Surgery: Bengali

সার্জারর

এই তথ্যপত্রটি কযান্সারিি সার্জ ামি সম্পমকজ ত৷
কারিা দেরেি দে অংরে কযান্সাি বৃমি পারে দসটি অপারিেরনি ম্াধ্যরম্ েখন অপসািণ কিা
েয় তখন তারক সার্জ ামি বলা েয়৷ কযান্সাি মনণজয় কিাি র্রনযও সার্জ ামি বযবোি কিা েরয়
থ্ারক৷
কযান্সারিি সার্জ ামি আপনাি র্নয প্ররয়ার্নীয় একম্াত্র মিমকৎসা নাও েরত পারি৷ কখরনা কখরনা
আপনাি দকরম্ারথ্িামপ ও দিমিওরথ্িামপিও েিকাি েরব৷ োসপাতারলি িাক্তািিা এ মবষরয়
মসিান্ত দনরবন৷ এ সব মিমকৎসাগুরলা সম্পরকজ ও আপনাি ভাষায় আম্ারেি তথ্যপত্র িরয়রে৷
আম্িা আো কমি এই তথ্যপত্রটি আপনাি প্রশ্নগুরলাি র্বাব দেরব৷ েমে আপনাি আি দকারনা প্রশ্ন
থ্ারক, তােরল আপমন আপনাি োসপাতারলি িাক্তাি বা নাসজরক মর্রেস কিরত পারিন৷
আম্িা ম্যাকমম্লান দথ্রক অনযানয তথ্য মনরি সংেুক্ত করিমে, এবং এি দবমেিভাগই শুধ্ুম্াত্র ইংরিমর্রত
িরয়রে৷ েমে আপমন এই তথ্য সম্পরকজ আম্ারেি কযান্সাি সোয়তা মবরেষেরেি সারথ্ আরলািনা
কিরত িান, ইংরিমর্ োড়া অনযানয ভাষাভাষীরেি র্নয আম্ারেি দোভাষীিা িরয়রেন৷
আপমন দসাম্বাি দথ্রক শুক্রবাি, সকাল 9টা দথ্রক িাত 8টাি ম্রধ্য 0808 808 00 00 নম্বরি মবনাম্ূরলয
ম্যাকমম্লান সারপাটজ লাইরন দ ান কিরত পারিন৷ েমে আপনাি কারন শুনরত সম্সযা থ্ারক তােরল
আপমন 0808 808 0121 নম্বরি দটক্সটর ান, বা দটক্সট মিরল বযবোি কিরত পারিন৷ অথ্বা
আপমন macmillan.org.uk ওরয়বসাইট দেখরত পারিন৷
এতে রিতে উরিরিে রিষয়গুত া সম্পতকজ েথ্য রতয়তে
• কযান্সাি কী?
• দকন আপনাি সার্জ ামি েিকাি?
• আপনাি সার্জ ন (েলযমিমকৎসক)
• সার্জ ন (েলযমিমকৎসক) মক আপনাি কযান্সাি ভাল কিরত পািরবন?
•
•
•
•
•

সার্জ ামিি সম্য় কী ঘরট?
আপনাি অপারিেরনি আরগ
আপনাি অপারিেরনি পরি
েীঘজরম্য়ামে সম্সযাগুরলা
োিীমিক ও আরবগগত পমিবতজ ন

কযান্সার কী?
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দেরেি অঙ্গ ও কলাগুরলা (টিসুয) ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র গাঠমনক একক মেরয় গঠিত দেগুরলারক দকাষ বলা েয়৷ কযান্সাি েরলা এই
দকাষগুরলাি একটি দিাগ৷
দেরেি প্রমতটি অংরেি দকাষগুরলা দেখরত ও কারর্ি মেক দথ্রক মভন্ন েরত পারি মকন্তু দবমেিভাগ দকাষই একইভারব
মনরর্রেি দম্িাম্ত ও মবভার্ন করি থ্ারক৷ স্বাভামবক অবস্থায়, দকাষগুরলা একটি মনয়মিত উপারয় মবভামর্ত
েরয় থ্ারক৷ মকন্তু েমে দকারনা কািরণ এই প্রমক্রয়া মনয়িরণি বাইরি িরল োয়, তােরল দকাষগুরলা
ক্রম্াগতভারব মবভামর্ত েরত থ্ারক৷ তখন দকাষগুরলা বৃমি দপরয় একটি মপরে পমিণত েয় োরক টিউম্াি
বলা েয়৷

রিত্জ াষ (ক্ষরেকর িয়, রিিাইি) টিউম্ারিি দক্ষরত্র, দকাষগুরলা দেরেি অনযানয অংরে েমড়রয় পরড় না এবং
দসই কািরণ এরক কযান্সাি বলা েয় না৷ তরব, টিউম্ািটি দে র্ায়গায় িরয়রে দসখারন এি বৃমি অবযােত থ্াকরত
পারি৷ এটি দেরেি অনযানয অংরেি উপি িাপ সৃমি কিাি ম্াধ্যরম্ সম্সযা ততমি কিরত পারি৷
ক্ষরেকর (ম্যার গিযান্ট) টিউম্ারিি দক্ষরত্র, দকাষগুরলা দেরেি অনযানয অংরে েমড়রয় পড়রত সক্ষম্৷
দেরেি একটি অংরে কযান্সাি বৃমি দপরত শুরু কিরব৷ এরক বলা েয় প্রাথ্মম্ক (প্রাইম্ামি) কযান্সাি৷ েমে
কযান্সারিি মিমকৎসা কিা না েয় তােরল এটি েমড়রয় পড়রত পারি৷ েমে এটি েমড়রয় পরড় এবং দেরেি
আরিকটি অংরে বৃমিলাভ করি, তােরল এরক বলা েয় ম্াধ্যমম্ক (দসরকন্ডামি) বা দম্টাস্ট্যাটিক কযান্সাি৷

