What you can do to help yourself: Bengali

িনেজেক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন কী করেত পােরন
আপনার কয্া�ার হেল িনেজেক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন করেত পােরন এমন িবষয়গেলা স�েকর্
এই তথয্পে� বণর্না করা হেয়েছ৷ আপনার িনেজর জনয্ কাজ করা এবং আপনার িনেজর পিরচযর্া ও
�াে�য্র সােথ স�ৃ� হওয়ােক আত্ম-বয্ব�াপনা বা েসলফ-ময্ােনজেম� বলা হয়৷ এছাড়াও আপিন
এটােক সমিথর্ত আত্ম-বয্ব�াপনা বা সােপােটর্ড েসলফ-ময্ােনজেম� িহেসেব ডাকেত শনেত পােরন,
কারণ আপনােক সহায়তা করার জনয্ আপনার �া�য্েসবা দল েসখােন থাকেব৷
যিদ আপনার আর েকােনা �� থােক, তাহেল আপিন আপনার িজিপ, �ধান কম� অথবা আপিন েয
হাসপাতােল িচিকৎসা িনে�ন েসই হাসপাতােলর ডা�ার ও নাসর্েক িজে�স করেত পােরন৷

এছাড়াও আপিন এই তথয্ স�েকর্ আমােদর কয্া�ার সহায়তা িবেশষ�েদর সােথ আেলাচনা করেত
পােরন৷ যারা ইংেরিজেত কথা বেলন না, তােদর জনয্ েদাভাষীর বয্ব�া রেয়েছ৷ েসামবার েথেক
শ�বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টার মেধয্ 0808 808 00 00 ন�ের িবনামূেলয্ ময্াকিমলান
সােপাটর্ লাইেন েফান করন৷ যিদ আপনার কােন শনেত সমসয্া হয় তাহেল আপিন 0808 808
0121 ন�ের েট�টেফান, বা েট�ট িরেল বয্বহার করেত পােরন৷ িবক� িহেসেব,
macmillan.org.uk েদখুন
এই পৃ�ায় আেছ
•

আত্ম-বয্ব�াপনা বলেত কী েবাঝায়?

•

আত্ম-বয্ব�াপনা আমােক িকভােব সাহাযয্ করেত পাের?

•

িচিকৎসার আেগ আত্ম-বয্ব�াপনা

•

িচিকৎসার সময় আত্ম-বয্ব�াপনা

•

িচিকৎসার পের আত্ম-বয্ব�াপনা

•

সাহাযয্ ও সহেযািগতা পাওয়া

•

সহায়ক সংগঠনগসমূেহর সােথ েযাগােযােগর িববরণ

আত্ম-বয্ব�াপনা বলেত কী েবাঝায়?
আত্ম-বয্ব�াপনা হেলা আপনার �াে�য্র ৈদনি�ন বয্ব�াপনায় স�ৃ� থাকা৷ এটা আপনােক আেরা
ভােলাভােব েবঁেচ থাকেত সাহাযয্ করেত পাের এবং কয্া�ােরর মত েয সব েরাগ অেনক বছর ধের
আপনার জীবনেক �ভািবত করেত পাের েসরকম েকােনা েরাগ আপনার থাকেল এটা উপকারী হেত
পাের৷ এই ধরেনর েরাগেক কখেনা কখেনা �িনক বা দীঘর্-েময়ািদ েরাগ বলা হয়৷
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কয্া�াের আ�া� অেনক মানুষ িচিকৎসার পর িনরাময় লাভ কের অথবা অেনক বছর ধের েবঁেচ
থােক৷ এই ধরেনর েলাকেদরেক বলা হয় কয্া�ার েথেক েবঁেচ যাওয়া বয্ি�৷ িকছু িকছু বয্ি�র
েকােনা একটা সমেয় কয্া�ােরর জনয্ আেরা িচিকৎসার �েয়াজন হেত পাের৷ অনয্রা হয়েতা
িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়া বা ল�ণগেলা িনেয় েবঁেচ থােকন৷

আপনার �া�য্েসবা দল হেলা আপনার ডা�ার, নাসর্ ও অনয্ানয্ �া�য্েসবা �দানকারী
েপশাজীবীরা৷ কয্া�াের আ�া� মানুষেদরেক সহায়তা েদয়ার ে�ে� তােদর অিভ�তা রেয়েছ এবং
তারা আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন৷ তারা একজন বয্ি� িহেসেব আপনােক ভােলাভােব েচেনন
না৷ তাই আপনার সমসয্া, উে�গ ও �েয়াজনগেলা স�েকর্ আপনার তােদরেক বলা দরকার৷
তাহেল তারা আপনােক সবেচেয় ভােলা পরামশর্ ও সহায়তা িদেত পারেবন৷ এবং আপনার অব�ার
উ�িত ঘটেছ নািক ঘটেছ না তা আপিন তােদরেক জানােনা �েয়াজন৷
আত্ম-বয্ব�াপনার মাধয্েম আপিন আপনার �া�য্েসবা দেলর সােথ অংশীদাির� গেড় তু লেত পােরন৷
আপনার চািহদাগেলা পূরণ কের এমন একিট পিরচযর্া পিরক�না ৈতির করার জনয্ আপনারা
একসােথ কাজ করেত পােরন৷ এই পিরক�নািট আপনােক আপনার �াে�য্র বয্ব�াপনায় সাহাযয্
করেব৷

