) ব্া
রম্টাস্ট্যাটিক কযান্সাে৷

ররনিওতথ্রানপ কী?
কযান্সাথেে রকাষগুথলাথক ধ্বংস কথে রেয়াে জনয রেমিওথথ্োমপ উচ্চশমক্তে এক্স-রে ব্যব্হাে কথে
থ্াথক৷ মকছু মকছু স্বাভামব্ক রকাষও ক্ষমতগ্রস্ত হথত পাথে মকন্তু কযান্সাে রকাথষে তু লনায় স্বাভামব্ক
রকাথষে মনথজথেেথক রম্োম্ত কোে ক্ষম্তা রব্মশ থ্াথক৷
কযান্সাথে আক্রান্ত ব্হু ম্ানুষ তাথেে মিমকৎসাে অংশ মহথসথব্ রেমিওথথ্োমপ গ্রহণ কেথব্ন৷
এটি মব্মভন্নভাথব্ রেয়া োয়:
িানযযক ররনিওতথ্রানপ - রেথহে ব্াইথে রথ্থক এক্স-রে রম্মশথনে ম্াধযথম্৷
অভ্যন্তরীণ ররনিওতথ্রানপ - েখন আপনাে রেথহে রভতথে তাে, নল ব্া োনা (সীি) স্থাপন
কো হয়, এথক ব্র্যামকথথ্োমপ ব্লা হয়৷
ররনিওআইতসাত াপ রথ্রানপ - েখন আপনাথক ইনথজকশন, পানীয় ব্া কযাপসুল রেয়া হয়৷

ররনিওতথ্রানপ রকি র্য়া যয়?
আতরাগয-সযায়ক নেনকৎসা
কযান্সাে মনোম্থয় সাহােয কোে জনয প্রায়শই রেমিওথথ্োমপ রেয়া হয়৷ এটি আথোগয-সহায়ক ব্া তীব্র্
রেমিওথথ্োমপ মহথসথব্ পমেমিত৷ সাজি ামেে (শলযমিমকৎসা) আথগ ব্া পথে এটি রেয়া রেথত পাথে৷
সাজি ামেে আথগ রেয়া হথল, এটি টিউম্াথেে আকাে রছাট কথে আনথত পাথে৷ সাজি ামেে পথে রেয়া
হথল, এটি রথ্থক োওয়া রে রকাথনা কযান্সাে রকাষথক রম্থে র লথত সাহােয কেথব্৷ কখথনা কখথনা
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রেমিওথথ্োমপে সাথথ্ একই সম্থয় রকথম্াথথ্োমপও রেয়া হয়৷
রিনিরভ্াগ নেনকৎসাই 2–7 সপ্তায পর্ে ন্ত স্থায়ী যতয় থ্াতক৷ এই নেনকৎসা সাধারণে
ন্তি একিার র্য়া যয় এিং উইকএতে নিশ্রাম্ র্য়া যয়৷ প্রনেটি নেনকৎসাতক একটি
ফ্র্যাকিি িা ভ্গ্াংি ি া যতয় থ্াতক৷
রভথে রভথে মিমকৎসা রেয়াে অথ্ি হথলা কযান্সাে রকাথষে তু লনায় স্বাভামব্ক রকাথষে ক্ষমত কম্
হথয় থ্াথক৷ স্বাভামব্ক রকাথষে ক্ষমত হয়থতা েীর্িমেন স্থায়ী হয় না, মকন্তু এই কােথণই
রেমিওথথ্োমপে পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া রেখা রেয়৷
প্রিম্িকারী নেনকৎসা
েখন কযান্সাে মনোম্য় কো সম্ভব্ হয় না, তখন লক্ষণগুথলা েূে কোে জনয রেমিওথথ্োমপ রেয়া হথত পাথে৷
এথক ব্লা হয় প্রশম্নকােী মিমকৎসা৷ এথত আথোগয-সহায়ক মিমকৎসাে তু লনায় কম্ রিাথজ
রেমিওথথ্োমপ রেয়া হয়, সাধােণত অল্প সম্য় ধথে অথ্ব্া কখথনা কখথনা রকব্ল একব্াে মিমকৎসা
রেয়া হয়৷

ররনিওতথ্রানপ কম্ী
হাসপাতাথল মব্মভন্ন ধেথনে কম্ীো থ্াথকন োো আপনাে মিমকৎসায় সাহােয কেথত পাথেন৷
নিনিকযা

অিতকা নিস্ট

মিমনকযাল অনথকালমজস্ট্ হথলন একজন িাক্তাে মেমন রেমিওথথ্োমপ মিমকৎসাে উপে মব্থশষেতা
অজিন কথেথছন৷ তাথেেথক কখথনা কখথনা কযান্সাে মব্থশষেও ব্লা হথয় থ্াথক৷ তাো আপনাে
মিমকৎসাে পমেকল্পনা কেথব্ন৷ আপনাে মিমকৎসাে সম্থয় ও পথে আপমন তাথেে সাথথ্ রেখা কেথত
পাথেন োথত তাো আপনাে উপে মিমকৎসাে প্রভাব্ োিাই কথে রেখথত পাথেন৷ েমে আপনাে
রকাথনা সম্সযা থ্াথক এব্ং আপমন রসটি মনথয় কথ্া ব্লথত িান তাহথল েু’টি অযাপথয়ন্টথম্থন্টে
ম্াঝখাথন আপমন একজন মিমনকযাল অনথকালমজথস্ট্ে সাথথ্ রেখা কোে অনুথোধ জানাথত পাথেন৷
ররনিওগ্রাফার
ররাগনিণে য়কারী ররনিওগ্রাফাররা রোগ মনণিয় কোে জনয এক্স-রে ও স্ক্যান ব্যব্হাে কথে থ্াথকন৷
আপনাে মিমকৎসা রকম্ন কাজ কেথছ তা পেীক্ষা কথে রেখাে জনয মিমকৎসাে সম্য় ও তােপে
আপনাে এক্স-রে ব্া স্ক্যান কো হথত পাথে৷
রথ্রানপ ররনিওগ্রাফাররা নিনিকযা অনথকালমজস্ট্থেে সাথথ্ র্মনষ্ঠভাথব্ কাজ কথে থ্াথকন৷ তাো
রেমিওথথ্োমপ মিমকৎসাে পমেকল্পনা কথেন এব্ং আপনাথক মিমকৎসা প্রোনকােী েন্ত্রপামতগুথলা
পমেিালনা কথে থ্াথকন৷
সম্ভব্ হথল আপনাে মিমকৎসাে সম্য় আপমন একই রথ্োমপ রেমিওগ্রা ােথেেথক রেখথত পাথেন, োথত
আপমন তাথেে সাথথ্ ভাথলাভাথব্ পমেমিত হথয় উঠথত পাথেন৷ আপনাে রেখা রেয়া রে রকাথনা
পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া সহ, আপনাে মিমকৎসাে রে রকাথনা অংশ সম্পথকি তাো আপনাথক সাহােয ও পোম্শি
মেথত পাথেন৷ আপনাে রকাথনা েুমিন্তা থ্াকথল রসগুথলা সম্পথকি ও আপমন তাথেে সাথথ্ কথ্া ব্লথত
পাথেন৷
আপমন িাইথল একই মলথঙ্গে একজন রেমিওগ্রা াথেে দ্বাো মিমকৎসা রপথত িাইথত পাথেন৷
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নিনিকযা

িাসে রেিান ষ্ট

অথনক কযান্সাে রসন্টাথে কযান্সাে মব্থশষে নাসি েথয়থছ, কখথনা কখথনা তাথেেথক মিমনকযাল নাসি
রেশামলষ্ট ব্লা হয়৷ আপনাে রে ধেথনে কযান্সাে েথয়থছ রস ধেথনে কযান্সাে সম্পথকি তাো
মব্থশষে এব্ং আপনাে মিমকৎসাে সম্য় আপনাথক তথ্য ও সহায়তা মেথত পাথেন৷ এছাড়াও তাো
রেমসং ও ওষুধপত্র সম্পথকি পোম্শি মেথত পাথেন৷