ককি আপিার সার্জারর ্রকার?
অরনকগুরলা কািরণ আপনাি কযান্সারিি সার্জ ামি কিা েরত পারি:
করাগরির্জ য়
দেরেি দে অংরে কযান্সাি বৃমি পারে তাি একটি ক্ষু দ্র অংে সার্জ ন অপসািণ কিরত পারিন৷ এরক
বলা েয় বারয়াপমস৷ এটা তারেিরক খুরুঁ র্ দবি কিরত সাোেয কিরব দে এটা দকান ধ্িরনি
কযান্সাি৷
রেরকৎসা
টিউম্াি ও এি িািপারেি র্ায়গাগুরলা দেখারন কযান্সারিি দকাষগুরলা থ্াকরত পারি দসগুরলা অপসািণ কিাি
দিিা কিাি র্নয সার্জ ামি বযবোি কিা েয়৷ কখরনা কখরনা, দেরেি অনযানয অংরে দেম্ন ু স ু রস বা
েকৃ রত েমড়রয় পড়া কযান্সাি দকাষগুরলা (দসরকন্ডামি কযান্সাি) অপসািণ কিাি র্নয সার্জ ামি
বযবোি কিা েয়৷
টিউম্ারিি আকাি দোট করি আনাি র্নয সার্জ ামিি আরগ আপনাি দকরম্ারথ্িামপ কিাি েিকাি
েরত পারি৷ এি অথ্জ েরলা সার্জ ামি কম্ কিরত েরব৷
পর্জ ায় রির্জ য়
পেজায় মনণজয় েরলা েখন িাক্তািিা মনণজয় করিন দে কযান্সাি কতটা বড়৷ এটি দেখারন বৃমি দপরত
শুরু করিমেল শুধ্ু দসখারনই আরে নামক েিীরিি অনযানয অংরেও েমড়রয় পরড়রে তাও তািা খুরুঁ র্
দবি কিরত পারিন৷ কযান্সারিি পেজায় মনণজয় কিাি র্নয সাধ্ািণত আপনাি একটি এক্স-দি বা
স্ক্যান কিা েরব৷
েমে স্ক্যারনি ম্াধ্যরম্ আপনাি সার্জ ন টিউম্ািটিরক সেরর্ দেখরত না পারিন, তােরল আপনাি একটি
দোটখারটা অপারিেন কিাি েিকাি েরত পারি৷ এি একটি উোেিণ েরলা লযাপারিারস্ক্ামপ৷ এই
প্রমক্রয়াি সম্য়, সার্জ ন আপনাি দপরট দোট করি কাটরবন৷ আরেপারেি র্ায়গাগুরলা দেখা এবং
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টিউম্ারিি আকাি ও এটি েমড়রয় পরড়রে মকনা তা দেখাি র্নয মতমন লযাপারিারস্ক্াপ নাম্ক একটি
েি বযবোি কিরবন৷ মকেু মকেু বযমক্তি দেরেি অনযানয অংরেও এই ধ্িরনি অপারিেন কিা
েরত পারি৷
আপনাি মিমকৎসাি পমিকল্পনা কিাি র্নয সার্জ নিা কযান্সারিি পেজায় সম্পমকজ ত মবস্তামিত তথ্য
বযবোি করিন৷ কখরনা কখরনা তািা টিউম্াি অপসািরণি সম্রয়ই এই তথ্য দপরত পারিন৷
পুিগজ ঠি
দেরেি অংেমবরেষ অপসািণ কিাি র্নয সার্জ ামি বযবোি কিা েরত পারি৷ পুনগজঠরনি অথ্জ েরলা
দেরেি একটি নতু ন অংে ততমি করি দেয়া৷ এটি দেরেি দকারনা দকারনা অংেরক আরিা ভারলাভারব
কার্ কিরত সাোেয কিরত পারি৷ এি একটি উোেিণ েরলা ম্ূত্রােয় অপসািণ কিা েরল একটি
নতু ন ম্ূত্রােয় ততমি করি দেয়া৷ সার্জ ামিি ম্াধ্যরম্ আবাি কাউরক আরিা সুন্দি দেখারত পারি৷ দেম্ন,
ম্ারস্ট্কটম্ী (স্তন দকরট দ লাি র্নয একটি অপারিেন) কিাি পি আপনাি স্তন পুনগজঠন কিা েরত
পারি৷
ক্ষর্গুত ার রিয়ন্ত্রর্
কখরনা কখরনা কযান্সাি পুরিাপুমি অপসািণ বা মনিাম্য় কিা সম্ভব েয় না৷ এরক্ষরত্র, প্রায় সম্রয়ই
লক্ষণগুরলা মনয়িণ কিরত বা কাউরক আরিা ভারলা দবাধ্ কিরত সার্জ ামি সাোেয কিরত পারি৷
দেম্ন, ব্লরকর্, অস্বমস্ত বা অনযানয সম্সযা কম্ারনাি র্নয টিউম্াি অপসািণ বা বাইপাস কিা েরত
পারি৷
েমে কযান্সাি েমড়রয় পরড় থ্ারক, তােরল সব সম্য় সার্জ ামি কিাি প্রস্তাব নাও দেয়া েরত পারি৷ এি
কািণ েরলা শুধ্ু সার্জ ামিি ম্াধ্যরম্ দসরকন্ডামি কযান্সারি আক্রান্ত কাউরক সবসম্য় মনিাম্য় কিা োয়
না৷ অনয দে সব মিমকৎসা বযবোি কিা দেরত পারি দসগুরলা েরলা দকরম্ারথ্িামপ ও দিমিওরথ্িামপ,
টারগজরটি মিমকৎসা বা েিরম্ান দথ্িামপ৷

আপিার সার্জি (শ যরেরকৎসক)
দে িাক্তাি আপনাি অপারিেন কিরবন তারক বলা েয় কযান্সাি সার্জ ন৷ েমে আপনাি সার্জ ামি
কিাি প্ররয়ার্ন েয়, তােরল আপনারক একর্ন সার্জ রনি কারে দি াি কিা েরব৷ আপনাি দে
ধ্িরনি কযান্সাি েরয়রে তাি র্নয সঠিক সার্জ নরক দেখারনা গুরুত্বপূণ৷
জ দেম্ন, স্তন কযান্সারি আক্রান্ত
দকউ একর্ন দেস্ট্ সার্জ নরক দেখারবন এবং ম্ুরখি কযান্সারি আক্রান্ত দকউ একর্ন দেি অযান্ড দনক
(ম্াথ্া ও ঘারড়ি) সার্জ নরক দেখারবন৷ একটি স্থানীয় োসপাতারল সাধ্ািণত এই ধ্িরনি
সার্জ নরেিরক পাওয়া োরব৷ আপমন একর্ন সার্জ নরক সব সম্য়ই তাি অমভেতা সম্পরকজ মর্রেস
কিরত পারিন৷
েমে কারিা এম্ন ধ্িরনি কযান্সাি েরয় থ্ারক ো সিিািি কম্ েরয় থ্ারক, তােরল মতমন একটি
মবরেষাময়ত কযান্সাি োসপাতারলি একর্ন সার্জ নরক দেখারনাি েিকাি েরত পারি৷ এটি আপনাি
বসবারসি র্ায়গা দথ্রক েূরি েরত পারি৷

