Side effects of cancer treatment: Bengali

কয্া�ার িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়া
এই তথয্প�িট কয্া�ার িচিকৎসার �ধান কেয়কিট পা�র্�িতি�য়া স�িকর্ ত৷

আমরা আশা কির এই তথয্প�িট আপনার ��গেলার জবাব েদেব৷ যিদ আপনার আর েকােনা
�� থােক, তাহেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক িজে�স করন৷
আমরা ময্াকিমলান েথেক আেরা িকছু দরকাির তথয্ 00–00 পৃ�াগেলােত সংযু� কেরিছ৷ এর
েবিশরভাগই শধুমা� ইংেরিজেত রেয়েছ৷ যিদ আপিন এই তথয্ স�েকর্ আমােদর কয্া�ার সহায়তা
িবেশষ�েদর সােথ আেলাচনা করেত চান, ইংেরিজ ছাড়া অনয্ানয্ ভাষাভাষীেদর জনয্ আমােদর
েদাভাষীরা রেয়েছন৷

আপিন েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টার মেধয্ 0808 808 00 00 ন�ের
িবনামূেলয্ ময্াকিমলান সােপাটর্ লাইেন েফান করেত পােরন৷ যিদ আপনার কােন শনেত সমসয্া হয়
তাহেল আপিন 0808 808 0121 ন�ের েট�টেফান, বা েট�ট িরেল বয্বহার করেত পােরন৷
অথবা আপিন macmillan.org.uk ওেয়বসাইট েদখেত পােরন৷
এই পৃ�ায় আেছ
•

পা�র্�িতি�য়াগেলা কী?

•

কয্া�ােরর িচিকৎসা

•

স�াবয্ পা�র্�িতি�য়াসমূহ

পা�র্�িতি�য়াগেলা কী?
কয্া�ােরর িচিকৎসার কারেণ �ায়শই পা�র্�িতি�য়া েদখা িদেয় থােক৷ এগেলা মৃদু হেত পাের
এবং অ� সময় ধের থাকেত পাের৷ িক� কখেনা কখেনা এগেলা আপনােক আেরা েবিশ �ভািবত
করেত পাের৷
পা�র্�িতি�য়াগেলা আপনার িচিকৎসার উপর িনভর্ র করেব৷ এখােন উি�িখত পা�র্�িতি�য়াগেলার
মেধয্ আপনার শধুমা� অ� কেয়কিট েদখা িদেত পাের৷ িচিকৎসার কারেণ আপনার েয সব
পা�র্�িতি�য়াগেলা েদখা িদেত পাের েসগেলা স�েকর্ আপনার ডা�ার বা নাসর্ আপনােক
জানােবন৷

ময্াকিমলান তথয্প� 2013-এর পৃ�া 9 এর 1: কয্া�ার িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়া

কয্া�ােরর িচিকৎসা
কয্া�ােরর িবিভ� ধরেনর িচিকৎসা রেয়েছ৷ আপনােক এই সব িচিকৎসাগেলার মেধয্ এক বা
একািধক িচিকৎসা েদয়া হেত পাের:
•
•
•
•
•

সাজর্াির - এর মাধয্েম িটউমার এবং িটউমােরর আেশপােশ থাকা কয্া�ার েকাষগেলা
অপসারণ করা হয়৷
েকেমােথরািপ - এই িচিকৎসায় কয্া�ােরর েকাষগেলােক �ংস কের েফলার জনয্
কয্া�ার-িবেরাধী ওষুধ বয্বহার করা হয়৷
েরিডওেথরািপ - এেত কয্া�ােরর িচিকৎসার জনয্ উ�শি�র এ�-ের বয্বহার করা হয়৷
হরেমানাল েথরািপ - এসব েথরািপ েদেহর িকছু িনিদর্ � হরেমােনর উৎপাদন ও
কমর্�ি�য়ােক �ভািবত কের থােক৷
টােগর্েটড (ল�য্ব�েত) েথরািপ - এে�ে� কয্া�ার েকাষগেলােক �ংস করার জনয্
েদেহর েরাগ�িতেরাধ বয্ব�ােক বয্বহার করা হেত পাের৷

িচিকৎসা �েতয্ক বয্ি�েক িভ� িভ� ভােব �ভািবত কের থােক৷ এখােন কয্া�ার িচিকৎসার িকছু
সাধারণ পা�র্�িতি�য়া এবং আপিন িকভােব েসগেলা েমাকািবলা করেত পােরন তার িকছু উপায়
েদয়া হেলা৷