আত্ম-বয্ব�াপনা আমােক িকভােব সাহাযয্ করেত পাের?
আপনার পিরচযর্ায় স�ৃ� থাকার িবষয়িট আপনার জীবেনর মান উ�য়েন সাহাযয্ করেত পাের৷ এটা
আপনােক সাহাযয্ করেত পাের:
•

আপনার অব�া স�েকর্ এবং এটা িকভােব আপনার জীবনেক �ভািবত কের তা বুঝেত

•

আপনার জীবনেক এমনভােব পিরবতর্ ন করেত যা আপনােক সাহাযয্ করেব

•

কখন আপনার সাহােযয্র দরকার এবং কার কাছ েথেক তা িনেত হেব তা জানেত

•

আপিন আপনার জীবেনর আেরা েবিশ িনয়�েণ রেয়েছন তা অনুভব করেত৷

আত্ম-বয্ব�াপনা আপনােক সবগেলা ধােপই সাহাযয্ করেত পাের: েরাগিনণর্েয়র সময়, িচিকৎসার
সমেয় ও পের, এবং আপিন যখন আবার �াভািবক জীবেন িফের যাে�ন তখন৷

িচিকৎসার আেগ আত্ম-বয্ব�াপনা
যখন আপনােক �থম বলা হেয়েছ েয আপনার কয্া�ার আেছ, তখন আপনােক কয্া�ার স�েকর্
এবং িবিভ� িবক� িচিকৎসা স�েকর্ তথয্ েদয়া হেব৷ এটা আপনােক সাহাযয্ করেব:
•

কী হে� তা বুঝেত

•

িস�া� িনেত

•

আেগ েথেক পিরক�না করেত এবং ভিবষয্েতর জনয্ ল�য্ িনধর্ারণ করেত৷

উপলি�
আপনার �া�য্েসবা দল আপনােক কয্া�ার স�েকর্ এবং এটা আপনার জনয্ কী অথর্ বহন কের তা
জানােব৷ এটা িকভােব আপনােক �ভািবত কের েস স�েকর্ এবং েয িচিকৎসা বয্ব�াগেলা আপনার
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জনয্ সবেচেয় ভােলা হেব বেল তারা মেন কেরন েস িবষেয় তারা বয্াখয্া করেবন৷ আপনার বুঝেত
সুিবধা হওয়ার জনয্ যতগেলা �েয়াজন �� িজে�স করন৷ আপিন উত্তরগেলা িলেখ েফলেত পােরন
- অথবা অনয্ কাউেক েসগেলা িলখেত বলেত পােরন - যােত আপিন পের েসগেলা আবার পেড়
েদখেত পােরন৷ আপনার �া�য্েসবা দলিট আপনােক িকছু িলিখত তথয্ িদেত পাের৷ যিদ তারা না
েদয়, আপিন িদেত বলেত পােরন৷
এছাড়াও আপিন কয্া�ার স�িকর্ ত দাতবয্ �িত�ান েযমন ময্াকিমলােনর কাছ েথেক তথয্ েপেত
পােরন (##–## পৃ�া েদখুন)৷ অেনক দাতবয্ �িত�ােনর েহ�লাইন ও ওেয়বসাইট আেছ৷ ই�ারেনেট
�চু র তথয্ পাওয়া যায়৷ িনভর্ রেযাগয্ তথয্ পাওয়া যায় এমন ওেয়বসাইটগেলা সতকর্ তার সােথ খুঁেজ
িনন৷ আপিন এমন তথয্ খুঁজেত পােরন যার উপর ‘ইনফরেমশন �য্া�াডর্’ এর েলােগা রেয়েছ৷ এর
অথর্ হেলা এটা �মােণর িভিত্তেত রিচত এবং কেঠার িনেদর্ শনা অনুসরণ কের ৈতির করা হেয়েছ৷

িস�া��হণ ও পিরচযর্া পিরক�না ৈতির করা
আপনার কয্া�ার, এর িচিকৎসা এবং এটা িকভােব আপনােক �ভািবত কের েস স�েকর্ িস�া�
�হেণ স�ৃ� থাকার মাধয্েম, আপিন িকছু টা িনয়�ণ েপেত পােরন৷ আপনার �া�য্েসবা দল আপনার
পিরচযর্া ও িচিকৎসার জনয্ একিট পিরক�না ৈতির করেবন৷ তারা আপনার িচিকৎসার িবক�গেলা
স�েকর্ আপনার সােথ কথা বলেবন এবং আপিন েসগেলা স�েকর্ েকমন েবাধ কেরন তা জানার
েচ�া করেবন৷ আপনার েয েকােনা িস�া� েনয়ার দরকার হেল েসে�ে�ও তারা আপনােক সাহাযয্
করেত পােরন৷ এর অথর্ হেলা আপনারা একসােথ এমন একিট পিরক�না ৈতির করেত পােরন যা
আপনার জনয্ িঠক হেব৷
আপনার �েয়াজনীয় তথয্ েপেল, এিট আপনােক িস�া� িনেত সাহাযয্ করেব৷ আপনার �া�য্েসবা
দলিট আপনােক িকেসর ��াব িদে� েস স�েকর্ বুঝেত িনেজেক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন ��
িজে�স করেত পােরন৷ িস�া� �হণ স�িকর্ ত আমােদর পুি�কািট পেড় েদখেল আপিন উপকার েপেত
পােরন৷