নেনকৎসার িিয সম্মনে র্য়া
আপনাে রে রকাথনা মিমকৎসা কোে আথগ, আপনাে িাক্তাে ব্া মব্থশষে নাসি আপনাে কাথছ
ব্যাখযা কেথব্ন রে এটা মকভাথব্ আপনাথক সাহােয কেথত পাথে এব্ং এটাে কােথণ আপনাে
রকম্ন অনুভূমত হথত পাথে৷ আপমন মিমকৎসা সম্পথকি ব্ুঝথত রপথেথছন এব্ং এথত সম্মত আথছন
তা রব্াঝাথনাে জনয তাো আপনাথক একটি েথম্ স্বাক্ষে কেথত ব্লথব্ন৷ আপনাে রকাথনা উথদ্বগ
থ্াকথল রসগুথলা সম্পথকি আপমন প্রশ্ন মজথেস কেথত পাথেন৷
ইংথেমজ ও আপনাে ভাষা উভয়টিই ব্লথত পাথেন এম্ন কাউথক আপনাে সাথথ্ কথে মনথয় রগথল
ভাথলা হথব্৷ আপনাে েেকাে হথল আপমন একজন রোভাষী রপথত পাথেন, মকন্তু আপমন রসখাথন
একজন রোভাষী রপথত িাইথল আথগ রথ্থক হাসপাতালথক জামনথয় োখাে রিষ্টা কেথব্ন৷ আপনাে
সম্মমত ছাড়া আপনাথক রকাথনা ধেথনে মিমকৎসা রেয়া হথব্ না৷

রকাথ্ায় নেনকৎসা র্য়া যয়?
একটি মব্থশষাময়ত কযান্সাে হাসপাতাথলে রেমিওথথ্োমপ মব্ভাথগ আপনাথক মিমকৎসা রেয়া হথব্৷
সাধােণত ব্মহমব্িভাগীয় একজন রোগী (আউটথপথশন্ট) মহথসথব্ আপমন মিমকৎসা পাথব্ন৷ েমে আপমন
অসুস্থ থ্াথকন অথ্ব্া একই সাথথ্ রকথম্াথথ্োমপ গ্রহণ কথেন, তাহথল আপনাথক হয়থতা হাসপাতাথল
থ্াকথত হথত পাথে৷ এথক্ষথত্র, কম্ীো আপনাথক প্রমতমেন ওয়ািি রথ্থক রেমিওথথ্োমপ মব্ভাথগ মনথয়
োথব্ন৷ েমে আপমন অভযন্তেীণ রেমিওথথ্োমপ ব্া রেমিওআইথসাথটাপ রথ্োমপ গ্রহণ কথেন, তাহথল
আপনাথক হয়থতা মকছু মেথনে জনয হাসপাতাথল থ্াকথত হথত পাথে৷

আপিার নেনকৎসার পনরকল্পিা করা
আপনাে মিমকৎসাে পমেকল্পনা কোটা অতযন্ত গুরুত্বপূণ৷
ি এজনয কথয়কব্াে হাসপাতাথল রেথত হথত পাথে৷
সতকি পমেকল্পনা মনমিত কথে োথত মিমকৎসা েতটা সম্ভব্ কােিকে হয়৷ এটি মনমিত কথে োথত
রেমিওথথ্োমপে েমি সোসমে কযান্সাে রকাষগুথলাথক লক্ষয কথে রেয়া হয় োথত রসগুথলা আথশপাথশে
সুস্থ রকাষ-কলাে েতটা সম্ভব্ কম্ ক্ষমত কথে৷
আপনাে মিমকৎসাে পমেকল্পনা কোে সম্য় আপনাে সাথথ্ এম্ন কাউথক মনথয় োওয়াটা ভাথলা হথব্
মেমন আপনাে ভাষা ও ইংথেমজ উভয়টিই ব্লথত পাথেন৷ আপনাে েেকাে হথল আপমন একজন
রোভাষী রপথত পাথেন, মকন্তু আপমন রসখাথন একজন রোভাষী রপথত িাইথল আপনাে অযাপথয়ন্টথম্থন্টে
আথগ হাসপাতালথক জামনথয় োখাে রিষ্টা কেথব্ন৷
আপনাে পমেকল্পনাে রসশনগুথলাে একটিথত আপনাথক সাধােণত একটি স্ক্যান কোথত হথব্৷ মব্মভন্ন
ধেথনে স্ক্যান েথয়থছ এব্ং আপনাে মিমকৎসা েল মসদ্ধান্ত রনথব্ রে রকানটি আপনাে জনয সব্থিথয়
ভাথলা হথব্৷ রে জায়গায় মিমকৎসা রেয়া হথব্ রস জায়গা রথ্থক আপনাথক মকছু টা কাপড় সোথত ব্লা
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হথব্ এব্ং স্ক্যাথনে জনয আপনাথক একটি গাউন পেথত ব্লা হথব্৷ এছাড়াও আপনাথক একটি েঞ্জক
পানীয় ব্া ইনথজকশন রেয়া হথত পাথে ো মনমেি ষ্ট জায়গাগুথলাথক আথো েষ্টভাথব্ রেখথত সাহােয
কেথব্৷ আপনাথক রব্শ শক্ত একটি আসথন শুথয় থ্াকথত হথব্৷ এই স্ক্যান রথ্থক পাওয়া ছমব্গুথলা
আপনাে মিমকৎসাে এব্ং আপমন রকান অব্স্থাথন শুথয় থ্াকথব্ন তাে পমেকল্পনা কেথত সাহােয
কেথব্৷ প্রমতব্াে আপনাে মিমকৎসাে সম্য় আপমন সঠিক অব্স্থাথন শুথয় আথছন তা মনমিত কোে
জনয এগুথলা ব্যব্হাে কো হথব্৷
আপনাে মিমকৎসাে সম্য় অনড় অব্স্থায় থ্াকাে জনয আপনাে রম্াল্ড িা রি নাম্ক একটি েথন্ত্রে প্রথয়াজন
হথত পাথে৷ ম্াথ্া ও র্াথড়ে মিমকৎসাে জনয এগুথলা প্রায়শই ব্যব্হাে কো হয়৷ মিমকৎসা গ্রহণকােী
মশশুথেে রক্ষথত্রও সাধােণত এগুথলা ব্যব্হাে কো হয়৷ েমে আপনাে এগুথলাে একটিে প্রথয়াজন হয়,
তাহথল আপনাে মিমকৎসাে পমেকল্পনা শুরু হওয়াে আথগই রসটি ব্ানাথনা হথব্৷
আপনাে রকান জায়গাটিথত মিমকৎসাে েেকাে তা িাক্তােো খুথুঁ জ রব্ে কোে পে, রেমিওগ্রা াে
আপনাে ত্বথকে উপে রছাট কথে কামলে োগ রেথব্ন রেগুথলাথক টযাটু ব্া স্থায়ী োগ ব্লা হয়৷ এই
মিহ্নগুথলাে মেথক মকভাথব্ রখয়াল োখথত হথব্ রসই সম্পথকি হাসপাতাথলে কম্ীো আপনাথক ব্যাখযা
কথে জানাথব্ন৷ কখথনা কখথনা ত্বথকে উপে েু’টি ব্া আথো রব্মশ স্থায়ী মিহ্ন আুঁকা হয়৷ এগুথলা
কখথনাই ম্ুথছ োথব্ না মকন্তু এগুথলা খুব্ই রছাট৷ এগুথলা আুঁকাে সম্য় মকছু টা অস্বমস্ত লাগথব্, মকন্তু
সঠিক জায়গায় মিমকৎসা রেয়া হথয়থছ তা মনমিত কেথত এগুথলা সাহােয কথে৷
আপিার পনরকল্পিার অযাপতয়ন্টতম্তন্টর পর আপিার নেনকৎসা শুরু যওয়ার আতগ
আপিাতক কতয়ক ন্ি অতপক্ষা করতে যতে পাতর৷