স�াবয্ পা�র্�িতি�য়াসমূহ
সং�মেণর ঝুঁ িক
েকেমােথরািপ ও িকছু টােগর্েটড েথরািপর কারেণ আপনার রে� ে�ত র�কিণকার সংখয্া কেম
েযেত পাের৷ এর ফেল আপনার সং�মেণ আ�া� হওয়ার ঝুঁ িক েবেড় যােব৷ আপনার ে�ত
র�কিণকার সংখয্া কম থাকেল, এই অব�ােক বলা হয় িনউে�ােপিনয়া৷ িচিকৎসার 7-14 িদন
পের আপনার সং�মেণ আ�া� হওয়ার ঝুঁ িক সবেচেয় েবিশ থাকেব৷ বয্বহৃত ওষুধ বা
ওষুধগেলার উপর িভিত্ত কের এটা কমেবিশ হেত পাের৷
আপনােক েদয়া েটিলেফান ন�ের আপনার হাসপাতােলর সােথ তাৎ�িণকভােব েযাগােযাগ করেবন
যিদ:
• আপনার েকেমােথরািপ দেলর েদয়া পরামশর্ অনুযায়ী, আপনার তাপমা�া 37.5°C
(99.5F) এর েচেয় েবেড় যায় অথবা 38°C (100.4F) এর েচেয় েবেড় যায়
• আপিন হঠাৎ কের অসু� েবাধ কেরন, এমনিক তাপমা�া �াভািবক থাকেলও
• আপনার সং�মেণর ল�ণ েদখা েদয় - এর মেধয্ অ�ভুর্ � থাকেত পাের দুবর্ল েবাধ
করা, গলা বয্থা, কািশ, ডায়িরয়া বা ঘন ঘন ��াব করার �েয়াজন হওয়া৷
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আপনার ে�ত র�কিণকার সংখয্া সাধারণত ধীের ধীের বাড়েব এবং আপনার পরবত�
িচিকৎসার আেগ �াভািবক পযর্ােয় চেল আসেব৷ আপনার পরবত� িচিকৎসার আেগ আপনার র�
পরী�া করা হেব৷ যিদ তখেনা আপনার ে�ত র�কিণকার সংখয্া কম থােক, তাহেল আপনার
ডা�ার অ� িকছু সমেয়র জনয্ আপনার িচিকৎসা িপিছেয় িদেত পােরন৷
েরিডওেথরািপ �ায়শই ে�ত র�কিণকার উপর মৃদু ও �ণ�ায়ী �ভাব েফেল থােক৷
সাজর্ািরর কারেণও আপনার সং�মেণর স�াবনা েবেড় েযেত পাের, িবেশষ কের �ত�ােন৷ এর
কারণ হল সাজর্ািরর সময় �ক কাটা হয়৷ �ক েদেহর �াকৃ িতক �িতর�া বয্ব�ার একিট অংশ৷
যিদ আপনার ডা�ার মেন কেরন েয আপনার সং�মণ হেয়েছ তাহেল আপনার
অয্াি�বােয়ািটেকর �েয়াজন হেত পাের৷ আপনােক মুেখ খাওয়ার জনয্ অয্াি�বােয়ািটক েদয়া হেত
পাের অথবা আপনার বাহেত বা হােত একিট েছাট পাতলা নেলর (কয্ানুলা) মধয্ িদেয়
ইনেজকশেনর মাধয্েম অয্াি�বােয়ািটক েদয়া হেত পাের৷

র�শূনয্তা (েলািহত র�কিণকার সংখয্া কেম যাওয়া)
েকেমােথরািপ, টােগর্েটড েথরািপ, েরিডওেথরািপ এবং কখেনা কখেনা সাজর্ািরর কারেণ আপনার
রে� েলািহত র�কিণকার সংখয্া কেম েযেত পাের৷ এই েকাষগেলা সারা েদেহ অি�েজন বহন
কের িনেয় যায়৷ এই েকাষগেলার সংখয্া কেম েগেল, আপনার �া� লাগেত পাের এবং দম
ফু িরেয় েগেছ বেল মেন হেত পাের৷
•
•

আপনার এই রকম অনুভূিত হেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷
আপিন খুব েবিশ র�শূনয্তায় ভু গেল, আপনােক বাড়িত েলািহত র�কিণকা সরবরাহ
করার জনয্ র� েদয়ার দরকার হেত পাের৷ এেক বলা হয় র� স�ালন৷

কালিশের পড়া ও র�পাত হওয়া
েকেমােথরািপ, টােগর্েটড েথরািপ ও কখেনা কখেনা সাজর্ািরর কারেণ আপনার রে� অণুচি�কার
সংখয্া কেম েযেত পাের৷ অণুচি�কা নামক র�কিণকাগেলা র�েক জমাট বাঁধেত সাহাযয্ কের৷
•