আেগ েথেক পিরক�না করা - ল�য্ িনধর্ারণ করা
িকছু িকছু বয্ি� তারা কী অজর্ন করেত চান অথর্াৎ তােদর ল�য্গেলা স�েকর্ িচ�া করােক
উপকারী িহেসেব েপেয় থােকন৷ ল�য্গেলা েছাট ও সহেজ অজর্নেযাগয্ হেত পাের, অথবা বড় ও
আেরা েবিশ জিটল হেত পাের৷ আপিন মেন কেরন েয আপিন অজর্ন করেত পারেবন এমন ল�য্
িনধর্ারণ করন এবং এমন ল�য্ িনধর্ারণ করেবন না েযগেলােক আপিন খুব েবিশ কিঠন িহেসেব
েদখেত পান৷ েছাট েছাট ল�য্গেলা অজর্েন সফল হওয়ার পর, আপিন আেরা েবিশ চয্ােলি�ং ল�য্
িনধর্ারণ করেত পােরন৷
আপনার িচিকৎসা শর করার পর পিরবতর্ ন বা উ�য়ন করেত চান এমন িকছু স�েকর্ িচ�া
করন৷ েযমন, আপিন হয়েতা চাইেত পােরন:
•

আপনার খাদয্াভয্ােসর উ�য়ন করা এবং আেরা েবিশ তাজা ফল ও শাকসবিজ খাওয়া

•

িচিকৎসার সময় আপনােক বািড়েত সাহাযয্ করার জনয্ কাউেক খুেঁ জ েবর করা

•

ধূমপান কমােনা বা ব� কের েদয়া৷
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আপনার ল�য্ স�েকর্ িস�া� েনয়ার পর, িকভােব েসটা সবেচেয় ভােলাভােব অজর্ন করা যায় েস
িবষেয় আপিন পিরক�না করেত পােরন৷ আপিন কী করেত যাে�ন, কখন েসটা করেত যাে�ন এবং
আপিন েসটা অজর্ন করেত পারেল কী পুর�ার পােবন েস স�েকর্ িনেজেক িজে�স করন৷
আপিন আপনার ল�য্ অজর্ন করার িবষেয় কতটা আ�াশীল েস স�েকর্ িচ�া করন৷ আপিন 0–10
এর একিট ে�ল বয্বহার কের সুফল েপেত পােরন, েযখােন 0 এর অথর্ হেলা এেকবােরই আ�াশীল
নন এবং 10 এর অথর্ হেলা অতয্� আ�াশীল৷ আ�ার �র �ায় 7 এর কাছাকািছ রাখার ল�য্
রাখুন৷ যিদ আপনার আ�ার �র 7 এর েচেয় কম হয়, তাহেল েকান িবষয়িট সাহাযয্ করেব েস
স�েকর্ িচ�া করন, েযমন পিরবার ও ব�ু -বা�বেদর কাছ েথেক সাহাযয্ ও সহায়তা পাওয়া৷
আমােদর সব ল�য্গেলা পিরক�না অনুযায়ী যায় না৷ িজিনসগেলা পিরকি�তভােব না এেগােল কী
করেত হেব এবং িকভােব মািনেয় িনেত হেব েস স�েকর্ িচ�া করাটা একটা ভােলা িবষয়৷
আপনার পিরক�না িনেয় আপিন েকমন করেছন েস িবষয়িট িনয়িমতভােব পরী�া কের েদখুন৷ যিদ
আপিন আপনার ল�য্গেলা অজর্ন কের থােকন, তাহেল আেরা িকছু ল�য্ িনধর্ারণ করা স�েকর্ িচ�া
করন৷ যিদ আপনার পিরক�না অনুসরণ করেত িগেয় আপনার িবপিত্ত ঘেট বা সমসয্া েদখা েদয়,
তাহেল আপনার ল�য্গেলা পিরবতর্ ন করা বা আপিন েসগেলা িকভােব অজর্ন করেত পােরন েস
স�েকর্ পুনরায় পিরক�না করার দরকার হেত পাের৷
আপনার �া�য্েসবা দেলর সােথ আপনার িনধর্ািরত অয্াপেয়�েম�গেলার িবষেয় আপিন ল�য্ িনধর্ারণ
করেত পােরন৷ আপিন েদখা করার আেগ, আপিন েকান িবষয়গেলা িনেয় কথা বলেত চান এবং এই
সা�াত েথেক আপিন কী েপেত চান েস স�েকর্ িচ�া করন৷ এটা আপনােক অয্াপেয়�েম� েথেক
সবেচেয় েবিশ েপেত সাহাযয্ করেত পাের৷ িকছু েনাট িলেখ িনেল আপিন কী জানেত চান তা
আপনার মেন কের িনেত সহায়ক হেত পাের৷
আপিন আপনার পিরবার ও ব�ু েদর সােথ আপনার ল�য্গেলা িনেয় কথা বলেত পােরন, তারা
আপনােক সমথর্ন ও উৎসাহ িদেত পােরন৷ আপিন আপনার ডা�ার ও িবেশষ� নােসর্র সােথ কথা
বলেত পােরন যােত তারা আপনােক পরামশর্ ও সহায়তা িদেত পােরন৷