িানযযক ররনিওতথ্রানপ
রিনিরভ্াগ ম্ািুষই রসাম্িার রথ্তক শুক্রিার পর্ে ন্ত প্রনেন্ি নেনকৎসা পাতিি৷ আপনি প্রনেন্ি
একই সম্তয় অযাপতয়ন্টতম্ন্ট োইতে পাতরি৷ মিমকৎসাে সংখযা মনভি ে কেথব্ কযান্সাথেে ধেন ও
আকাথেে উপে৷ মিমকৎসায় সাধােণত 2-7 সপ্তাহ সম্য় লাথগ েমেও মকছু মকছু মিমকৎসা আথো রব্মশ
মেন ধথে িলথব্৷
আপনাে প্রথ্ম্ মিমকৎসাে আথগ, রেমিওগ্রা াে ব্া িাক্তােো আপনাে কাথছ ব্যাখযা কেথব্ন রে এটা মকভাথব্
রেয়া হথব্৷ মিমকৎসা গ্রহথণে সম্য় উমদ্বগ্ন হওয়াটা স্বাভামব্ক, মকন্তু েখন আপমন কম্ীথেে সাথথ্
পমেমিত হথয় োথব্ন এব্ং ব্ুঝথত পােথব্ন রে কী র্টথছ তখন এটা অথনকটা সহজ হথয় োথব্৷
রেমিওথথ্োমপথত ব্যথ্া লাথগ না৷ প্রমতটি রসশথন কথয়ক রসথকন্ড রথ্থক কথয়ক মম্মনট পেিন্ত সম্য় লাগথত
পাথে৷ আসথনে উপে আপমন রে ভমঙ্গথত শুথয় থ্াকথব্ন তা গুরুত্বপূণি, তাই আপনাথক ততমে কেথত
রেমিওগ্রা াে মকছু টা সম্য় মনথত পাথেন৷ মতমন আপনাথক আসথন শুথত সাহােয কেথব্ন এব্ং এে
উচ্চতা ও অব্স্থান ঠিক কথে রনথব্ন৷
আপমন সঠিক অব্স্থাথন আসথল, কম্ীো আপনাথক মস্থে হথয় শুথয় থ্াকথত ব্লথব্ন৷ রুথম্ে লাইটগুথলা
কমম্থয় রেয়া হথত পাথে এব্ং মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় কম্ীো রুম্ রথ্থক রব্ে হথয় োথব্ন৷ তাো
আপনাথক সঠিক অব্স্থাথন স্থাপন কোে পে দ্রুত রুম্ রথ্থক রব্ে হথয় োথেন ব্থল ম্থন হথল
মিমন্তত হথব্ন না৷ আপনাে মিমকৎসাে সম্য় েতটা সম্ভব্ সংমক্ষপ্ত কোে জনয এটা কো হয়৷
কম্ীো পাথশে রুম্ রথ্থক আপনাে মেথক রখয়াল োখথব্ন, হয় একটি জানালাে ম্ধয মেথয় অথ্ব্া
রটমলমভশথনে পেি াে ম্াধযথম্৷ আে রকউ আপনাথক রেখথত পােথব্ না৷ েমে আপনাে রকাথনা সম্সযা
হয়, তাহথল আপনাে রকাথনা সাহােয েেকাে তা তাথেেথক জানাথনাে জনয আপমন আপনাে হাত
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উপথে তু লথত পাথেন অথ্ব্া একটি অযালাম্ি ব্াজাথত পাথেন৷
রব্মশেভাগ রেমিওথথ্োমপ রম্মশন অথনকগুথলা মভন্ন মভন্ন মেক রথ্থক মিমকৎসা রেয়াে জনয আপনাে
রেথহে িােপাথশ র্ুেথত পাথে৷ মিমকৎসা রশষ হথয় োওয়াে পে, রেমিওগ্রা াে রসই রুথম্ ম থে
আসথব্ন এব্ং আপনাথক আসন রথ্থক উঠথত সাহােয কেথব্ন৷
আপনাে মিমকৎসাে রসশথন শুধুম্াত্র অল্প কথয়ক মম্মনট সম্য় লাগথব্, মকন্তু মব্ভাগটি খুব্ রব্মশ
ব্যস্ত থ্াকথল আপনাে মকছু সম্য় অথপক্ষা কোে েেকাে হথত পাথে৷ সম্য় কাটাথত সাহােয কোে
জনয একটি ব্ই ব্া ম্যাগামজন মনথয় রগথল ভাথলা হথব্৷
ব্ামহযক রেমিওথথ্োমপ মিমকৎসা আপনাথক রেমিওঅযাকটিভ ব্া রতজমিয় কেথব্ না৷ আপনাে মিমকৎসাে
পে আপনাে জনয মশশুসহ অনযানয ম্ানুষথেে সাথথ্ থ্াকা মনোপে৷