সার্জি (শ যরেরকৎসক) রক আপিার কযান্সার ভা করতে পারতিি?
সার্জ ন টিউম্াি এবং এি িািপারেি এলাকাি মকেু র্ায়গা অপসািণ কিরবন৷ সাধ্ািণত, েমে
কযান্সািটি শুধ্ুম্াত্র একটি র্ায়গায় থ্ারক তােরল এটি সম্পূণভ
জ ারব অপসািণ কিা োরব৷ অপারিেরনি
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ম্াধ্যরম্ দকারনা কযান্সাি মনিাম্য় েরব মকনা তা আপনাি সার্জ ন সব সম্য় র্ানরত পািরবন না৷
েমেও স্ক্যারন পমিষ্কাি ম্রন েরত পারি, মকন্তু সার্জ ামিি আরগই ম্ূল টিউম্াি দথ্রক মকেু দকাষ দভরে
দবমিরয় দেরত পারি এবং েিীরিি অনযানয অংরে েমড়রয় পড়রত পারি৷ খুব দোট দোট েরল থ্াকা
দকাষগুরলা সবসম্য় স্ক্যারন দেখা োয় না৷ কখরনা কখরনা একর্ন সার্জ ন দেখরত পারবন দে মতমন
সম্পূণজ কযান্সািটি অপসািণ কিরত পািরেন না৷

সার্জাররর সম্য় কী ঘতে?
আপনাি সার্জ ন সম্পূণজ টিউম্াি ও সবগুরলা কযান্সাি দকাষসে এি িািপারেি র্ায়গাগুরলা অপসািণ
করিরেন মকনা তা মতমন র্ানরত িাইরবন৷ এরক বলা েয় মিয়াি ম্ামর্জ ন পাওয়া৷ এই কার্টি সম্পন্ন
েরয়রে তা মনমিত কিাি র্নয অপারিেরনি সম্য় দে র্ায়গাটি অপসািণ কিা েরয়রে দসটি মতমন
একটি অণুবীক্ষণ েরিি মনরি দিরখ পিীক্ষা কিরবন৷ এটা গুরুত্বপূণজ কািণ মিয়াি ম্ামর্জ ন-এি অথ্জ
েরলা অপারিেরনি পি দেরে কযান্সাি দকাষ দথ্রক োওয়াি সম্ভাবনা কম্ থ্াকরব৷ এটা কযান্সারিি
ম রি আসাি ঝুুঁ মক কম্ারত সাোেয করি৷
রসকা গ্ররি িা র ম্ফ কিাড
এোড়াও সার্জ ন টিউম্ারিি কাোকামে থ্াকা লমসকা গ্রমিগুরলা অপসািণ কিরত পারিন৷ এি কািণ
েরলা কযান্সাি দকাষগুরলা লমসকা গ্রমিগুরলারত েমড়রয় পড়রত পারি৷ একর্ন পযাথ্রলামর্স্ট্ েরলন
একর্ন িাক্তাি মেমন অণুবীক্ষণ েরিি মনরি দকাষ-কলা দিরখ পিীক্ষা করি দিাগ মনণজরয়ি দক্ষরত্র
মবরেষেতা অর্জন করিরেন৷ মতমন লমসকা গ্রমিগুরলা পিীক্ষা করি দেখরবন দে দসগুরলারত কযান্সাি
দকাষ আরে মকনা৷ েমে লমসকা গ্রমিগুরলারত কযান্সাি দকাষ থ্ারক, তােরল এি অথ্জ েরত পারি দে
কযান্সাি েয়রতা ভমবষযরত ম রি আসরত পারি৷ েমে এটা ঘরট, তােরল আপনারক অনরকালমর্স্ট্
নাম্ক একর্ন িাক্তারিি কারে দি াি কিা েরব৷ আপনাি অনয দকারনা ধ্িরনি মিমকৎসাি েিকাি
আরে মকনা দস মবষরয় মতমন মসিান্ত দনরবন৷
কীত া সার্জারর
আপনাি কীত া বা যাপাতরাতকারপক সার্জারর েরত পারি৷ দেরেি একটি অংে দথ্রক মকেু বা সম্পূণজ
টিউম্াি অপসািণ কিাি র্নয এটি কিা েয়৷ এই ধ্িরনি সার্জ ামিরত, এক র্ায়গায় বড় করি
কাটাি বেরল দোট একটু দকরট ম্ুখ ততমি কিা েয়৷ ত্বরকি উপি দোট একটু র্ায়গা দকরট
টিউম্াি অপারিেন কিাি র্নয সার্জ ন যাপাতরাতকাপ নাম্ক একটি েি বযবোি করিন৷
কীরোল সার্জ ামিরত আরিা দোট ক্ষত ততমি েয়, এবং ম্ানুষ আরিা দ্রুত দসরি ওরঠ৷ কখরনা কখরনা
বড় অপারিেন কিারনাি র্নয েরথ্ি সুস্থ নন এম্ন বযমক্তিা কীরোল সার্জ ামি কিারত সক্ষম্ েরত
পারিন৷
কীরোল সার্জ ামি অনযানয ধ্িরনি সার্জ ামিি ম্তই সম্ান ভারলা৷ লযাপারিারস্ক্াপ বযবোরি অমভে এবং
মবরেষভারব প্রমেক্ষণপ্রাপ্ত সার্জ নরেি দ্বািা এটা কিারনা েিকাি৷ আপনাি আরিা েূরিি একটি
োসপাতারল োওয়াি েিকাি েরত পারি৷