•

েকােনা বয্াখয্াতীত কারেণ আপনার কালিশের পড়েল বা র�পাত হেল আপনার ডা�ারেক
বলুন৷
এগেলার মেধয্ রেয়েছ নাক েথেক র� পড়া, মািঢ় েথেক র� পড়া, �েকর উপর রে�র
দাগ বা ফু সকুিড় েদখা যাওয়া৷
িকছু িকছু বয্ি�েক সয্ালাইেনর মাধয্েম বাড়িত অণুচি�কা েদয়ার দরকার হেত পাের৷

চু ল পড়া
েকেমােথরািপর িকছু িকছু ওষুেধর কারেণ আপনার মাথার চু ল পেড় েযেত পাের বা পাতলা হেয়
েযেত পাের৷ এটা সাধারণত েকেমােথরািপর �থম বা ি�তীয় সাইেকল েদয়ার পর েথেক শর
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হয়৷ আপনার েচােখর পাতা, � ও েদেহর অনয্ানয্ জায়গার চু লও পেড় েযেত পাের বা পাতলা
হেয় েযেত পাের৷ েকেমােথরািপ েদয়া েশষ হওয়ার পর আপনার চু ল আবার গজােত শর করেব৷
েরিডওেথরািপর কারেণ শধুমা� েদেহর িচিকৎসাকৃ ত অংেশর চু ল পেড় যায়৷ আপনার িচিকৎসার
পর এই চু ল আবার গিজেয় ওঠা উিচত৷ িক� এটা আপনার েনয়া েরিডওেথরািপর েডােজর
উপর িনভর্ র করেব৷
এছাড়া িকছু হরেমান েথরািপও আপনার চু লেক �ভািবত করেত পাের৷
আপনার চু ল হারােনাটা অতয্� মন খারােপর কারণ হেত পাের৷ িক� িচিকৎসার পর আপনার
চু ল সাধারণত আবার গিজেয় উঠেব৷ চু ল পেড় যাওয়ার সােথ মািনেয় িনেত আপনার নাসর্
আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন৷

�াি� (অবস�তা)
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, সাজর্াির, টােগর্েটড েথরািপ ও হরেমানাল েথরািপ এই সবগেলার
কারেণ আপিন অতয্� �া� েবাধ করেত পােরন৷ �ায় ে�ে�ই িচিকৎসার েশষিদেক এবং
িচিকৎসার পরবত� কেয়ক স�ােহ বা কেয়ক মােস এটা েবিশ খারােপর িদেক যায়৷
•
•
•

িনেজেক মািনেয় েনয়ার েচ�া করন এবং আপনার যতটা �েয়াজন িব�াম িনন৷
িকছু মৃদু বয্ায়ােমর সােথ িব�ােমর ভারসাময্ ৈতির কের িনন, েযমন অ� িকছু দর
ূ হাঁটা৷
যিদ আপনার ত�া আেস, তাহেল য�পািত বা গািড় চালােবন না৷

মুেখ ঘা ও আলসার
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, ও িকছু টােগর্েটড িচিকৎসার কারেণ মুেখ ঘা হেত পাের৷ অথবা,
আপনার আলসার হেত পাের৷
•
•

খাবার খাওয়ার পর একিট নরম টু থ�াশ িদেয় আলেতাভােব আপনার দাঁতগেলা পির�ার
কের েফলুন এবং �চু র পিরমােণ তরল পদাথর্ পান করন৷
আপনার মুেখ েকােনা সমসয্া েদখা িদেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷ মুেখর েয
েকােনা সং�মণ �িতেরাধ বা দূর করার জনয্ তারা আপনােক মাউথওয়াশ ও ওষুেধর
বয্ব�াপ� িদেত পােরন৷ যিদ আপনার মুেখ খুব বয্থা কের, তাহেল তারা বয্থানাশেকর
বয্ব�াপ� িদেত পােরন৷

বিম বিম েবাধ করা বা বিম করা
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, টােগর্েটড েথরািপ ও হরেমানাল েথরািপ এই সবগেলার কারেণ
আপনার বিমর ভাব হেত পাের অথবা আপিন বিম করেত পােরন৷
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• বিম �িতেরাধ করা বা কমােনার জনয্ আপনার ডা�ার বিম-�িতেরাধী (অয্াি�•

ইেমিটক) ওষুেধর বয্ব�াপ� েদেবন৷
যিদ তারপেরও আপনার বিমর ভাব থােক, তাহেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷
তারা অনয্ানয্ ওষুেধর বয্ব�াপ� িদেত পােরন যা আপনার জনয্ ভােলা কাজ করেব৷