অভ্যন্তরীণ ররনিওতথ্রানপ
অভযন্তেীণ রেমিওথথ্োমপথত (ব্র্যামকথথ্োমপ) রেথহে রে অংথশ কযান্সাে ব্ৃমদ্ধ পাথে তাে রভতথে ব্া
কাছাকামছ জায়গায় একটি রতজমিয় পোথ্ি (রসাসি ব্া উৎস) প্রথব্শ কোথনাে ম্াধযথম্ রতজমিয়
মিমকৎসা রেয়া হয়৷
ম্মহলাথেে রক্ষথত্র এটি গভি াশথয়ে সংকীণি অংশ (সামভি ক্স), জোয়ু, ব্া রোমনে কযান্সাথেে মিমকৎসায়
ব্যব্হাে কো হয়৷ এটি এককভাথব্ অথ্ব্া ব্ামহযক রেমিওথথ্োমপে সাথথ্ ব্যব্হাে কো োয়৷ রসাসিথক
(উৎস) কযান্সাথেে জায়গাে কাছাকামছ স্থাপন কো হয়৷ এটি টিউম্াথে সোসমে রব্মশ পমেম্াথণ
রেমিওথথ্োমপে রিাজ রেয়, মকন্তু সুস্থ কলাগুথলাথত শুধুম্াত্র অল্প রিাজ রেয়৷
রসাসিটিথক একটি াুঁপা প্লামস্ট্ক ব্া ধাতু ে নথলে রভতথে োখা হয়, এব্ং রোমনপথথ্ে এথকব্াথে রভতথে স্থাপন
কো হয়৷ আপনাথক রজনাথেল অযাথনসথথ্মশয়া (সাধােণ অনুভূমতনাশক) রেয়াে পে এই নলগুথলাথক
রোমনপথথ্ে রভতথে স্থাপন কো হয়৷ এগুথলা রসাসিথক ঠিক জায়গায় ধথে োথখ৷ নলগুথলাথক
জায়গাম্ত স্থাপন কোে পে, আপনাথক অল্প মকছু সম্থয়ে জনয হাসপাতাথল থ্াকথত হথত পাথে৷
মিমকৎসা রশষ হথয় োব্াে পে, রসগুথলা অপসােণ কো হয়৷ কখথনা কখথনা িাক্তােো মসমজয়াম্ ব্া
ইমেমিয়াথম্ে তাে টিউম্াথেে ম্থধয স্থাপন কোে ম্াধযথম্ ব্র্যামকথথ্োমপ মেথয় থ্াথকন৷ এটি অথনক ধেথনে
টিউম্াথেে রক্ষথত্র ব্যব্হাে কো হয় োে ম্থধয েথয়থছ ম্ুখ, রঠাুঁট, গভি াশথয়ে সংকীণি অংশ
(সামভি ক্স) ও স্তন টিউম্াে৷ তােগুথলা স্থাপন কোে জনয আপনাে একটি রছাটখাথটা অপাথেশন
কোথনাে েেকাে হথব্৷ রসগুথলা জায়গাম্ত স্থাপন কোে পে, তােগুথলা সমেথয় না র লা পেিন্ত
আপনাথক একা একা একটি রুথম্ থ্াকথত হথব্৷ এথত সাধােণত 3 রথ্থক 8 মেন সম্য় লাথগ৷
িাক্তার ও িাসে রা যয়তো আপিার সাতথ্ রকি সীনম্ে নকেু সম্য় কা াতিি, এিং
গভ্েিেী িারী ও নিশুত্রতক আপিার সাতথ্ র্িা করার িিয অিুম্নে র্য়া যতি িা৷
এই সি নিরাপত্তাম্ূ ক িযিস্থাগুত ার কারতণ আপনি যয়তো একা, ভ্ীে ও নিষণ্ন রিাধ করতে
পাতরি৷ আপিার এই ধরতির রকাতিা অিুভ্ূনে যত কম্ীত্রতক ো িািাি৷ র্িি নেনকৎসা
রিষ যতয় র্াতি, েিি অিযত্র সাতথ্ থ্াকা নিরাপ্৷
পুরুষথেে রক্ষথত্র, রপ্রাথস্ট্ট গ্রমিে রছাট টিউম্াথেে মিমকৎসায় ব্র্যামকথথ্োমপ ব্যব্হাে কো রেথত পাথে৷
রতজমিয় (রেমিওঅযাকটিভ) ধাতব্ পোথথ্িে রছাট োনা (সীি) টিউম্াথেে রভতথে স্থাপন কো
হয়৷ এই োনাগুথলা একটি মনমেি ষ্ট সম্য় ধথে খুব্ ধীথে ধীথে অল্প রিাথজে রতজমিয়তা ছড়াথত
থ্াথক৷ এগুথলা অপসােণ কো হয় না ব্েং এগুথলা রপ্রাথস্ট্থটে রভতথে অব্স্থান কথে৷ প্রায়
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একব্ছে ধথে ধীথে ধীথে রতজমিয়তা িথল োয়৷ রতজমিয়তা রকব্লম্াত্র োনাগুথলাে িােপাথশে
রছাট একটি জায়গাথক প্রভামব্ত কথে, তাই এটি অনয কাউথক ক্ষমতগ্রস্ত কোে ঝুুঁ মক থ্াথক না৷
ররনিওআইতসাত াপ
এগুথলাথক পানীয় ব্া টযাব্থলট মহথসথব্ রেয়া হয় রেগুথলা মগথল র লা োয়, অথ্ব্া মশোপথথ্
ইনথজকশথনে ম্াধযথম্ রেয়া হয়৷
রতজমিয় (রেমিওঅযাকটিভ) আইথসাথটাপ মিমকৎসা সব্থিথয় রব্মশ রেয়া হয় রতজমিয় আথয়ামিথনে
ম্াধযথম্৷ এটি থ্াইেথয়ি গ্রমিে মিমকৎসায় ব্যব্হাে কো হয় এব্ং টযাব্থলট মহথসথব্ রেয়া হয়৷ এই
মিমকৎসায়, রে সব্ আথয়ামিন থ্াইেথয়ি গ্রমিে ম্াধযথম্ রশামষত হয় না, রসগুথলা র্াম্ ও প্রস্রাথব্ে
ম্াধযথম্ শেীে রথ্থক রব্মেথয় োয়৷ এে অথ্ি হথলা, রতজমিয়তা কথম্ একটি মনোপে পেিাথয় না
আসা পেিন্ত আপমন একা একটি কথক্ষ অব্স্থান কো েেকাে৷ এথত সাধােণত 4 রথ্থক 7 মেন সম্য়
লাথগ৷ এে পথে আপমন ব্ামড় রেথত পােথব্ন৷

পার্শ্েপ্রনেনক্রয়াসম্ূয
রেমিওথথ্োমপ ম্ানুষথক মব্মভন্নভাথব্ প্রভামব্ত কথে থ্াথক৷ মকছু মকছু ব্যমক্তে খুব্ কম্ পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া হথয় থ্াথক
আব্াে অনযথেে রব্মশ হথত পাথে৷ এখাথন আম্াথেে উথেমখত পার্শ্িপ্রমতমক্রয়াগুথলা এই মিমকৎসা গ্রহণকােী
সব্াইথক প্রভামব্ত কেথব্ না৷ রব্মশেভাগ পার্শ্িপ্রমতমক্রয়াগুথলা ম্ৃেু হথয় থ্াথক, এব্ং অতযন্ত অসুস্থ রব্াধ
কো মব্েল৷ আপনাে রকান পার্শ্িপ্রমতমক্রয়াগুথলা হথত পাথে রস সম্পথকি আপনাে মিমকৎসা শুরু
হওয়াে আথগ কম্ীো আপনাে সাথথ্ কথ্া ব্লথব্ন৷ রকাথনা উপসথগিে কােথণ আপমন উমদ্বগ্ন হথল
তাথেে সাথথ্ কথ্া ব্লথত ভু লথব্ন না৷
িানন্ত
মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় এব্ং এে পথে মকছু সম্য় পেিন্ত আপমন খুব্ িান্ত রব্াধ কেথত পাথেন৷ প্রমতমেন
হাসপাতাথল োতায়াত কোে কােথণ এটা প্রায়শই আথো খাোপ হথত পাথে৷ েমে আপমন িান্ত হন,
তাহথল আপনাে মব্শ্রাথম্ে জনয সম্য় মনন এব্ং আপনাে সাোমেথনে কম্িপমেকল্পনা ঠিক করুন োথত
আপমন অমতমেক্ত কাজ কথে না র থলন৷
আপনাে পথক্ষ সম্ভব্ হথল প্রমতমেন সাম্ানয পমেম্াথণ ব্যায়াম্ কোও গুরুত্বপূণ৷
ি অল্প মকছু সম্য় হাুঁটথল
আপমন আথো রব্মশ শমক্ত রপথত পাথেন৷
িনম্ িনম্ রিাধ করা
মকছু মকছু ব্যমক্ত লক্ষ কথেন রে মিমকৎসাে কােথণ তাথেে ব্মম্ ব্মম্ লাগথছ, এব্ং কখথনা কখথনা
তাথেে ব্মম্ হথয় থ্াথক৷ আপনাে রপথটে কাছাকামছ জায়গায় মিমকৎসা কো হথল এটা সাধােণত রব্মশ
র্থট থ্াথক৷ েমে এটা র্থট তাহথল হাসপাতাথলে কম্ীো ব্মম্ প্রমতথোধক ওষুথধে ব্যব্স্থাপত্র মেথত
পাথেন৷ এগুথলা সাধােণত আপনাে ব্মম্ে ভাব্ ব্ন্ধ কেথত সাহােয কেথব্৷
িাওয়া ও পাি করা
কখথনা কখথনা
রিথয় সাোমেন
হয় তাহথল তা
এব্ং রসইসাথথ্