িচিকৎসার সময় আত্ম-বয্ব�াপনা
আপনার িচিকৎসার সময় স�ৃ� হওয়ার অেনকগেলা উপায় রেয়েছ, েযমন:
•

অয্াপেয়�েম�গেলােত উপি�ত থাকা এবং আপনার ওষুধগেলা �হণ করা

•

িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়াগেলা স�েকর্ সেচতন থাকা এবং আপিন েকমন আেছন েস িবষেয়
আপনার �া�য্েসবা দলেক জানােনা

•

আপনার �া�য্েসবা দেলর পরামশর্গেলা অনুসরণ করা৷

অয্াপেয়�েম�গেলােত উপি�ত থাকা এবং ওষুধগেলা �হণ করা
আপনার িচিকৎসা কখন করা হেব েস স�েকর্ আপনার �া�য্েসবা দলিট স�বত আপনােক একিট
পিরক�না েদেব৷ েযমন, যিদ আপনােক েরিডওেথরািপ েদয়া হয়, তাহেল েসামবার েথেক শ�বার
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�িতিদন একিট িনিদর্ � সমেয় আপনার িচিকৎসার জনয্ সময় িনধর্ারণ কের েদয়া হেত পাের৷ অথবা
যিদ আপনােক েকেমােথরািপ েদয়া হয় তাহেল �িত কেয়ক স�াহ পর পর আপনার জনয্ সময়
িনধর্ারণ কের েদয়া হেত পাের৷ এই অয্াপেয়�েম�গেলা র�া করা গর�পূণ,র্ কারণ আপনার
িচিকৎসা যতটা স�ব কাযর্কর হওয়ার জনয্ পিরক�না করা হেয় থােক৷
যিদ েকােনা িনিদর্ � িদেন আপনার অয্াপেয়�েমে� েযেত সমসয্া হয়, তাহেল অনয্ বয্ব�া করার জনয্
আপনার ডা�ার বা িবেশষ� নােসর্র সােথ কথা বলুন৷ আপিন িবেশষ� নােসর্র সােথ েটিলেফােন
একিট অয্াপেয়�েম� েপেত স�ম হেত পােরন৷
আপনােক েদয়া েয েকােনা ওষুধ সব সময় েযভােব বলা হেয়েছ িঠক েসভােব �হণ করেবন৷ তাহেল
েসগেলা আপনার জনয্ যতটা স�ব ভােলাভােব কাজ করার িবষয়িট িনি�ত করেত পারেবন৷
আপনার িচিকৎসা স�েকর্ বুঝেত না পারেল অথবা আেরা িব�ািরতভােব জানেত চাইেল �� িজে�স
করন৷

িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়া
আপনার িচিকৎসা েথেক আপনার পা�র্�িতি�য়া হেত পাের৷ আপনার েকােনা পা�র্�িতি�য়া েদখা
েগেল েসগেলা স�েকর্ আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানােনা গর�পূণ৷
র্ কী হে� েস স�েকর্ আপিন
তােদরেক না জানােল তারা আপনােক সাহাযয্ করেত পারেবন না৷
েয েকােনা পা�র্�িতি�য়া েদখা িদেল আপিন েসটা িলেখ েফলেত পােরন, যােত আপনার পরবত�
অয্াপেয়�েমে�র সময় মেন করেত সুিবধা হয়৷ পা�র্�িতি�য়াগেলা আপনার ৈদনি�ন জীবনেক
িকভােব �ভািবত করেছ েস স�েকর্ একিট ডােয়ির রাখা বা েনাট িলেখ রাখার েচ�া করেত
পােরন৷ আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলার সময় আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন আপনার
ডােয়িরিট বয্বহার করেত পােরন৷
েয েকােনা পা�র্�িতি�য়া িনয়�েণর সবেচেয় ভােলা উপায় স�েকর্ আপনার ডা�ার ও নাসর্রা
আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন৷ েসগেলা িনয়�েণ সাহাযয্ করার জনয্ তারা �ায় ে�ে�ই ওষুেধর
বয্ব�াপ� িদেত পােরন৷ তারা েযভােব বয্াখয্া কেরেছন িঠক েসভােবই আপনার ওষুধগেলা �হণ করা
উিচত৷
পা�র্�িতি�য়াগেলা িনয়�েণ আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন িনেজ করেত পােরন এমন
িজিনসগেলা আপিন খুঁেজ েবর করেত চাইেত পােরন৷ একই রকম িচিকৎসার মধয্ িদেয় িগেয়িছেলন
এমন বয্ি�রা িকভােব মািনেয় িনেয়িছেলন েস স�েকর্ আপিন তােদরেক িজে�স করেত পােরন৷ তারা
অিভ�তাল� পরামশর্ িদেত পােরন যা আপনােক সাহাযয্ করেত পাের৷ আপিন একিট সােপাটর্ �েপর
সদসয্েদর সােথ কথা বলেত পােরন অথবা একিট অনলাইন েফারাম বয্বহার করেত পােরন৷
macmillan.org.uk/community িঠকানায় ময্াকিমলােনর একিট অনলাইন কিমউিনিট আেছ৷
এছাড়াও পা�র্�িতি�য়াগেলা িনয়�েণর িবিভ� উপায়গেলা আপিন অনলাইেন, আপনার �ানীয়
লাইে�িরেত বা কয্া�ার তথয্ েকে� খুঁেজ েদখেত পােরন, অথবা 0808 808 00 00 ন�ের
ময্াকিমলােনর সােপাটর্ লাইেন েফান করেত পােরন৷
পা�র্�িতি�য়াগেলা িনয়�েণর নতু ন উপায়গেলা েচ�া কের েদখার আেগ, আপনার ডা�ার বা
গর�পূণর্ কম�েদরেক সােথ েসগেলা স�েকর্ কথা বেল িনন৷