আপিার অপাতরশতির আতগ
সার্জ ামিি সম্য় ও তািপি সার্জ ন ও অযারনসরথ্টিস্ট্ (অনুভূমতনােক প্ররয়াগকািী) আপনাি
দেখারোনা কিরবন৷ সার্জ ন আপনাি উপি অপারিেন কিরবন এবং অযারনসরথ্টিস্ট্ আপনারক ঘুম্
পামড়রয় দেরবন৷ তারেিরক অবেযই মনমিত েরত েরব দে অপারিেরনি র্নয আপমন েরথ্ি উপেুক্ত৷
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অপারিেরনি আরগ মকেু পিীক্ষা-মনিীক্ষা কিারনাি র্নয আপনারক োসপাতারল অযাপরয়ন্টরম্ন্ট দেয়া
েরত পারি৷ এরক বলা েয় প্রাক-ম্ূ যায়িী রিরিক৷
প্রাক-ম্ূলযায়নী মিমনরক একর্ন নাসজ আপনাি দিারগি ইমতবৃত্ত সম্পরকজ এবং আপনাি দকারনা
অযালামর্জ আরে মকনা দস সম্পরকজ মর্রেস কিরবন৷ এোড়াও মতমন আপনাি িক্তিাপ, নামড়ি
গমত, উচ্চতা ও ওর্ন পমিম্াপ কিরবন৷ আপমন গ্রেণ কিরেন এম্ন দে দকারনা ওষুধ্ সম্পরকজ
তারক র্ানারনা গুরুত্বপূণ৷
জ এি ম্রধ্য দভষর্ দ্রবয ও সম্পূিক সাম্গ্রীও অন্তভুজ ক্ত িরয়রে৷
অনযানয পিীক্ষাগুরলাি ম্রধ্য থ্াকরত পারি:




িক্ত পিীক্ষা
বুরকি এক্স-দি
আপনাি হৃেেরিি েন্দ ও স্পন্দরনি োি পেজরবক্ষণ কিাি র্নয একটি ইরলকররাকামিজওগ্রাম্
(ইমসমর্) কিা৷ এরত বযথ্া লারগ না এবং সাধ্ািণত 5 দথ্রক 10 মম্মনট সম্য় লারগ৷

মকেু মকেু বযমক্তি অনযরেি তু লনায় দবমে পিীক্ষা কিা েরত পারি৷ তাি দে ধ্িরনি অপারিেন কিা
েরব তাি কািরণ অথ্বা তাি অনয দকারনা ধ্িরনি স্বাস্থয সম্সযা থ্াকাি কািরণ এটা েরত পারি৷
েমে আপমন দর্নারিল অযারনসরথ্মেয়া (সাধ্ািণ অনুভূমতনােক) মনরত না পারিন, তােরলও
আপনাি সার্জ ামি কিা সম্ভব৷ আপনারক মভন্ন এক ধ্িরনি অনুভূমতনােক দেয়া েরত পারি ো দসই
র্ায়গাটিি অনুভূমত দভাুঁতা করি দেরব বা বযথ্া েূি কিরব, মকন্তু আপমন তখরনা দর্রগ থ্াকরবন৷
আপনাি অপারিেরনি সবমকেু সম্পরকজ আপমন বুঝরত পািাটা গুরুত্বপূণ৷
জ আপনাি অপারিেরনি আরগ আপমন
আপনাি সার্জ রনি সারথ্ কথ্া বলরত পািরবন৷ এটি প্রাক-ম্ূলযায়নী মিমনরক ঘটরত পারি৷ েখন আপমন
সার্জ রনি সারথ্ আলাপ কিরবন, তখন আপনাি ভাষা ও ইংরিমর্ উভয়টিই বলরত পারিন এম্ন কাউরক
আপনাি সারথ্ করি মনরয় দগরল ভারলা েরব৷ আপনাি েিকাি েরল আপমন একর্ন দোভাষী দপরত
পারিন, মকন্তু আপমন দসখারন একর্ন দোভাষী দপরত িাইরল আপনাি অযাপরয়ন্টরম্রন্টি আরগ
োসপাতালরক র্ামনরয় িাখাি দিিা কিরবন৷
আপমন অপারিেন কিারত সম্মত আরেন তা দবাঝারনাি র্নয আপনারক একটি িরম্ স্বাক্ষি কিরত েরব৷
এরক বলা েয় সম্মমত দেয়া৷ আপনাি ভাষায় দলখা সম্মমতপত্র েয়রতা পাওয়া োরব৷ একটি স্বাক্ষমিত
িম্ োড়া আপনাি অপারিেন কিা েরব না৷
আপিার অপাতরশতির র্ি
আপনাি সার্জ ামিি আরগ আপনারক গয়না বা ধ্াতব বস্তুগুরলা খুরল দ লরত বলা েরব৷ মকেু মকেু দক্ষরত্র
অপারিেরনি সম্য় আপনাি পরক্ষ গয়না পরি থ্াকা সম্ভব েরত পারি৷ এ মবষরয় আপনারক একর্ন নাসজরক
মর্রেস কিরত েরব৷ এোড়াও আপনারক নরখি বামনজে বা দম্কআপ উঠিরয় দ লরত বলা েরব৷
দে দকারনা অপারিেরনি আরগ আপমন করয়ক ঘণ্টাি র্নয দকারনা মকেু দখরত বা পান কিরত পািরবন না৷
এরক বলা েয় ‘ম্ুরখ মকেু খাওয়া োরব না’ বা ‘মনল-বাই-ম্াউথ্’৷
এোড়াও আপনারক দগাসল কিরত েরত পারি এবং অপারিেরনি র্ায়গাি িু ল কাম্ারত েরত পারি৷ আপনারক
কী কী কিরত েরব তা আপনাি দেখারোনাকািী নাসজ আপনারক র্ানারবন৷ েমে েিকাি েয় তােরলই
দকবল েিীরিি িু ল কাম্ারনা েয়৷ একটি মিসরপারর্বল দির্ি বযবোি করি এটি কিা েয়৷
অপারিেরনি পরি িু ল আবাি গমর্রয় োরব৷
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অপারিেন কিাি রল আপনাি পারয় িক্ত র্ম্াট দবুঁরধ্ োওয়াি একটি ঝুুঁ মক ততমি েরত পারি৷
এরক কখরনা কখরনা মিমভটি নারম্ িাকা েয়৷ িাপ বা অযারন্ট-এতবার ক (ব্লরকর্-প্রমতরিাধ্ী)
দম্ার্া এই ঝুুঁ মক কম্ারত সাোেয কিরত পারি৷ আপনাি অপারিেরনি সম্য় এবং তািপি
আপনাি মবরেষ ধ্িরনি একরর্াড়া টাইট দম্ার্া পিাি েিকাি েরত পারি৷ আপনাি নাসজ
আপনাি পারয়ি ম্াপ দনরবন এবং আপনারক দসগুরলা পিরত সাোেয কিরবন৷