আপনাে খাওয়াে ইো নাও হথত পাথে৷ েমে এটা র্থট, তাহথল ভােী খাব্াে খাওয়াে
ধথে হালকা খাব্াে খাওয়াে রিষ্টা করুন৷ েমে খাওয়া মনথয় আপনাে রকাথনা সম্সযা
কম্ীথেেথক জানাথনা গুরুত্বপূণ৷
ি তাো আপনাথক মকছু উচ্চশমক্তে পানীয় মেথত পােথব্ন
আপনাে ক্ষু ধা ব্াড়াথনাে জনয পোম্শি মেথত পােথব্ন৷
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ত্বতকর র্ত্ন
রেমিওথথ্োমপ আপনাে ত্বকথক প্রভামব্ত কেথত পাথে৷ এটা সাধােণত প্রায় 10 মেন পে রথ্থক শুরু হয়৷
আপমন হয়থতা রেখথব্ন রেথহে রে অংথশ মিমকৎসা িলথছ রসই অংথশে ত্বক লাল হথয় রগথছ এব্ং
ক্ষত হথয় রগথছ ব্া িু লকাথে৷ োথেে ত্বক কাথলা তাো হয়থতা রেখথব্ন তাথেে ত্বক আথো কাথলা হথয়
রগথছ এব্ং নীলথি-কাথলা রেখাথে৷ মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় েমে আপমন ত্বথকে ওপে রকাথনা ক্ষত
অথ্ব্া ত্বথকে েংথয়ে পমেব্তি ন লক্ষ কথেন, তাহথল কম্ীথেেথক জানাথব্ন৷
আপনাে ত্বথকে রে অংথশ মিমকৎসা িলথছ তাে েত্ন মকভাথব্ রনথব্ন রস সম্পথকি তাো আপনাথক
জানাথত পােথব্ন৷ আপনাথক রকব্লম্াত্র ঈষৎ উষ্ণ গেম্ পামন ও সুগন্ধীমব্হীন সাব্ান ব্যব্হাে কেথত
ব্লা হথত পাথে৷ আপমন েীর্ি সম্য় ধথে ব্াথ্টাথব্ শুথয় থ্াকা উমিত হথব্ না৷ আপমন একটি নেম্
রতায়াথল মেথয় আলথতাভাথব্ ম্ুথছ আপনাে রভজা ত্বক শুমকথয় র লথত পাথেন৷ আপমন ঐ জায়গাটি
রতায়াথল মেথয় র্ষথব্ন না কােণ এথত ঐ জায়গায় ক্ষত হথয় রেথত পাথে৷ টযালকম্ পাউিাে,
মিওথিাথেন্ট ও পােম উম্ও (সুগন্ধী) আপনাে ত্বথক ক্ষথতে সৃমষ্ট কেথত পাথে এব্ং এগুথলা ব্যব্হাে
কো উমিত নয়৷ এটা শুধুম্াত্র ত্বথকে রে অংথশ মিমকৎসা িলথছ তাে জনয প্রথোজয এব্ং আপমন
আপনাে ত্বথকে ব্ামক অংথশে সাথথ্ স্বাভামব্ক আিেণ কেথত পাথেন৷
েমে আপনাে ত্বথক ক্ষত হথয়ই োয়, তাহথল ক্ষত হওয়া জায়গায় লাগাথনাে জনয হাসপাতাথলে কম্ীো
আপনাথক মক্রম্ মেথত পাথেন৷ মক্রম্ ব্যব্হাথেে সম্য় মনথেি শনা অনুসেণ কো গুরুত্বপূণ৷
ি
আপমন ব্াইথে রোথে োওয়াে সম্য়, অথ্ব্া ব্াইথে খুব্ রব্মশ ব্াতাস থ্াকথল আপনাে
মিমকৎসাকৃ ত জায়গাটি রেথক োখাে েেকাে হথব্৷ আপনাে মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় প্রাকৃ মতক
আুঁশ মেথয় ততমে মেলা-োলা রপাশাক পোে রিষ্টা করুন৷ এগুথলা রব্মশ আোম্োয়ক এব্ং ত্বথক
প্রোহ সৃমষ্ট কোে সম্ভাব্না কম্ থ্াথক৷ উচ্চ সুেক্ষা শমক্তসম্পন্ন একটি সান-মক্রম্ ব্যব্হাে করুন
এব্ং আপনাে মিমকৎসা রশষ হথয় োওয়াে পে এক ব্ছে ধথে রসই জায়গাটি সুেমক্ষত োখাে
জনয সতকি থ্াকুন৷
েু

পড়া

েমে আপনাে মিমকৎসা এম্ন একটি জায়গায় রেয়া হয় রেখাথন িু ল গজায়, শুধুম্াত্র তাহথলই
আপনাে িু ল পড়থব্৷ সুতোং েমে আপনাে রপথট ব্া স্তথন মিমকৎসা রেয়া হয়, তাহথল আপনাে িু ল
পড়থব্ না৷ েমে আপনাে ম্াথ্ায় মিমকৎসা রেয়া হয়, তাহথল আপনাে মকছু িু ল পড়থত পাথে৷
আপিার রতক্ত পনরিেেি
কখথনা কখথনা, আপনাে রলামহত েক্তকমণকাে সংখযা কথম্ রেথত পাথে৷ এে থল আপনাে িান্ত লাগথত পাথে
এব্ং আপনাে েক্ত রনয়াে েেকাে হথত পাথে৷ েমে আপনাে রেথহ রর্শ্ত েক্তকমণকাে সংখযা কথম্ োয়, তাহথল
আপমন অসুস্থ রব্াধ কেথত পাথেন৷ েমে আপনাে রেথহে তাপম্াত্রা 38°C (100.4°F) এে রিথয় রব্মশ
হয়, অথ্ব্া েমে আপমন ঠাো ও গেম্ অনুভব্ কথেন এব্ং আপনাে কাুঁপুমন শুরু হয়, তাহথল
আপমন অব্শযই তৎক্ষণাৎ আপনাে িাক্তােথক অথ্ব্া হাসপাতাথলে কম্ীথেেথক জানাথব্ন৷
িায়নরয়া
আপনাে রপথট মিমকৎসা রেয়া হথল আপনাে িায়মেয়া, ব্া পাতলা পায়খানা হওয়া স্বাভামব্ক৷
আপমন হয়থতা রেখথব্ন রে আপনাথক স্বাভামব্থকে রিথয় রব্মশ র্ন র্ন টয়থলথট রেথত হথে৷ এে
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থল আপনাে িান্ত ও েুব্িল লাগথত পাথে এব্ং আপনাে রপথট ব্যথ্া কেথত পাথে৷ আপনাে প্রিু ে
পমেম্াথণ তেল পোথ্ি পান কো গুরুত্বপূণ৷
ি আপনাে িায়মেয়া হথল হাসপাতাথলে কম্ীথেেথক
ব্লুন৷ সাহােয কোে জনয তাো আপনাথক টযাব্থলট মেথত পাথেন৷
প্রস্রাি করতে সম্সযা যওয়া
আপমন হয়থতা রেখথব্ন রে আপনাথক স্বাভামব্থকে রিথয় রব্মশ র্ন র্ন প্রস্রাব্ কেথত হথে৷
আপনাে ম্ূত্রাশথয়ে কাছাকামছ জায়গায় মিমকৎসা মনথল এটা র্টথত পাথে৷ রব্মশ পমেম্াথণ তেল
পোথ্ি পান কেথল উপকাে রপথত পাথেন৷ রকউ রকউ রেথখথছন রে ক্রযানথব্েী জুস ব্া রলব্ুেুক্ত
ব্ামলিে পামন পান কেথল এথক্ষথত্র উপকাে পাওয়া োয়৷
েমে প্রস্রাব্ কোে সম্য় ব্যথ্া হয়, অথ্ব্া েমে আপমন প্রস্রাথব্ে ম্থধয েক্ত রেথখন, তাহথল
কম্ীথেেথক জানাথব্ন৷
রপ্রাথস্ট্ট কযান্সাথেে জনয ব্র্যামকথথ্োমপ মিমকৎসা রনয়া মকছু মকছু পুরুথষে প্রস্রাব্ কেথত অসুমব্ধা
হথত পাথে৷ তাথেে একটি কযাথথ্টাে প্রথব্শ কোথনাে েেকাে হথত পাথে৷ এটি হথলা প্লামস্ট্থকে
একটি নল ো ম্ূত্রাশথয়ে ম্থধয প্রথব্শ কোথনা হয়৷ এটি ম্ূত্রথক একটি ব্যাথগে ম্থধয এথন জম্া
কথে৷ েমে এটাে েেকাে হয়, তাহথল হাসপাতাথলে নাসিো আপনাথক রেমখথয় রেথব্ন রে মকভাথব্
কযাথথ্টাথেে রেখাথশানা কেথত হয়৷ আপনাে কযাথথ্টাথেে রেখাথশানা কোে জনয আপনাথক সাহােয
কেথত আপনাে ব্ামড়থত োওয়াে জনয তাো একজন মিমিক্ট নাথসিে ব্যব্স্থাও কেথত পােথব্ন৷
ম্ুতির রভ্েতর িযথ্া
েমে আপনাে ম্াথ্ায় ও র্াথড় মিমকৎসা রেয়া হয়, তাহথল আপনাে ম্ুথখে রভতথে ব্যথ্া হথত পাথে৷
মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় আপনাে ম্ুথখে েত্ন রনয়া অতযন্ত গুরুত্বপূণ৷
ি এটা মকভাথব্ কেথত হথব্ তা
কম্ীো আপনাথক রেমখথয় রেথব্ন৷ আপনাে প্রথয়াজন হথল আপনাে জনয মনয়মম্ত ম্াউথ্ওয়াশ ও
ব্যথ্ানাশক ওষুথধে ব্যব্স্থাপত্র রেয়া হথব্৷ ধূম্পান না কোে এব্ং অযালথকাহলেুক্ত পানীয় এমড়থয়
িলাে রিষ্টা করুন৷ ম্শলােুক্ত ব্া খুব্ রব্মশ ঝাল খাব্াে পমেহাে করুন কােণ এে থল আপনাে
ম্ুথখ ব্যথ্াে অনুভূমত হথত পাথে৷ েমে আপনাে ম্ুথখ ব্যথ্া লাথগ অথ্ব্া েমে আপনাে ম্ুথখ ক্ষত
থ্াথক তাহথল কম্ীথেেথক জানাথনা অতযন্ত গুরুত্বপূণ৷
ি