ময্াকিমলান তথয্প� 2013-এর পৃ�া 12 এর 5: আত্ম-বয্ব�াপনা

পরামশর্ েমেন চলা
আপনার িচিকৎসার সময় �া�য্েসবা দেলর িবিভ� সদসয্ আপনােক পরামশর্ েদেবন৷ েযমন, আপনােক:
•

বলা হেত পাের িকছু িনিদর্ � খাবার এিড়েয় চলেত কারণ েসগেলা আপনার িচিকৎসােক
�ভািবত করেত পাের

•

পা�র্�িতি�য়াগেলা িনয়�েণর পরামশর্ িদেত পােরন, যিদ েসগেলা েদখা েদয়

•

ধূমপান ব� কের েদয়ার জনয্ পরামশর্ িদেত পােরন

•

সাজর্ািরর পর বয্ায়াম করার জনয্ পরামশর্ িদেত পােরন৷

যখন �া�য্েসবা দেলর সদসয্রা আপনােক পরামশর্ েদেবন, তােদর আপনােক বয্াখয্া কের বেল েদয়া
উিচত েয এটা িকভােব আপনােক সাহাযয্ করেব৷ েকােনা িকছু স�েকর্ তারা েকন আপনােক পরামশর্
িদেয়েছন েস িবষেয় আপিন িনি�ত না হেল, তা আবার বয্াখয্া করেত বলুন৷
আপনার �া�য্েসবা দেলর পরামশর্গেলা অনুসরণ করার িবষয়িট আপনার উপর িনভর্ র কের৷ িক�
কয্া�াের আ�া� বয্ি�েদর পিরচযর্ার ে�ে� তারা অিভ� এবং উপকার করার স�াবনা েনই এমন
েকােনা পরামশর্ তারা েদেবন না৷ যিদ েকােনা কারেণ আপিন তােদর পরামশর্ অনুসরণ করেত না
পােরন, অথবা আপনার সাহােযয্র দরকার হয়, তাহেল আপনােক িযিন পরামশর্ িদেয়েছন তার সােথ
কথা বলুন৷ িবিভ� স�াবয্ সমাধান খুঁেজ েবর করার জনয্ আপনারা একসােথ কাজ করেত পােরন৷

িচিকৎসার পের আত্ম-বয্ব�াপনা
কখেনা কখেনা িচিকৎসার পের জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়া কিঠন হেয় পেড়৷ িচিকৎসা েশষ হেয়
যাওয়ার কারেণ আপিন খুিশ হেত পােরন৷ িক� আপিন েয হাসপাতােলর সােথ অভয্� হেয়
উেঠিছেলন েসখান েথেক সহায়তা ও েযাগােযাগ না পাওয়ার কারেণ আপিন ভিবষয্ৎ স�েকর্
অিনি�ত েবাধ করেত পােরন৷
এই সমেয়, আপিন আপনার িনেজর �াে�য্র িনয়�েণ রেয়েছন বেল আপনার আেরা েবিশ কের মেন
হওয়ার ে�ে� আপনার িনেজর পিরচযর্ার সােথ স�ৃ� হওয়াটা সাহাযয্ করেত পাের৷ এটা আপনােক
সাহাযয্ করেত পাের:
•