�ু ধা কেম যাওয়া
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, টােগর্েটড েথরািপ ও হরেমানাল েথরািপ এই সবগেলার কারেণ
আপনার �ু ধা কেম েযেত পাের৷ আপনার খাওয়ার ই�া নাও হেত পাের৷ অথবা আপনার খুব
েবিশ বিমর ভাব হেত পাের অথবা খুব েবিশ �া� লাগেত পাের৷
•
•
•
•

কম কম কের ঘন ঘন খাওয়ার েচ�া করন৷
যিদ আপিন খাবার েখেত না পােরন, তাহেল খাওয়ার পিরবেতর্ পুি�কর পানীয় পান
করার েচ�া করন৷ েযমন, িবিভন্ন ফেলর রস বা িম�েশক৷
মাখন, ি�ম বা পূণর্ ননীযু� দুেধর সাহােযয্ আপনার খাবাের বাড়িত কয্ালির েযাগ
করন৷
আপনার �ু ধা কেম েগেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান৷ তারা পরামশর্ িদেত
পােরন বা আপনােক একজন ডােয়িটিশয়ােনর কােছ েরফার করেত পােরন৷ তারা আপনার
জনয্ পুি�গত স�ূরেকর বয্ব�াপ� িদেত পােরন৷

�ােদর পিরবতর্ ন
িকছু িকছু েকেমােথরািপ ও টােগর্েটড েথরািপর কারেণ আপনার �াদ বদেল েযেত পাের৷ খাবাের
ধাতব �াদ েপেত পােরন, িভ� ধরেনর �াদ লাগেত পাের অথবা েকােনা ধরেনর �াদ নাও
েপেত পােরন৷
•
•
•

খােদয্র �াদ বাড়ােনার জনয্ রিচবধর্ক ব�, মশলা ও মশলািমি�ত সীরা বয্বহার
করন৷
ঠা�া খাবার খান৷ েসগেলা গরম খাবােরর তু লনায় েবিশ সু�াদু লাগেত পাের৷
আপনার মুেখ ধাতব �াদ লাগেল �াি�েকর চামচ বয্বহার করন৷

েকা�কািঠনয্
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, হরেমানাল েথরািপ ও টােগর্েটড েথরািপর কারেণ েকা�কািঠনয্ হেত
পাের৷ এছাড়াও েয সব কারেণ েকা�কািঠনয্ হেত পাের েসগেলা হেলা:
•
•
•
•
•
•

�ু ধা কেম যাওয়া
বয্থা ভােলাভােব িনয়�ণ না করা
বিম বিম ভাব
আপনার খাবাের আঁেশর অভাব থাকা
�চু র পিরমােণ পািন পান না করা
হাঁটাচলা না করা৷
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ওষুেধর কারেণও আপনার েকা�কািঠনয্ হেত পাের৷ এগেলার মেধয্ রেয়েছ বয্থানাশক ওষুধ ও
েকেমােথরািপর সময় বয্বহৃত িকছু বিম-�িতেরাধী ওষুধ৷
•

•

•
•
•

�েতয্েকর �াভািবক মলতয্ােগর অভয্াস িভ�৷ িক� যিদ িতনিদন ধের আপনার পায়খানা
না হয় তাহেল আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান (যিদ না এটা আপনার জনয্
�াভািবক হয়)৷
আপনার খাবাের �চু র পিরমােণ আঁশ যু� করার েচ�া করন৷ এগেলার মেধয্ রেয়েছ
সকােলর না�ায় আ� শেসয্র িসিরয়াল, আ� শেসয্র রিট, বাদািম চাল এবং েখাসাসহ
তাজা ফল ও সবিজ৷
িদেন কমপে� দুই িলটার (সােড় িতন পাই�) তরল পদাথর্ পান করার ল�য্ রাখেবন৷
হালকা বয্ায়াম আপনার �াভািবক মলতয্ােগর ে�ে� সাহাযয্ করেব৷
কখেনা কখেনা েকা�কািঠনয্ দূর করার জনয্ আপনার েজালাপ (লয্াে�িটভ) েনয়ার
�েয়াজন হেত পাের৷

ডায়িরয়া
ে�ািণচে� েরিডওেথরািপ, অথবা েকেমােথরািপ ও টােগর্েটড েথরািপর কারেণ ডায়িরয়া হেত
পাের৷ এছাড়াও অয্াি�বােয়ািটেকর মত িকছু িকছু ওষুেধর কারেণ ডায়িরয়া হেত পাের৷
•
•
•
•