আপিার অপাতরশতির পতর
আপনাি অপারিেরনি পি দর্রগ ওঠাি সম্য় কখরনা কখরনা ভয় লাগরত পারি, তাই কী আো কিা োয় তা
দর্রন িাখাটা সোয়ক েরত পারি৷ েমে আপনাি পমিবাি ও বন্ধুিা আপনাি সারথ্ দেখা কিাি মসিান্ত
দনন তােরল তারেি র্রনযও এটা সোয়ক েরত পারি৷
েখন আপমন প্রথ্ম্বাি দর্রগ উঠরবন তখন আপনাি ঘুম্ ঘুম্ লাগরব৷ পিবতীরত, আপমন দর্রগ
ওঠাি পি প্রথ্ম্ এক বা েুই ঘণ্টাি ঘটনাগুরলাি খুব একটা আপমন েয়রতা ম্রন কিরত পািরবন
না৷ একর্ন নাসজ আপনাি িক্তিাপ পমিম্াপ কিরবন এবং আপনাি েয়রতা ম্রন েরত পারি দে
আপনাি বাহুরত িক্তিাপ ম্াপাি েরিি কা টি টাইট লাগরে৷
এোড়াও আপনাি দেরে করয়কটি নল লাগারনা থ্াকরত পারি৷ এগুরলাি ম্রধ্য থ্াকরত পারি:





আপমন স্বাভামবকভারব দখরত বা পান কিরত পািাি আরগ আপনারক তিল পোথ্জ দেয়াি
র্নয একটি মিপ বা মেিাপরথ্ দেয়া সযালাইন - এটা করয়ক ঘণ্টা বা করয়ক মেন ধ্রি
দেয়া েরত পারি৷
একটি দোট দবাতরলি ম্াধ্যরম্ তিল পোথ্জ অপসািণ কিাি র্নয আপনাি ক্ষতস্থারন
লাগারনা একটি নল - এটা সাধ্ািণত করয়ক মেন পি অপসািণ কিা েয়৷
কযারথ্টাি নারম্ পমিমিত একটি দোট নল, একটি সংগ্রেকািী বযারগ ম্ূত্র সংগ্রে কিাি র্নয
নলটি আপনাি ম্ূত্রােরয় প্ররবে কিারনা েরত পারি - আপমন আরিা দবমে করি িলার িা
কিরত পািরল এটি অপসািণ কিা েরব৷

িযথ্া সার্জ ামিি পরি মকেু টা বযথ্া েওয়া স্বাভামবক৷ বযথ্া কম্ারত সাোেয কিাি র্নয আপনারক
বযথ্ানােক ওষুধ্ দেয়া েরব৷ েমে আপনাি দকারনা বযথ্া থ্ারক, তােরল আপনাি দেখারোনাকািী
নাসজরক র্ানান৷ বযথ্া ভারলাভারব মনয়িণ কিা েরল তা আপনারক েত তাড়াতামড় সম্ভব িলার িা
কিরত সাোেয কিরব৷
িরম্ িরম্ াগা ও িরম্ ওয়া আপনাি বমম্ বমম্ লাগরত পারি এবং এটি বন্ধ কিরত সাোেয কিাি র্নয
আপনারক বমম্-প্রমতরিাধ্ক ওষুধ্ দেয়া েরব৷ েমে তািপিও আপনাি বযথ্া থ্ারক বা বমম্ বমম্ লারগ,
তােরল আপনাি দেখারোনাকািী নাসজরক র্ানান৷
ে াতেরা করা আপনাি অপারিেরনি পরি আপমন অল্প সম্রয়ি ম্রধ্যই মবোনা দথ্রক উঠরত পািা উমিত৷
ওয়ারিজি কম্ীিা আপনারক সাোেয কিরবন৷ িলার িা করি দবড়ারল তা আপনারক দ্রুত আরিাগযলাভ কিরত
সাোেয কিরব এবং সম্সযা ততমি েওয়াি ঝুুঁ মক কম্ারত সাোেয কিরব৷ কখরনা কখরনা বড় ধ্িরনি
অপারিেরনি পি আপনারক েীঘজ সম্য় ধ্রি মবোনায় থ্াকরত েরত পারি৷ সার্জ ামিি পি দেখা দেয়া সম্সযা
দেম্ন বুরক সংক্রম্ণ ও িক্ত র্ম্াট বাুঁধ্াি ঝুুঁ মক কম্ারত শ্বাস-প্রশ্বারসি ও পারয়ি বযায়াম্ সাোেয কিরত পারি৷
আপনাি নাসজ বা ম মর্ওরথ্িামপস্ট্ আপনারক এই বযায়াম্গুরলা দেখারবন৷
ক্ষতের র্ত্ন মিপ বা দসলাই মেরয় ক্ষতস্থান বন্ধ করি দেয়া েরব৷ এগুরলা োসপাতারল, অথ্বা আপমন বামড়রত
োওয়াি পরি অপসািণ কিা েরব৷ একর্ন মিমিক্ট নাসজ আপনাি বামড়রত আসরত পারিন, অথ্বা আপনাি
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মর্মপ সার্জ ামিি একর্ন প্রযাকটিস নাসজ দসগুরলা অপসািণ কিরবন৷ এোড়াও আপনাি ক্ষতস্থান দেরক িাখাি
র্নয দিমসং কিা েরত পারি৷ মকেু মকেু সার্জ ন এম্ন দসলাই বযবোি করিন দেগুরলা দেরেি সারথ্ মম্রে োয় এবং
অপসািণ কিাি েিকাি েয় না৷ র্ায়গাটি মনিাম্য় েরল এগুরলা অেৃেয েরয় োরব৷ ক্ষতস্থারন সংক্রম্ণ েওয়া
প্রমতরিারধ্ সাোেয কিাি র্নয আপনারক অযামন্টবারয়াটিক দেয়া েরত পারি৷
্াগ আপনাি দসরি োওয়া ক্ষতস্থারনি োগগুরলা প্রথ্ম্ প্রথ্ম্ িু লকারত পারি৷ এটা একটা লাল োরগি ম্ত
দেখারব, ো মকেু টা মপরেি ম্ত ম্রন েরত পারি৷ এটাি লালরি ভাব করম্ োরব, এবং অবরেরষ একটা সাো সরু
োরগি ম্ত দেখারব৷ আপনাি ক্ষতস্থারন গিম্ লাগরল, বযথ্া েরল অথ্বা দসখারন দথ্রক িক্ত বা দকারনা
তিল পোথ্জ দবি েরল তৎক্ষণাৎ আপনাি িাক্তািরক র্ানারনা গুরুত্বপূণ৷
জ
আপনাি অপারিেরনি পি প্রথ্ম্ করয়কমেন, দধ্ায়া-দম্াো কিরত এবং টয়রলরট দেরত আপনাি েয়রতা
মকেু টা সাোেয লাগরত পারি৷ আপমন েমে একই মলরঙ্গি একর্ন নারসজি সাোেয দপরত দবমে পেন্দ
করিন তােরল তা আপনাি নাসজরক র্ানান৷ আপমন িলার িা কিরত পািরল, আপমন েয়রতা এগুরলা
মনরর্ মনরর্ই কিরত পািরবন৷
একটি অপারিেন দথ্রক এরককর্ন এরককিকম্ভারব দসরি উরঠন৷ দকউ দকউ দ্রুত ভারলা েরয় উরঠন,
আবাি অনযিা অরনক দবমে সম্য় দনন৷ আপনাি দকান ধ্িরনি অপারিেন েরয়রে তাি উপি এটা
মনভজ ি কিরব৷