িচিকৎসার পের জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়ার ে�ে�

•

জীবন-যাপেনর ে�ে� ইিতবাচক পিরবতর্ ন আনেত

•

আপনার মেন ও েদেহ আপনার �াে�য্র উ�িত ঘটােত

•

িচিকৎসার েয েকােনা অবয্াহত পা�র্�িতি�য়া িনয়�ণ করেত

•

িচিকৎসার েদিরেত েদখা েদয়া েয েকােনা স�াবয্ ল�ণ (পিরণিত) স�েকর্ জানেত

•

কয্া�ার িফের আসার স�াবয্ ল�ণগেলা স�েকর্ জানেত৷

িচিকৎসার পর জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়া
আপিন িচিকৎসার েশষ পযর্ােয় আসার সময়, আপনার নাসর্ বা ডা�ার আপনােক িজে�স করেবন
েয আপিন েকমন েবাধ করেছন৷ পরবত� কেয়ক মােস আপিন েকমন েবাধ করার স�াবনা রেয়েছ
এবং আপনােক �ভািবত করেত পাের এমন েয েকােনা পা�র্�িতি�য়া স�েকর্ তারা বয্াখয্া করেবন৷
এটােক কখেনা কখেনা সামি�ক চািহদা মূলয্ায়ন নােম ডাকা হেয় থােক৷ ভিবষয্েতর জনয্ আপনার
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েকােনা উে�গ থাকেল তা বলার জনয্ এটা একটা ভােলা সময়৷
আপনােক েদয়া িচিকৎসার একিট সংি�� িববরণ এবং এখন কী আশা করেত পােরন তার একিট
বয্াখয্া আপনােক েদয়া হেত পাের৷ ভিবষয্েত আপনার েকােনা পরী�া-িনরী�া করােনার দরকার হেল
এিট আপনােক তা জানােব৷ এছাড়াও এেত ফেলা-আপ অয্াপেয়�েম�গেলার তািরখগেলা আপনােক
েদয়া হেত পাের৷
কয্া�ােরর পর িনরাময় �রাি�ত করেত িকছু িকছু হাসপাতােল িশ�া ও সহায়তা িদবস বা �া�য্ ও
কলয্াণ ি�িনক পিরচালনা করা হয়৷ মানুষেক তােদর �াে�য্র বয্ব�াপনা শর করেত এবং িচিকৎসার
পের আেরা ভােলাভােব েবঁেচ থাকেত সাহাযয্ করার জনয্ তথয্ সরবরাহ করা হয়৷ যিদ আপিন মেন
কেরন েয এটা আপনার জনয্ উপকারী হেব, তাহেল আপনার হাসপাতাল এই সব িদবসগেলার
েকােনািট পিরচালনা কের িকনা েস স�েকর্ িজে�স করন৷
আপনার
আপনার
আপনার
িবেশষ�

�া�য্ স�েকর্ েকােনা উে�গ থাকেল কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব তা জানা গর�পূণ৷
র্
�া�য্েসবা দল আপনােক েকােনা একজেনর েযাগােযােগর ন�র েদয়া উিচত িযিন হেবন
মূল েযাগােযাগকারী বয্ি� বা �ধান কম�৷ �ায় ে�ে�ই িতিন হেয় থােকন ি�িনেকর
নাসর্৷

ভিবষয্েতর জনয্ ল�য্ িনধর্ারণ কের েনয়াটা িচিকৎসার পের জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়ার ে�ে�
সাহাযয্ কের বেল আপিন েদখেত পােবন৷ এ স�েকর্ ##–## পৃ�ায় আেলাচনা করা হেয়েছ৷ আপিন
কী অজর্ন করেত পােরন েস স�েকর্ বা�ববাদী হওয়ার িবষয়িট মেন রাখেবন৷ মানুষ িভ� িভ�
গিতেত িচিকৎসা েথেক িনরাময় লাভ কের, সুতরাং আপিন যা িচ�া কেরিছেলন তারেচেয় িকছু টা
েবিশ সময় লাগেল মন খারাপ করেবন না৷
কয্া�ােরর পর জীবেনর সােথ মািনেয় েনয়ার জনয্ িকছু আেবগগত সহায়তা পাওয়ার ে�ে� আপিন
এটােক উপকারী িহেসেব েপেত পােরন৷ আপনার কথা বলার মত েকউ আেছ িকনা (েযমন একজন
কাউি�লর) েস িবষেয় আপনার �ধান কম�েক িজে�স করন৷

অবয্াহত পা�র্�িতি�য়া
িচিকৎসা েশষ হেয় যাওয়ার পর েবিশরভাগ পা�র্�িতি�য়াগেলা চেল েযেত শর কের৷ িকছু িকছু
পা�র্�িতি�য়া দীঘর্ সময় ধের থাকেত পাের এবং কখেনা কখেনা �ায়ীভােব েথেক েযেত পাের৷
আপনার িচিকৎসার সংি�� িববরণীেত স�াবয্ দীঘর্েময়াদী �ভাবগেলা অ�ভুর্ � করা হেব৷ যিদ
আপনার এমন েকােনা পা�র্�িতি�য়া থােক েযগেলােত উ�িত হে� না তাহেল সব সময়ই আপনার
কয্া�ার িবেশষ� বা �ধান কম�েক জানােবন৷ এগেলার মেধয্ থাকেত পাের �াি�, েখেত সমসয্া,
মূ�থিল ও অে�র সমসয্া, বা বয্থা৷ আপনার পা�র্�িতি�য়াগেলা িনয়�েণর সবেচেয় ভােলা উপায়
স�েকর্ আপনারা একসােথ আেলাচনা করেত পােরন৷ �েয়াজন হেল আেরা সাহােযয্র জনয্ আপনার
ডা�ার আপনােক অনয্ িবেশষ�েদর কােছ েরফার করেত পােরন৷
িবিভ� পা�র্�িতি�য়া িনয়�েণর জনয্ আমােদর কােছ তথয্ আেছ েযগেলােক আপিন উপকারী িহেসেব
েপেত পােরন৷