ডায়িরয়ার কারেণ হারােনা পািনর ঘাটিত পূরেণর জনয্ �চু র পিরমােণ তরল পদাথর্ পান
করন৷ িক� অয্ালেকাহল ও কিফ এিড়েয় চলুন৷
আপিন েয পিরমাণ আঁশ খান তা কিমেয় েফলুন৷ এগেলা আসেত পাের িসিরয়াল, ফল ও
সবিজ েথেক৷
দুধ ও দু�জাত সাম�ী এিড়েয় চলুন, এবং েসইসােথ মসলাযু� ও চিবর্যু� খাবার
পিরহার করন৷
যিদ দুই িদেনর েবিশ সময় ধের ডায়িরয়া অবয্াহত থােক, তাহেল আপনার ডা�ারেক
বলুন৷ িতিন িকছু পরী�া করােত পােরন এবং ডায়িরয়া-�িতেরাধী ওষুেধর বয্ব�াপ�
িদেত পােরন৷

�েক পিরবতর্ ন
েকেমােথরািপ, েরিডওেথরািপ, টােগর্েটড েথরািপ ও হরেমানাল েথরািপর কারেণ �েক সমসয্া হেত
পাের৷ আপনার িচিকৎসা এবং আপিন এর �িত িকভােব �িতি�য়া েদখান তার উপর িভিত্ত
কের, আপনার িনেচর ল�ণগেলার কেয়কিট েদখা িদেত পাের:
শ� বা িববণর্ �ক (েকেমােথরািপর কারেণ হেয় থােক)
• একিট আ�র্ তাকারক ি�ম বয্বহােরর েচ�া কের েদখুন৷ িক� যিদ আপিন েকেমােথরািপর
সােথ সােথ েরিডওেথরািপও বয্বহার কেরন, তাহেল ি�ম বয্বহােরর আেগ আপনার
ডা�ার বা েরিডও�াফােরর সােথ কথা বেল িনন৷
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•

েভজা অব�ায় েশভ করার পিরবেতর্ একিট ইেলকি�ক েরজর বয্বহার করন৷ এেত �ক
েকেট যাওয়ার ঝুঁ িক কেম যােব৷

েরােদর �িত সংেবদনশীলতা েবেড় যাওয়া ( েকেমােথরািপ ও েরিডওেথরািপর কারেণ হেয়
থােক)
• আপিন বাইের েরােদ েগেল িনেজেক সুরি�ত রাখুন৷ আপনার এমন একিট সান ি�ম
বয্বহার করা উিচত যার সান ে�ােটকশন ফয্া�র (এসিপএফ) কমপে� 30
• আপনার মাথায় একিট টু িপ বা �াফর্ পরন, এবং সুিতর বা অনয্ েকােনা �াকৃ িতক
আঁেশর ৈতির িঢলাঢালা কাপড় পরন৷
লাল বা য�ণাময় �ক (েরিডওেথরািপর কারেণ হেয় থােক)
• শধুমা� সুগ�ীমু� সাবান ও ি�ম বয্বহার করন৷
• আপনার িবেশষ� বা েরিডও�াফার বয্ব�াপ� বা পরামশর্ না িদেল েকােনা ি�ম বা
ে�িসং বয্বহার করেবন না৷ তারা অয্ােকায়াস ি�ম, অয্ােলা েভরা বা আিনর্কা বয্বহােরর
পরামশর্ িদেত পােরন৷

ফু সকুিড় বা চু লকািন (িকছু টােগর্েটড ও হরেমানাল েথরািপর কারেণ হেয় থােক)
• আপনার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলুন, তারা সাহাযয্ করার জনয্ ওষুেধর
বয্ব�াপ� িদেত পােরন অথবা ি�ম বয্বহােরর পরামশর্ িদেত পােরন৷
আপনার হােতর তালুেত ও পােয়র পাতার িনেচ য�ণাময় �ক (েকেমােথরািপর িকছু ওষুধ ও
টােগর্েটড েথরািপর কারেণ হেয় থােক)
• এটা েদখা েদয়ার সােথ সােথ যত �ত স�ব আপনার িবেশষ�েক বলুন৷ তােদর
আপনার িচিকৎসায় েছাটখাট পিরবতর্ ন করার দরকার হেত পাের৷

হরেমানজিনত পিরবতর্ ন
িকছু িনিদর্ � কয্া�ােরর িকছু িচিকৎসার কারেণ হরেমানজিনত ল�ণ েদখা িদেত পাের৷
উদাহরণ�রপ, আপনার ে�ািণচে�র জায়গায় সাজর্াির করা হেত পাের ও েরিডওেথরািপ েদয়া
হেত পাের যার ফেল হরেমান উৎপাদনকারী অ�গেলা �ভািবত হেত পাের৷ িকছু িকছু
েকেমােথরািপ ও হরেমানাল েথরািপর কারেণও হরেমানজিনত ল�ণগেলা েদখা িদেত পাের৷
ল�ণগেলার মেধয্ থাকেত পাের:
•
•
•
•
•