্ীঘজ তম্য়ার্ সম্সযাগুত া
কযান্সাি সার্জ ামিি পি মকেু মকেু বযমক্তি েীঘজরম্য়ামে সম্সযা েরয় থ্ারক, েমেও সবাি এই
সম্সযাগুরলা েরব না৷ আপনাি অপারিেরনি আরগ োসপাতারলি কম্ীিা এগুরলা সম্পরকজ আপনাি সারথ্
কথ্া বলা উমিত োরত আপমন র্ারনন দে কী আো কিা দেরত পারি৷
্ীঘজ তম্য়ার্ প্রভাতির রকেু উ্া রতর্র ম্তযয রতয়তে:
স্নায়ুর িযথ্া মকেু মনমেজ ি ধ্িরনি অপারিেরনি পরি, দেম্ন বুরকি খাুঁিা দখালাি পরি এটি
সাধ্ািণত দবমে ঘরট থ্ারক৷ বযথ্ানােক ওষুধ্গুরলা এরক্ষরত্র সাোেয কিরব৷
স্নায়ুর ক্ষরে েমে একটি অপারিেরনি পরি আপনাি স্নায়ুগুরলা অপসামিত বা ক্ষমতগ্রস্ত েয়, তােরল
এি রল েীঘজরম্য়ামে পাশ্বজপ্রমতমক্রয়া দেখা মেরত পারি৷ আপমন েয়রতা লক্ষ কিরত পারিন দে
অপারিেরনি র্ায়গাি আরেপারে আপনাি মভন্ন িকম্ অনুভূমত েরে এবং আপনাি দেরেি একটি
অংে দেভারব কার্ করি তা বেরল দগরে৷ এি একটি উোেিণ েরলা েখন দপ্রারিট গ্রমি অপসািণ
কিা েয়৷ আপনাি ম্ূত্রােরয়ি মনয়িণ আরগি দিরয় কম্ ভারলা েরত পারি, অথ্বা আপনাি আরিা
দবমে ঘন ঘন ম্ূত্রতযারগি প্ররয়ার্ন েরত পারি৷
পুরুষত্ব ীিো িা র তগাত্থাতি অক্ষম্ ওয়া অরিি মনরিি অংরেি বা দপ্রারিট গ্রমিি কযান্সারিি
অপারিেরনি পি কখরনা কখরনা এটা ঘটরত পারি৷
র তম্ফাঅযাতডম্া েমে আপনাি লমসকা গ্রমিগুরলা অপসািণ কিা েরয় থ্ারক তােরল আপনাি েিীি ু রল দেরত
পারি ো মলরফাঅযারিম্া নারম্ পমিমিত৷ দেরেি দে অংে দথ্রক লমসকা গ্রমিগুরলা অপসািণ কিা েরয়রে,
অথ্বা েমে আপমন দসই র্ায়গায় দিমিওরথ্িামপ মনরয় থ্ারকন তােরল তাি কাোকামে র্ায়গাি োরত
বা পারয় এটি দবমে দেখা োয়৷
লমসকা গ্রমিগুরলা তিল পোথ্জ অপসািণ করি থ্ারক৷ এই গ্রমিগুরলা অপসািণ করি দ লরল তিল পোথ্জ র্রম্
দেরত পারি এবং এি রল েিীি ু রল দেরত পারি৷ েমে আপনাি োত, বাহু বা পাগুরলা ু রল োয় তােরল
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আপনাি িাক্তারিি সারথ্ দোগারোগ করুন৷ দ্রুত এি মিমকৎসা কিা গুরুত্বপূণ৷
জ