্ীর্ে তম্য়ান্ পার্শ্েপ্রনেনক্রয়া
রব্মশেভাগ পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া অল্প সম্য় থ্াথক৷ মকছু মকছু পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া আপনাে মিমকৎসা রশষ হথয়
োওয়াে পে কথয়ক সপ্তাহ পেিন্ত থ্াকথত পাথে৷ কখথনা কখথনা, মকছু মকছু পার্শ্িপ্রমতমক্রয়া েীর্ি মেন
ধথে রথ্থক োয় এব্ং ম্াথঝ ম্থধয আপনাে ব্ামক জীব্থনে জনয রথ্থক রেথত পাথে৷ আপনাে
মিমকৎসাে আথগ আপনাে িাক্তাে এ সম্পথকি আপনাে সাথথ্ কথ্া ব্লথব্ন৷ েীর্িথম্য়ামে
পার্শ্িপ্রমতমক্রয়াগুথলা সম্পথকি আপনাে ব্ুঝথত পাোটা গুরুত্বপূণ৷
ি

িাড়নে েথ্য
েমে ম্মহলাো তাথেে রপথট (রশ্রামণিথক্র) মিমকৎসা রনন, তাহথল তাথেে মিম্বাশয়গুথলা প্রভামব্ত হথত
পাথে৷ তাো হয়থতা লক্ষ কেথত পাথেন রে তাথেে মপমেয়ি অমনয়মম্ত হথয় পড়থছ এব্ং তােপে ব্ন্ধ
হথয় রেথত পাথে৷ এথক ব্লা হয় রম্থনাপজ ব্া েথজামনব্ৃমি৷
েমে মিম্বাশয়গুথলা ক্ষমতগ্রস্ত হয়, তাহথল মিমকৎসা রশষ হওয়াে পে একজন নােী হয়থতা আে ব্াচ্চা

পৃষ্ঠা 11 এর 9 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2013: রেমিওথথ্োমপ

মনথত পােথব্ন না৷ মকছু মকছু রক্ষথত্র, রেমিওথথ্োমপ শুরু কোে আথগ মিম্বাণু সংগ্রহ ও জম্া কথে
োখা সম্ভব্ হথত পাথে৷ এে অথ্ি হথলা আপমন হয়থতা ভমব্ষযথত ব্াচ্চা মনথত সক্ষম্ হথত পাথেন৷ মকছু
মকছু ম্মহলাে মিম্বাশয়গুথলাথক মিমকৎসাে পথ্ রথ্থক েূথে োখাে ম্াধযথম্ রসগুথলাথক সুেমক্ষত োখাে
জনয তাো একটি রছাট অপাথেশন কোথত পাথেন৷ সব্ ম্মহলাো এই মব্ষয়টি মনথয় তাথেে
িাক্তােথেে সাথথ্ আথলািনা কো এব্ং এটা তাথেে জনয কী অথ্ি ব্হন কেথত পাথে তা উপলমি
কো অতযন্ত গুরুত্বপূণ৷
ি
পুরুষথেে রক্ষথত্র, মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় এব্ং তােপে তাথেে শুক্রাণুে সংখযা কথম্ রেথত
পাথে৷ এে অথ্ি হথলা একজন পুরুষ হয়থতা ভমব্ষযথত ব্াচ্চাে ব্াব্া হথত পােথব্ন না৷ মকছু শুক্রাণু
োম্ি ব্যাংক নাম্ক একটি জায়গায় সংেক্ষণ কো সম্ভব্ হথত পাথে৷ তােপে প্রথয়াজন হথল একটি
ব্াচ্চাে জন্ম রেয়াে জনয এটি ব্যব্হাে কো রেথত পাথে৷ মিমকৎসা শুরু কোে আথগ আপনাে
িাক্তাথেে সাথথ্ এ মব্ষথয় আলাপ কো গুরুত্বপূণ৷
ি
এছাড়াও পুরুষথেে রশ্রামণিথক্রে জায়গায় রেমিওথথ্োমপ রেয়া হথল আপমন মলথঙ্গাত্থাথন অক্ষম্ হথয় পড়থত
পাথেন৷ এথক ব্লা হয় পুরুষত্বহীনতা৷ মিমকৎসা রশষ হথয় োওয়াে পে কথয়ক ম্াস রথ্থক কথয়ক ব্ছথেে
ম্থধয এটা রেখা মেথত পাথে৷ পুরুষত্বহীনতা কাটিথয় উঠথত সাহােয কোে জনয ওষুধ ও অনযানয
ব্যব্হামেক উপায় েথয়থছ৷
কযান্সাথেে জনয আপনাে রে মিমকৎসা রনয়া েেকাে তাে অথ্ি হথত পাথে আপমন আে কখথনা
সন্তান মনথত পােথব্ন না, এই তথ্য জানাটা অতযন্ত ম্নঃকথষ্টে কােণ হথত পাথে৷ আপনাে মিমকৎসা
শুরু হওয়াে আথগ আপনাে িাক্তাথেে সাথথ্ মিমকৎসাে ঝুুঁ মক এব্ং আপনাে আে কী কী উপায়
আথছ রসই সব্গুথলা মনথয় আপমন আলাপ কেথত পাথেন৷ আপনাে অনুভূমত ও উথদ্বগ মনথয় একজন
প্রমশমক্ষত উপথেষ্টা (কাউমন্সলে) অথ্ব্া একজন ধম্ীয় রনতাে সাথথ্ আলাপ কোটা আপনাে জনয
সহায়ক হথত পাথে৷
িন্মনিয়ন্ত্রণ
েমেও মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় স্বাভামব্ক রেৌন জীব্ন োপন কো সম্ভব্, তথব্ রকউ রকউ হয়থতা
লক্ষ কেথত পাথেন রে রেৌনকথম্িে প্রমত তাে আগ্রহ কথম্ রগথছ৷
রেমিওথথ্োমপ গভি স্থ সন্তাথনে ক্ষমত কেথব্, সুতোং মিমকৎসা গ্রহণ কোে সম্য় গভি ব্তী না হওয়াটা
গুরুত্বপূণ৷
ি মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় কােিকে জন্মমনয়ন্ত্রণ পদ্ধমত ব্যব্হাে কো ভাথলা োথত আপমন
গভি ব্তী হথয় না পথড়ন৷ মিমকৎসা িলাকালীন সম্থয় অথ্ব্া মিমকৎসা রশষ হওয়াে পে কথয়ক ম্াস
পেিন্ত ব্াব্া না হওয়াে জনয পুরুষথেেথক উপথেশ রেয়া হয়৷ আপনাে িাক্তাে ব্া নাথসিে সাথথ্ এই
মব্ষয়গুথলা মনথয় আথলািনা আপনাথক সাহােয কেথত পাথে৷
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অনলাইথন macmillan.org.uk ওথয়ব্সাইথট রেখুন
এই তথ্যপত্রটি মলথখথছ, পমেম্াজি ন ও সম্পােনা কথেথছ ম্যাকমম্লান কযান্সাে সাথপাথটিে কযান্সাে
মব্ষয়ক তথ্য উন্নয়ন েল৷ আম্াথেে রম্মিথকল সম্পােক, Dr Tim Iveson (ি. টিম্ ইভসন),
কনসালথটন্ট মিমনকযাল অনথকালমজস্ট্ এটি অনুথম্ােন কথেথছন৷
ম্যাকমম্লাথনে তথ্য ও পেিাথলািনা প্রধান Peggotty Moore (রপথগাটি ম্ুে) এব্ং কযান্সাে আক্রান্ত
রে সব্ ব্যমক্ত এই সংস্ক্েণটি পেিাথলািনা কথেথছন তাথেে সব্াে প্রমত আম্াথেে ধনযব্াে েইথলা৷
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Radiotherapy: English