হঠাৎ কের খুব গরম লাগা ও ঘামােনা
বুেক �শর্কাতরতা (পুরষেদর ে�ে�)
ওজন েবেড় যাওয়া
হাড় পাতলা হেয় যাওয়া
েযৗনাকা�া কেম যাওয়া
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•
•
•

পুরষ�হীনতা (পুরষেদর ে�ে�)
মািসেক পিরবতর্ ন (নারীেদর ে�ে�)
েযািনপথ শ� হেয় যাওয়া (নারীেদর ে�ে�)

যিদ আপনার হরেমানজিনত ল�ণগেলা েদখা েদয়ার স�াবনা থােক, তাহেল আপনার িচিকৎসার
আেগ আপনার ডা�াররা আপনােক তা জানােবন৷ হরেমানজিনত �ভাবগেলা সামিয়ক বা �ায়ী
হেত পাের৷
•
•
•
•
•
•
•

�রিবিশ� হালকা েপাশাক পিরধান করন৷ আপিন েসগেলা পের িনেত পােরন এবং
আপনার হঠাৎ কের খুব গরম লাগেল ও ঘাম হেল েসগেলা খুেল েফলেত পােরন৷
কেয়ক �েরর িবছানার চাদর বয্বহার করন৷ হঠাৎ কের খুব গরম লাগেল ও ঘাম হেল
আপিন রােতর েবলায় েসগেলা কম-েবিশ কের িনেত পারেবন৷
গরম পািনর বদেল ঈষৎ উ� পািন িদেয় েগাসল ও শাওয়ার করন৷
িকছু স�ূরক েথরািপ ল�ণগেলা দূর করেত সাহাযয্ করেত পাের, িক� এগেলার
েকােনািট বয্বহার করার আেগ �থেম আপনার ডা�ােরর সােথ আলাপ কের িনন৷
পুরষেদর ে�ে�, পুরষ�হীনতার সমসয্া সমাধােন সাহাযয্ করার জনয্ েবশ িকছু ওষুধ ও
সর�াম রেয়েছ৷
নারীেদর ে�ে�, মািসেকর ল�ণগেলা িনয়�েণ সাহাযয্ করার জনয্ ওষুধ থাকেত পাের৷
শারীিরকভােব সি�য় থাকার েচ�া করন, েযমন হাঁটুন৷ এটা আপনার হাড়গেলােক
শি�শালী রাখেত সাহাযয্ করেত পাের৷

আপনার েকােনা পা�র্�িতি�য়া েদখা েগেল েসগেলা স�েকর্ আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানােনা
গর�পূণর্৷ তারা পরামশর্ িদেত পারেবন৷
সহায়ক সংগঠনসমূহ
আেরা তথয্সূ�
•
•
•
•

বিম বিম ভাব ও বিম িনয়�ণ
�াি�র সােথ মািনেয় েনয়া
চু ল পেড় যাওয়ার সােথ মািনেয় েনয়া
েকেমােথরািপর সময় মুেখর যত্ন

সূ�সমূহ ও ধনয্বাদ �াপন
এই তথয্প�িট ময্াকিমলান কয্া�ার সােপােটর্র কয্া�ার িবষয়ক তথয্ উ�য়ন দল িলেখেছ,
পিরমাজর্ন ও স�াদনা কেরেছ৷ আমােদর �ধান েমিডেকল স�াদক ড. Tim Iveson,
কনসালেট� েমিডেকল অনেকালিজ� ও ময্াকিমলােনর �ধান েমিডেকল স�াদক এিট অনুেমাদন
কেরেছন৷

ময্াকিমলান তথয্প� 2013-এর পৃ�া 9 এর 8: কয্া�ার িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়া

ধনয্বাদ �াপন: Claire Haslop, ফু সফু েসর কয্া�ার িবষয়ক ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল�; Jenny
King, েকেমােথরািপ নাসর্ ে�শািল�; এবং কয্া�ার আ�া� েয সব বয্ি� এই সং�রণিট
পযর্ােলাচনা কেরেছন৷
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Dougherty & Lister (eds). The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing
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Side effects of cancer treatment: English

Side effects of cancer treatment
This fact sheet is about some of the main side effects of cancer treatment.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
ask your doctor or nurse.
We have listed other helpful information from Macmillan on page 6. 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
On this page

What are side effects?
Treatment for cancer
Possible side effects

What are side effects?
Side effects are often caused by cancer treatments. They can be mild and last a short
time. But sometimes they can affect you more.
The side effects you may have will depend on your treatment. You may only have a
few of the side effects mentioned here. Your doctors or nurses will tell you about any
side effects you may have from treatment.