শারীররক ও আতিগগে পররিেজি
মকেু মকেু অপারিেন আপনাি েিীরিি অবয়ব বা দিোিা পমিবতজ ন করি দেরব৷ আপমন মনরর্ি সম্পরকজ
দেম্নটা অনুভব করিন তারক এটা প্রভামবত কিরত পারি এবং এি রল আপনাি খািাপ লাগরত
পারি৷ এ মবষরয় প্রিু ি সোয়তা পাওয়া োয়, তাই আপনাি এিকম্ অনুভূমত েরল অনুগ্রে করি
আপনাি নাসজ বা িাক্তারিি সারথ্ আলাপ করুন৷ তািা আপনারক সাোেয কিরত পািরবন অথ্বা
একর্ন কাউমন্সলি (পিাম্েজোতা)-এি সারথ্ আপনাি দেখা কিাি বযবস্থা কিরত পািরবন৷
এোড়াও আপমন আম্ারেি কযান্সাি সোয়তা মবরেষেরেিরক 0808 808 00 00 নম্বরি মবনাম্ূরলয
দ ান কিরত পারিন৷
এই তথ্যপত্রটি মলরখরে, পমিম্ার্জ ন ও সম্পােনা করিরে ম্যাকমম্লান কযান্সাি সারপারটজি কযান্সাি
মবষয়ক তথ্য উন্নয়ন েল৷ আম্ারেি দম্মিরকল সম্পােক, Dr Tim Iveson (ি. টিম্ ইভসন),
কনসালরটন্ট মিমনকযাল অনরকালমর্স্ট্ এটি অনুরম্ােন করিরেন৷
সার্জ ামিি অধ্যাপক Patrick O'Dwyer (পযামরক ও’িইয়াি) এবং কযান্সাি আক্রান্ত দে সব
বযমক্ত এই সংস্ক্িণটি পেজারলািনা করিরেন তারেি সবাি প্রমত আম্ারেি ধ্নযবাে িইরলা৷
এই তথ্যপত্রটি অরনকগুরলা মনভজ িরোগয উৎস দথ্রক সংগৃেীত তথ্য দথ্রক সংকমলত কিা েরয়রে, এি
ম্রধ্য িরয়রে:
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© ম্যাকমম্লান কযান্সাি সারপাটজ 2013. ইংলযান্ড ও ওরয়লরস (261017), স্ক্টলযারন্ড (SC039907) এবং আরয়ল
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Surgery: English

Surgery
This fact sheet is about surgery for cancer.
This is when someone has an operation to remove part of the body where the
cancer is growing. It is also used to help diagnose cancer.
Cancer surgery may not be the only treatment you need. Sometimes you will also
need chemotherapy or radiotherapy. The doctors at the hospital will decide
about this. We also have fact sheets in your language about these treatments.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more questions,
you can ask the doctor or nurse at your hospital.
We’ve listed other information from Macmillan below, and most of this is only in
English. If you would 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.
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Cells in each part of the body may look and work differently but most repair and
divide themselves in the same way. Normally, cells divide in a controlled way. But if
for some reason the process gets out of control, the cells carry on dividing. They can
then grow into a lump called a tumour.
In a benign tumour, the cells do not spread to other parts of the body and so are
not called cancer. However, the tumour may carry on growing where it is. This can
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.

Why do you need surgery?
You may have cancer surgery for many reasons:
Diagnosis
The surgeon may remove a small piece of the body where the cancer is growing.
This is called a biopsy. It will help them find out what type of cancer it is.
Treatment
Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have
spread into another part of the body, such as the lung or liver (secondary cancer).

You may need chemotherapy before surgery to make the tumour smaller. This may
mean that less surgery is needed.
Staging
Staging is when doctors work out how big a cancer is. They can also find out if it is
only in the place where it started to grow or if it has spread to other parts of the body.
You will usually have an x-ray or a scan to find out the stage of the cancer.
If your surgeon cannot easily see the tumour on a scan, you may need a small
operation. An example of this is a laparoscopy. During this, the surgeon will make
a small cut in your tummy. They will use an instrument called a laparoscope to look
around and see the size of the tumour and if it has spread. Some people may have
this type of operation on other parts of the body.

Surgeons use details about the stage of the cancer to plan your treatment. Sometimes
they can get this information at the same time as removing a tumour.
Reconstruction
Surgery can be used to remove part of the body. Reconstruction means to have a new
body part made. This may help to make some part of the body work better. An
example is to make a new bladder if it has been removed. Surgery can also make
someone look better. For example, you may have breast reconstruction after a
mastectomy (an operation to remove a breast).
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Controlling symptoms
Sometimes a cancer cannot be completely removed or cured. In this case, surgery can
often still help to control symptoms or make someone feel better. For example, a
tumour may be removed or bypassed to reduce blockage, discomfort or other
problems.

If the cancer has spread, surgery may not always be offered. This is because surgery
alone will not always cure someone with secondary cancer. Other treatments that may
be used are chemotherapy and radiotherapy, targeted treatments or hormonal
therapy.

Your surgeon
The doctor who operates on you is called a cancer surgeon. If you need surgery, you
will be referred to a surgeon. It is important to see the right sort of surgeon for your
type of cancer. For example, someone with breast cancer will see a breast surgeon
and someone with mouth cancer will see a head and neck surgeon. These types of
surgeons are usually at a local hospital. You can always ask the surgeon about their
experience.
If someone has a less common cancer, they may need to see a surgeon at a specialist
cancer hospital. This may be further away from where you live.

Can the surgeon cure your cancer?
The surgeon will remove the tumour and some of the area around it. Usually, if a
cancer is just in one area it can all be removed. Your surgeon won’t always know if an
operation will cure a cancer. Although scans may look clear, cells could have broken
away from the main tumour before surgery and spread to another part of the body.
Very small groups of cells don’t always show up on scans. Sometimes a surgeon will
find that they cannot remove the whole cancer.

What happens during surgery?
Your surgeon will want to know that they have removed all of the tumour and the
area around it with all the cancer cells. This is known as getting clear margins. They
will examine the area removed during the operation under a microscope to make sure
this has been done. It is important because a clear margin means it is less likely that
any cancer cells are left behind. This helps to reduce the risk of the cancer coming
back.
Lymph nodes
The surgeon may also remove the lymph nodes that are close to a tumour. This is
because cancer cells may spread to lymph nodes. A pathologist is a doctor who
specialises in diagnosing disease by examining tissues under a microscope. They will
test the lymph nodes for cancer cells. If the nodes contain cancer cells, this may
mean the cancer could come back in the future. If this happens, you will be referred
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to a doctor called an oncologist. They will decide if you need other types of
treatment.
Keyhole surgery
You may have keyhole or laparoscopic surgery. This is to remove some or all of a
tumour from a part of the body. In this type of surgery, small openings are made
instead of one large cut. The surgeon uses an instrument called a laparoscope to
remove the tumour through a small cut in the skin.

Keyhole surgery leaves a much smaller wound, and so people recover more quickly.
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have
keyhole surgery.
Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It needs to be done by surgeons
with specialist training who have experience using a laparoscope. You may need to
go to another hospital further away.