Radiotherapy
This fact sheet is about radiotherapy. Radiotherapy is used to treat some cancers. It
can also be used to control the symptoms of cancer. Many people with cancer will
have radiotherapy as part of their treatment.
It may not be the only treatment you need. Sometimes you will also need
chemotherapy or surgery. The doctors at the hospital will decide about this. We
also have fact sheets in your language about these treatments.
If you have any questions, you can ask your doctor or nurse at the hospital where
you are having your treatment.
We’ve listed other information from Macmillan below, and most 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 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
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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 radiotherapy?
Radiotherapy uses high energy x-rays to destroy cancer cells. Some of the normal
cells can also be damaged but they are better at repairing themselves than cancer
cells.
Many people with cancer will have radiotherapy as part of their treatment. It
can be given in different ways:
External radiotherapy – from outside the body using x-ray machines.
Internal radiotherapy – when wires, tubes or seeds are put into your body, known as
brachytherapy.
Radioisotope therapy – when you are given an injection, drink or capsule.

Why is radiotherapy given?
Curative treatment
Radiotherapy is often given to help cure the cancer. This is known as curative or
radical radiotherapy. It may be given before or after surgery. When given before
surgery, it may make the tumour smaller. When given after surgery, it will help kill any
cancer cells that might be left behind. Sometimes chemotherapy is given at the same
time as radiotherapy.
Most treatments last 2–7 weeks. Treatment is usually given once a day with a rest at the
weekend. Each treatment is called a fraction.
Giving the treatment in fractions means that less damage is done to normal cells than to

cancer cells. The damage to normal cells may not last long, but this is what
causes the side effects of radiotherapy.
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Palliative treatment
Radiotherapy may be given to relieve symptoms when a cancer cannot be cured. This
is called palliative treatment. Lower doses are given than for curative treatment,
usually over a shorter period of time or sometimes for just a single treatment.

Radiotherapy staff
There are different staff at the hospital who may help with your treatment:
Clinical oncologist
A clinical oncologist is a doctor who specialises in radiotherapy treatment. They are
sometimes called a cancer specialist. They will plan your treatment. You may see them
during and after your treatment so they can check its effects on you. You can ask to
see them in between appointments if you have any problems you would like to talk
about.
Radiographers

Diagnostic radiographers use x-rays and scans to diagnose illness. You may have xrays or scans during and after your treatment to check how it is working.
Therapy radiographers work closely with clinical oncologists. They plan radiotherapy
treatments and also operate the machines that give you your treatment.
Where possible you’ll see the same therapy radiographers during your treatment, so
you may get to know them well. They can help and advise you about any part of your
treatment, including any side effects you have. You can also talk to them about any
worries you have.
You can ask to be treated by a radiographer of the same sex, if you prefer.
Clinical nurse specialists
Many cancer centres have specialist cancer nurses, sometimes called clinical nurse
specialists. They are experts in your type of cancer and can give you support and
information during your treatment. They can also help with dressings and medicines.

Giving consent for treatment
Before you have any treatment, your doctor or specialist nurse will explain how it
may help you and how it may make you feel. They will ask you to sign a form to
show that you agree and understand this. You can ask questions about any worries
you might have.
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. No treatment will be given without your
consent.
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Where is treatment given?
You will have your treatment in a radiotherapy department at a specialist cancer
hospital. You will usually have your treatment as an outpatient. If you are unwell or
having chemotherapy at the same time, you may need to stay in hospital. In this
case, staff will take you to the radiotherapy department each day from the ward. If
you’re having internal radiotherapy or radioisotope therapy, you may have to stay in
hospital for a few days.

Planning your treatment
Planning your treatment is very important. It may take a few visits to hospital. Careful
planning makes sure that the treatment is as effective as possible. It makes sure the
rays are aimed directly at the cancer so that they cause as little damage as possible to
surrounding healthy tissue.
When you have a planning session 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 tell the hospital before your appointment if you would like one.
You will usually need a scan at one of your planning sessions. There are different
types of scan and your team will decide which is best for you. You will be asked to
remove some clothing from the area to be treated and to put on a gown for the scan.
You may also be given a drink or injection of dye which allows particular areas to be
seen more clearly. You will need to lie on a couch which is quite hard. The pictures
from the scan help plan the treatment and the position you’ll be in. They will be used
to make sure that you’re lying in the correct position each time you have your
treatment.
You may need a device called a mould or shell to help you stay still during your
treatment. These are often used for treatment to the head and neck area. They are
also used for children having treatment. If you need one of these, it will be made
before your planning starts.
Once the doctors have worked out where you need your treatment, the radiographer
will make tiny ink marks on your skin called tattoos or permanent marks. The staff at
the hospital will explain how to look after these marks. Sometimes two or more
permanent marks are made on the skin. These will never go away but they are very
small. It’s a little uncomfortable while they are being done, but they help to make sure
the treatment is given in the right area.
You may have to wait a few days after your planning appointment until your treatment
starts.
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External radiotherapy
Most people will have treatment every day from Monday–Friday. You can ask for your
appointment to be at the same time every day. The number of treatments will depend
on the type and size of the cancer. Treatments normally take 2–7 weeks although
some will last longer.
Before your first treatment, the radiographer or doctor will explain how it is given. It’s
normal to feel worried about having treatment, but as you get to know the staff and
understand what’s going on it should become easier.
Radiotherapy does not hurt. Each session may take anything from a few seconds to
several minutes. The way you lay on the couch is important, so the radiographers
may take a little while to get you ready. They will help you to lie on the couch and
adjust its height and position.
Once you are in the correct position, the staff will ask you to lie still. The lights in the
room may be dimmed and the staff will leave the room while the treatment takes
place. Don’t worry if they seem to rush out of the room once they have put you in the
right position. This is just to keep your treatment time as short as possible.
The staff will watch you from the next room, either through a window or on a
television 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 you need some help.
Most radiotherapy machines can move around your body to give the treatment from
several different directions. Once the treatment is over, the radiographers will come
back into the room and help you off the couch.
Your treatment session only takes a few minutes, but you may need to wait for a
while in the department if it’s very busy. It’s a good idea to take a book or magazine
to help pass the time.
External radiotherapy treatment will not make you radioactive. It’s safe for you to
be with other people, including children, after your treatment.