Treatment for cancer
There are different types of cancer treatment. You may have one or more of these
treatments:
Surgery – this removes the tumour and cancer cells around the tumour.
Chemotherapy – this uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells.
Radiotherapy – this uses high energy x-rays to treat cancer.
Hormonal therapies – these influence the way certain hormones are made in
the body, and the way they work.
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Targeted therapies – these may use the body’s immune system to destroy
cancer cells.
Treatment affects each person differently. Here are some common side effects of
cancer treatment and some ways you can deal with them.

Possible side effects
Risk of infection

Chemotherapy and some targeted therapies can reduce the number of white blood
cells in your blood. This will make you more likely to get an infection. When your
white blood cells are low, it’s called neutropenia. You are most likely to get an
infection 7–14 days after treatment. This can vary depending upon the drug, or
combination of drugs, used.
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 urinate a lot.
Your white blood cells usually increase slowly and return to normal before your next
treatment. You will have a blood test before your next treatment. If your white blood
cells are still low, your doctor may delay your treatment for a short time.
Radiotherapy often has a mild and temporary effect on the white blood cells.
Surgery can also make you more likely to get an infection, often at the wound site.
This is because it causes a break in the skin. The skin is part of the body’s natural
protection.
If your doctor thinks you have an infection you may need antibiotics. You may have
antibiotics by mouth or as an injection through a short thin tube into a vein in your
arm or hand (cannula).
Anaemia (low red blood cells)

Chemotherapy, targeted therapies, radiotherapy and sometimes surgery 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 blood cells.
This is called a blood transfusion.
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Bruising and bleeding

Chemotherapy, targeted therapies and sometimes surgery 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 that 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.
Hair loss

Some chemotherapy drugs can make the hair on your head fall out or thin. This
usually starts after your first or second cycle of chemotherapy. Your eyelashes,
eyebrows and other body hair may also fall out or thin. After chemotherapy your hair
will start to grow again.
Radiotherapy causes hair loss only in the area of the body that was treated. The hair
should grow back after your treatment. But this will depend on the dose of
radiotherapy you’ve had.
Some hormonal therapies can also affect your hair.
It can be very upsetting to lose your hair. But your hair will usually grow back after
treatment. Your nurse can give you advice about coping with hair loss.
Tiredness (fatigue)

Chemotherapy, radiotherapy, surgery, targeted therapies and hormonal therapies can
all cause you to feel very tired. It’s often worse towards the end of treatment and for
some weeks or months after.
Try to pace yourself and get as much rest as you need.
Balance rest with some gentle exercise, such as short walks.
If you feel sleepy, don’t operate machinery or drive.
Sore mouth and ulcers

Chemotherapy, radiotherapy and some targeted treatments can cause a sore mouth.
Or, you may get ulcers.
Gently clean your teeth after meals with a soft toothbrush and drink plenty of
fluids.
Tell your nurse or doctor if you have mouth problems. They can prescribe
mouthwashes and medicines to prevent or get rid of any mouth infections. If
your mouth is very sore, they may prescribe pain killers.
Feeling sick (nausea) or being sick (vomiting)

Chemotherapy, radiotherapy, targeted therapies and hormonal therapies can all
make you feel sick (nausea) or be sick (vomit).
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Your doctor will prescribe anti-sickness (anti-emetic) drugs to prevent or control
sickness.
If you still feel sick, tell your doctor or nurse. They can prescribe other drugs
that should work better for you.
Loss of appetite

Chemotherapy, radiotherapy, targeted therapies and hormonal therapies can make
you lose your appetite. You may not feel like eating. Or you may feel very sick or too
tired to eat.
Try to eat little and often.
If you can’t face food, try having a nourishing drink instead. For example, a
fruit smoothie or milkshake.
Add extra calories to your food with butter, cream or full-fat milk.
Tell your doctor or nurses if you have lost your appetite. They can give advice
or refer you to a dietitian. They may prescribe nutritional supplements for you.
Taste changes

Some chemotherapy and targeted therapies can cause taste changes. Food may have
a metallic taste, a different texture or no flavour at all.
Use seasonings, spices and marinades to give food more flavour.
Eat cold foods. They may taste better than hot foods.
Use plastic cutlery if you have a metallic taste in your mouth.
Constipation