জীবন যাপেনর ধরেন পিরবতর্ ন
একিট সু� জীবন যাপন �ি�য়া �ত িনরামেয় সাহাযয্ করেত পাের এবং আপনার সবর্া�ীণ উ�িত
ঘটােত পাের৷ আপিন আপনার জীবনযা�ায় পিরবতর্ ন আনেত পােরন েযমন:
•

ধূমপান েছেড় েদয়া
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•

শারীিরকভােব সি�য় থাকা

•

সুষম খাবার খাওয়া

•

�া�য্স�ত ওজন বজায় রাখা

•

মদয্পােনর ে�ে� সুিবেবিচত সীমা বজায় রাখা

•

িকভােব চাপ কমােত হয় এবং েবিশ কের িব�াম িনেত হয় তা েশখা৷

ধূমপান ব� করা, শারীিরক কমর্কা� ও কয্া�ােরর িচিকৎসা, এবং �া�য্স�ত খাদয্াভয্াস স�েকর্
আমােদর আেরা তথয্ রেয়েছ৷
এছাড়াও আপনার িজিপ �য্াকিটস, হাসপাতাল িটম, ফামর্ািস ও কিমউিনিট বা িব�াম েক� তথয্
িদেত পারেব৷

কী খুঁজেত হেব তা জানা
কয্া�ােরর িফের আসা বা িচিকৎসার পর েদিরেত েদখা েদয়া �ভাবগেলা স�েকর্ আপিন উি�� হেত
পােরন৷ এই সব উে�গগেলা স�েকর্ আপনার �া�য্েসবা দেলর সােথ কথা বলা ভােলা৷ কী খুজ
ঁ েত হেব
েস স�েকর্ তারা আপনােক বলেত পারেবন এবং আপনার উে�েগর সােথ মািনেয় েনয়ার উপায় খুঁেজ
েবর করার জনয্ আপনােক সাহাযয্ করেত পারেবন৷
কী খুঁজেত হেব তা জানার অথর্ হেলা আপিন আেগ েথেক পরামশর্ েদয়ার জনয্ আপনার ডা�ারেক
বলেত পােরন৷ এটা আপনােক অ�েয়াজনীয় দুি��া েথেকও মু� রাখেত পাের৷

কয্া�ার িফের আসা এবং অয্াডভা�ড কয্া�ার
েকােনা েকােনা ে�ে�, িচিকৎসার �িত কয্া�ার স�ূণভ
র্ ােব সাড়া নাও িদেত পাের৷ এটা পরবত�েত
আবার িফের আসেত পাের (এেক বলা হয় িফের আসা বা িরকাের�) অথবা েদেহর অনয্ েকােনা
অংেশ ছিড়েয় পড়েত পাের (এেক বলা হয় েসেক�াির বা অয্াডভা�ড কয্া�ার)৷ যিদ এটা ঘেট,
তাহেল এটা িকভােব আপনােক �ভািবত করেত পাের েস িবষেয় আপনার আেরা তেথয্র �েয়াজন
হেব৷ আেরা িচিকৎসার জনয্ আপনার িবক�গেলা স�েকর্ ও আপনার তেথয্র দরকার হেব৷

সাহাযয্ ও সহেযািগতা পাওয়া
কয্া�ার আপনার জীবেনর অনয্ অংশগেলােকও �ভািবত করেত পাের, েযমন চাকির, স�কর্ ও
আিথর্ক অব�া৷ আপনােক মািনেয় িনেত সাহাযয্ করার জনয্ আপনার পরামশর্ ও সহায়তার দরকার
হেত পাের৷
সমসয্ার উপর িভিত্ত কের আপিন
একিট ভােলা জায়গা হেলা আপনার
হয়েতা আপনােক সরাসির সাহাযয্
করেবন৷ এছাড়াও আপিন সাহােযয্র
সমেয়ই সাহাযয্ করেত চান িক�

সাহাযয্ চাওয়ার জনয্ িবিভ� বয্ি� রেয়েছন৷ শর করার জনয্
িজিপ, হাসপাতােলর �া�য্েসবা দল বা একজন সমাজকম�৷ তারা
করেত পারেবন, অথবা আপনােক অনয্ কােরা কােছ েরফার
জনয্ আপনার পিরবার ও ব�ু েদরেক বলেত পােরন৷ তারা �ায়
িকভােব করেত হেব তা হয়েতা জােনন না৷