Internal radiotherapy
Internal radiotherapy (brachytherapy) gives radiation treatment by putting a
radioactive substance (the source) into or near the part of the body where the cancer
is growing.
In women, it’s used for treating cancers of the cervix, womb or vagina. It can be used
on its own or with external radiotherapy. The source is put close to the area of the
cancer. This gives a high dose of radiotherapy directly to the tumour, but only a low
dose to normal tissues.
The source is placed inside hollow plastic or metal tubes, and put at the top of the
vagina. The tubes are placed inside the vagina while you are under a general
anaesthetic. They keep the source in the right place. Once the tubes are in place, you
may have to stay in hospital for a short time. After the treatment, they are removed.
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Sometimes doctors give brachytherapy by putting caesium or iridium wires into the
tumour. This is used for many types of tumours including those in the mouth, lip,
cervix and breast. You will need a small operation to place the wires. Once they are
in place, you will need to be in a room on your own until the wires are removed. This
is usually after 3–8 days.
Doctors and nurses may only spend a limited time with you, and pregnant women
and children will not be allowed to visit.
These safety measures might make you feel alone, frightened and fed up. Let the
staff know if you have any of these feelings. Once the treatment is over, it’s safe to
be with other people.
In men, brachytherapy may be used to treat small tumours in the prostate gland.
Small radioactive metal seeds are placed into the tumour. The seeds give out small
doses of radiation very slowly over a period of time. They are not removed but stay
in the prostate. The radioactivity gradually fades away over about a year. The
radiation affects only a small area around the seeds, so there’s no danger of it
affecting other people.
Radioisotopes

These are given as a drink or tablets that are swallowed, or by an injection into a vein.
The most common type of radioisotope treatment is radioactive iodine. It’s used to
treat tumours of the thyroid gland and is given as tablets. With this treatment, any
iodine that is not taken up by the thyroid gland is passed out of the body in sweat
and urine. This means that you will need to stay in a room on your own until the
radioactivity has fallen to a safe level. This usually takes about 4–7 days. After this
you can go home.

Side effects
Radiotherapy affects people in different ways. Some people have very few side effects
while others may have more. The side effects we describe here won’t affect everyone
who has treatment. Most side effects are mild, and feeling very ill is rare. Before you
start your treatment the staff will talk to you about which side effects you may get.
Remember to talk to them about any symptoms that worry you.
Tiredness

You may feel very tired during treatment and for some time afterwards. This can often
be made worse by having to travel to hospital each day. If you are tired, allow
yourself time to rest and plan your day so that you don't overdo things.
It is also important to get a little exercise each day if you can. A short walk may give
you more energy.
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Feeling sick

Some people find that their treatment makes them feel sick, and sometimes they are
sick. This is more common if you have treatment near the tummy. The hospital staff
can prescribe anti-sickness drugs if this happens. These will usually help to stop you
feeling sick.
Eating and drinking

At times you may not feel like eating. If this happens, try having small snacks
throughout the day rather than large meals. If you’re having any problems with eating
it’s important to tell the staff. They can give you some high energy drinks and also tips
to improve your appetite.
Skincare

Radiotherapy can affect your skin. This usually begins after about 10 days. You may
find that the skin in the treatment area becomes red and sore or itchy. People with
dark skin may find that their skin becomes darker and looks blue-black. If you notice
any soreness or change in skin colour while you’re having treatment, let the staff
know.
They can tell you how to look after your skin in the area being treated. You may be
asked to use only lukewarm water and soaps that have no perfume. You should not
lie in the bath for long. You can dry your skin by patting it gently with a soft towel. Try
not to rub the area as this may make it sore. Talcum powder, deodorants and
perfumes may also make your skin sore and should not be used. This only applies to
the treatment area and you can treat the rest of your skin normally.
If your skin does get sore, the hospital staff may give you cream to apply to the sore
area. It’s important to follow the instructions when using the cream.
You will need to cover the area that has been treated when you go out in the sun,
or if it is very windy outside. Try to wear loose-fitting clothes made of natural
fibres during your treatment. These are more comfortable and less likely to irritate
your skin. Use a high-protection sun cream and be careful to protect the area for
a year after your treatment has finished.
Hair loss

You will only lose hair if your treatment is in an area where hair grows. So if you are
having treatment to your tummy or breast, you will not lose your hair. If you are
having treatment to your head, you may lose some hair.
Changes in your blood

Sometimes, your level of red blood cells may become low. This can make you feel
tired and you may need a blood transfusion. If your white blood cell level is low, you
may feel unwell. If your temperature goes above 38°C (100.4°F), or you feel hot and
cold and shaky, you must tell your doctor or the staff at the hospital straight away.
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Diarrhoea

Having diarrhoea, or loose bowel motions, is common if you have treatment to
your tummy. You may find you have to visit the toilet more often than normal. It
can make you feel tired and weak and your tummy may hurt. It’s important to
drink plenty of fluids. Tell the staff at the hospital if you have diarrhoea. They can
give you tablets to help.
Problems with passing urine

You may find you have to pass urine more often. This can happen if you are
having treatment near the bladder. Drinking more fluids may help. Some people
find it helpful to drink cranberry juice or lemon barley water.
If it hurts when you pass urine, or if you can see blood in it, let the staff know.
Some men who have had brachytherapy treatment for prostate cancer may have
difficulty passing urine. They may need to have a catheter put in. This is a plastic
tube placed into the bladder. It drains the urine into a bag. If this is needed, you
will be shown how to look after the catheter by the nurses at the hospital. They can
also arrange for a district nurse to visit you at home to help you care for your
catheter.
Sore mouth

If you have treatment to your head and neck, your mouth may become sore. It’s very
important to look after your mouth during treatment. The staff will show you how to
do this. Regular mouthwashes and painkillers will be prescribed for you if you need
them. Try not to smoke and try to avoid alcoholic drinks. Avoid spicy or very hot food
as this may make your mouth feel sore. It is very important to tell the staff if your
mouth feels sore or you have mouth ulcers.

Long-term side effects
Most side effects last for a short time. Some may last for a few weeks after your
treatment has finished. Sometimes, some side effects last longer and occasionally 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 about long time side effects.

Additional information
If women are having treatment to their tummy (pelvis), the ovaries may be affected.
They may find that their periods become irregular and then stop. This is called the
menopause.
If the ovaries are damaged, a woman may not be able to have a baby after their
treatment finishes. In some cases, it may be possible to collect and store eggs before
radiotherapy starts. This means you may be able to have a baby in the future. Some
women may be able to have a small operation to move the ovaries out of the way of
the treatment so that they are protected. It is very important that all women discuss this
with their doctors and understand what this might mean to them.
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In men, the sperm count may lower during and after treatment. This means a man
may not be able to father a child in the future. It may be possible to keep some
sperm in a place called a sperm bank. Then it can be used to help make a baby
when needed. It’s important to discuss this with your doctor before starting treatment.
Radiotherapy to the pelvic area in men may also leave you unable to have an
erection. This is called impotence. It may develop some months or years after the
treatment finishes. There are medicines and other practical ways to help with
impotence.
It can be very upsetting to find that the treatment you need for your cancer may also
mean you can no longer have children. You may want to discuss the risks and all your
options with your doctor before your treatment starts. You may also find it helpful to
talk about your feelings and concerns with a trained counsellor or a religious leader.
Contraception

Although it’s possible to have a normal sex life during treatment, some people may
find that their interest in sex decreases.
Radiotherapy will harm an unborn baby, so it’s important not to become pregnant
while having treatment. It’s a good idea to use effective contraception during
treatment so you don’t get pregnant. Men are advised not to father children while
having treatment or for a few months afterwards. It can help to discuss these issues
with your doctor or nurse.
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