Chemotherapy, radiotherapy, hormonal therapies and targeted therapies can cause
constipation. Constipation can also be caused by:
loss of appetite
poorly controlled pain
nausea
lack of fibre (roughage) in your diet
not drinking enough
not moving around.
Medicines can also make you constipated. These include painkillers and some antisickness drugs used during chemotherapy.
Everyone’s normal bowel pattern is different. But tell your doctor or nurse if
you’ve not had a bowel movement for three days (unless this is normal for
you).
Try to include plenty of fibre in your diet. This includes wholegrain breakfast
cereals, wholemeal bread, brown rice and fresh fruit and vegetables with skins
on.
Aim to drink at least two litres (three and a half pints) of fluid a day.
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Gentle exercise will help keep your bowels moving.
Sometimes you may need a laxative to relieve constipation.
Diarrhoea

Radiotherapy to the pelvis or chemotherapy and targeted therapies can cause
diarrhoea. Some medicines such as antibiotics can also cause diarrhoea.
Drink plenty of fluids to replace the water lost with diarrhoea. But avoid alcohol
and coffee.
Cut down how much fibre you eat. This could be from cereals, fruit and
vegetables.
Avoid milk and dairy products, as well as spicy and fatty foods.
If the diarrhoea continues for more than two days, tell your doctor. They may
do some tests and prescribe anti-diarrhoea medicines.
Skin changes

Chemotherapy, radiotherapy, targeted therapies and hormonal therapies can cause
skin problems. Depending on your treatment and how you react to it, you may
experience some of the following symptoms:
Dry or discoloured skin (caused by chemotherapy)
Try using a moisturising cream. But if you’re having radiotherapy as well as
chemotherapy, check with your doctor or radiographer before using creams.
Use an electric razor instead of wet shaving. This will reduce the risk of cuts.
Increased sensitivity to sunlight (caused by chemotherapy and radiotherapy)
Protect yourself if you go out in the sun. You should use a sun cream with a sun
protection factor (SPF) of at least 30.
Wear a hat or scarf on your head, and wear loose clothes made of cotton or
other natural fibres.
Red or sore skin (caused by radiotherapy)
Only use perfume-free soaps and creams.
Don’t use any creams or dressings unless prescribed or recommended by your
specialist or radiographer. They may suggest using aqueous cream, aloe vera
or arnica.
Rashes or itching (caused by some targeted and hormonal therapies)
Speak to your doctor or nurse, who can prescribe medicines or recommend
creams to help.
Sore skin on the palms of your hands and the soles of your feet (caused by some
chemotherapy drugs and targeted therapies)
Tell your specialist as soon as this develops. They may need to adjust your
treatment.
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Hormonal changes

Some treatments for certain cancers can cause hormonal symptoms. For example,
you may have surgery and radiotherapy to the pelvic area that may affect organs that
produce hormones. Some chemotherapy and hormonal therapies may also cause
hormonal symptoms.
Symptoms can include:
hot flushes and sweats
breast tenderness (in men)
weight gain
bone thinning
lowered sex drive
impotence (in men)
menstrual changes (in women)
vaginal dryness (in women).
If you are likely to have hormonal symptoms, your doctors will tell you before your
treatment. Hormonal effects may be temporary or permanent.
Wear layers of light clothing. You can put them on or take them off if you are
having hot flushes and sweats.
Use layers of bed linen. You can adjust them during the night to deal with hot
flushes and sweats.
Have lukewarm baths and showers instead of hot ones.
Some complementary therapies can help reduce symptoms, but check with
your doctor first before using any of these.
For men, there are a number of medicines and devices that can help deal with
impotence.
For women, there may be medicines that can help manage menopausal
symptoms.
Try to be physically active, for example walking. It can help to keep your bones
strong.
It is important to mention any side effect you have to your doctor or nurse. They can
give advice.

Related Macmillan information
Controlling nausea and vomiting
Coping with fatigue
Coping with hair loss
Mouth care during chemotherapy
For copies of this related information call free on 0808 808 00 00, or see it online at
macmillan.org.uk
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This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our Chief Medical
Editor Dr Tim Iveson, Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief Medical
Editor.
With thanks to: Claire Haslop, Lung Cancer Clinical Nurse Specialist; Jenny King,
Chemotherapy Nurse Specialist; and the people affected by cancer who reviewed this
edition.
This fact sheet has been compiled using information from a number of reliable
sources including:
Dougherty & Lister (eds). The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical
Nursing Procedures. 7th edition. Wiley-Blackwell. 2010.
Tobias & Hochhauser. Cancer and its management. Wiley and Blackwell.
2010.
We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied
upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned
about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or
damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as
information on websites to which we link.
© Macmillan Cancer Support 2013. Registered charity in England and Wales (261017),
Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment,
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