Before your operation
The surgeon and anaesthetist will look after you during and after surgery. The
surgeon will operate on you and the anaesthetist will put you to sleep. They must be
sure you are fit enough to have the operation. You may have a hospital appointment
before the operation to have some tests. This is called a pre-assessment clinic.
At the pre-assessment clinic a nurse will ask about your medical history and if you
have any allergies. They will also check your blood pressure, pulse, height and
weight. It is important to tell them about any medicines you are taking. This
includes herbal remedies or supplements.
Other tests may include:
blood tests
a chest x-ray
an electrocardiogram (ECG) to check the rhythm and rate of your heart. This
doesn’t hurt and usually takes 5–10 minutes.
Some people may have more tests than others. This might be because of the type of
operation they are having or because they have other health conditions.
If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You
may be given a different type of anaesthetic that takes away any feeling or pain to
the area, but you will stay awake.
It is important that you understand everything about your operation. You should be
able to talk to your surgeon before your operation. This might happen at the preassessment clinic. When you speak to the surgeon, 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 if you would like one before your
appointment.
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You will need to sign a form to say that you agree to the operation. This is called
giving consent. Consent forms should be available in your language. You cannot
have an operation without a signed form.
On the day of your operation

You will be asked to remove any jewellery or metal objects before your surgery.
Sometimes you may be able to wear your jewellery during the operation. You will
need to ask a nurse about this. You will also be asked to remove any nail varnish or
make-up.
Before any operation you cannot eat or drink anything for a few hours. This is
known as being ’nil-by-mouth’.
You may also need to bathe and shave body hair from the area of the operation.
The nurse looking after you will tell you what you need to do. Body hair is only
shaved if it is needed. It’s done using a disposable razor. The hair will grow back
after the operation.
Having an operation can put you at risk of developing a blood clot in your leg.
This is sometimes known as a DVT. Compression or anti-embolic stockings help to
reduce this risk. You might need to wear a pair of compression stockings during
and after your operation. Your nurse will measure your legs and help you put
them on.

After your operation
Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to know
what to expect. It may also help your family and friends if they decide to visit you.
When you first wake you will feel sleepy. Later, you may not remember much about
the first hour or two after you woke up. A nurse will take your blood pressure and you
might be aware of the blood pressure cuff feeling tight on your arm.
You may also have some tubes connected to your body. These could include a:
drip or intravenous infusion to give you fluids until you can eat and drink
normally – this may be for a few hours or a few days.
tube in your wound to help drain away fluid into a small bottle – this is usually
removed after a few days
small tube called a catheter, which may be put into your bladder to drain urine
into a collection bag – this will be removed when you are more able to move
around.
Pain It is normal to have some pain after surgery. You will be given painkillers to help
this. If you have any pain, tell the nurse looking after you. Good pain control will help
you become mobile as soon as possible.
Feeling sick (nausea) and being sick (vomiting) You may feel sick and should be given
anti-sickness drugs to help stop this. If you still have pain or feel sick, tell the nurse
looking after you.

Page 5 of 7 Macmillan fact sheet 2013: Surgery

Moving around You should be able to get out of bed soon after your operation. The
ward staff will help you. Moving around will help you recover more quickly and help
reduce the risk of developing problems. Sometimes after a big operation you may
have to stay in bed for a longer time. Breathing and leg exercises can help reduce the
risk of problems after surgery, such as chest infections and blood clots. Your nurse or
physiotherapist will teach you these exercises.
Wound care The wound is closed using clips or stitches. These will be removed in
hospital, or when you go home. A district nurse may come to your home, or a practice
nurse at your GP surgery will remove them. You may also have a dressing to cover
your wound. Some surgeons use dissolving stitches that don’t need to be removed.
These will disappear when the area heals. You may be given antibiotics to help
prevent the wound getting infected.
Scars Your scar may feel itchy at first. It will look like a red line, which may feel a bit
lumpy. This will become less red, until it looks like a thin white line. It is important to
tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful or begins to bleed
or leak any fluids.

In the first few days after your operation, you may need some help to wash and go to
the toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same
sex. Once you can move about, you may be able to manage these on your own.
Everyone recovers from an operation in a different way. Some people feel better
quickly, while others take much longer. This will depend on the type of operation you
have had.

Long-term problems
Some people have long-term problems after cancer surgery, although not everyone
will get these. The hospital staff should talk to you about them before your operation
so you know what to expect.
Some examples of long-term effects include the following:
Nerve pain This is more common after some types of operation, such as opening
the rib cage. Painkillers will help.
Nerve damage If your nerves are removed or damaged during an operation, this
can cause lasting side effects. You may notice that you feel different around the
operation site and that the way part of your body works has changed. An example
of this is when the prostate gland is removed. Your bladder control may be less
good, or you may have to pass urine more often.
Impotence or an inability to get an erection This may sometimes happen after
operations for cancers in the lower part of the bowel or the prostate gland.
Lymphoedema If your lymph glands have been removed you may get swelling called
lymphoedema. This is more common in arms or legs near to where the lymph nodes
have been removed, or if you have had radiotherapy to that area.
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The lymph nodes drain fluid away. Removing them can cause fluid to build up and
cause a swelling. Contact your doctor if you notice swelling in your hands, arms or
legs. It is important to treat it quickly.

Physical and emotional changes
Some operations change the way your body looks. This may affect the way you
feel about yourself and you may feel upset about this. There is a lot of support
available, so please talk to your nurse or doctor if you feel this way. They should
be able to help you or arrange for you to see a counsellor. You can also call our
cancer support specialists free on 0808 808 00 00.
This fact sheet has been written, revised and edited by Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team. It has been approved by our medical editor,
Dr Tim Iveson, Consultant Clinical Oncologist.
With thanks to Patrick O'Dwyer, Professor of Surgery, 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 L, Lister S. The Royal Marsden Hospital Manual of Clinical Nursing
Procedures. 7th edition. 2008. Wiley-Blackwell.
Poston G, et al. Textbook of Surgical Oncology. 2007. Informa Healthcare.
Tobias, Hochauser. Cancer and its management. 6th edition. 2010. WileyBlackwell.
This fact sheet was revised in 2013. The next edition will be available in 2014.
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.
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