আপিন একরাশ মানুষ ও সংগঠেনর কাছ েথেক েগাপনীয় পরামশর্ ও সহায়তা েপেত পােরন৷ এগেলার
মেধয্ থাকেত পাের আপনার �ানীয় কয্া�ার সহায়তা েক�, আপনার হাসপাতােলর েসাশয্াল ওয়াকর্
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িবভাগ, আপনার কমর্ে�� ও িসিটেজ� অয্াডভাইস এর মত সংগঠনসমূহ (##–## পৃ�া েদখুন)৷
এছাড়াও আপিন ময্াকিমলােনর কয্া�ার সহায়তা িবেশষ� ও েবেনিফট অয্াডভাইজরেদর সােথ
0808 808 00 00 ন�ের কথা বলেত পােরন৷

িকভােব িনেজেক সাহাযয্ করেবন তা জানা
িনেজর �া�য্ বয্ব�াপনার সােথ স�ৃ� হওয়ার জনয্ সবার আত্মিব�াস থােক না বা তারা তা চান
না৷ িক� আপনােক আেরা েবিশ স�ৃ� হেত সাহাযয্ করার জনয্ আপিন �িশ�ণ ও সহায়তা েপেত
পােরন৷
আপনার ডা�ার, নাসর্ বা �ধান কম� আপনােক আত্ম-বয্ব�াপনা শর করেত সাহাযয্ করেত স�ম
হেত পােরন৷ আপিন করেত পােরন এমন �িশ�ণ কমর্সূিচ স�েকর্ তারা জানেত পােরন, েযমন
‘এ�পাটর্ েপেশ�স ে�া�াম’ (##–## পৃ�া েদখুন)৷ �িশ�ণ েকাসর্গেলা �ায় সমেয়ই িবনামূেলয্ �দান
করা হয়৷ তােদর ল�য্ হেলা আপনার �া�য্ আেরা ভােলাভােব বয্ব�াপনার জনয্ আপনােক পথ
েদখােনা৷ এছাড়াও িকছু কয্া�ার িবষয়ক সংগঠন ও সােপাটর্ �প �িশ�ণ েকাসর্ পিরচালনা করেত
পাের (##–## পৃ�া েদখুন)৷
ময্াকিমলান েবশ িকছু েকাসর্ ও কমর্শালা পিরচালনা কের থােক েযগেলা আপনােক সহায়তা করেত
পাের৷ েহাপ েকাসর্িট (সমসয্াগেলােক কাযর্করভােব কািটেয় ওঠার জনয্ সহায়তা) একিট ি� সংি��
েকাসর্ যা কয্া�ার িনেয় ও পরবত�েত েবঁেচ থাকার �ভাবগেলা বয্ব�াপনার জনয্ উপায় খুঁেজ থােক৷
আপিন learnzone.macmillan.org.uk ওেয়বসাইেট িগেয় আেরা পড়েত পােরন৷

সহায়ক সংগঠনসমূেহর সােথ েযাগােযােগর িববরণ
Citizens Advice-িসিটেজ� অয্াডভাইস
িবিভ� ধরেনর িবষেয় পরামশর্ িদেয় থােক যার মেধয্ রেয়েছ আিথর্ক, আইিন, বাস�ান ও কমর্সং�ান
স�িকর্ ত িবষয়সমূহ৷ আপনার �ানীয় অিফেসর িববরণ েফানবুেক অথবা িনেচর েয েকােনা একিট
ওেয়বসাইেট পােবন:
ইংলয্া� ও ওেয়লস
www.citizensadvice.org.uk
�টলয্া�
www.cas.org.uk
উত্তর আয়ারলয্া�
www.citizensadvice.co.uk
এছাড়াও আপিন adviceguide.org.uk ওেয়বসাইেট েবশ কেয়কিট ভাষায় পরামশর্ েপেত পােরন৷
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Expert Patients Programme-িবেশষ� েরাগীেদর কমর্সূিচ
যারা দীঘর্-েময়ািদ �া�য্ সমসয্া িনেয় েবঁেচ আেছন তােদর অব�ােক ৈদনি�ন িভিত্তেত আেরা
ভােলাভােব বয্ব�াপনা করার জনয্ তােদরেক সাহাযয্ করার ল�য্ িনেয় িবনামূেলয্ েকাসর্ �দান ও
পিরচালনা কের থােক৷
Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington WA3 6HZ
েফান 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Health and Social Care Alliance Scotland

-

েহলথ অয্া� েসাসয্াল েকয়ার অয্ালােয়�

�টলয্া�
�টলয্াে� দীঘর্-েময়ািদ সমসয্া িনেয় েবঁেচ থাকা বয্ি�েদর জনয্ আত্ম-বয্ব�াপনার নীিতমালা ও
সু�র অনুশীলন ৈতিরেত সাহাযয্ কের৷
এর মেধয্ রেয়েছ আমার অব�া, আমার সময়, আমার জীবন শীষর্ক �চারণা৷
Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow G2 4AA
েফান 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management/

Self-management Support Resource Centre

-

েসলফ-ময্ােনজেম� সােপাটর্ িরেসাসর্

েস�ার
90 Long Acre, London WC2E 9RA
েফান 020 7257 8000
ইেমইল info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
িবিভ� ধরেনর দীঘর্-েময়ািদ সমসয্া িনেয়-েবঁেচ থাকা বয্ি�েদরেক আত্ম-বয্ব�াপনা স�েকর্ তথয্
�দান কের৷

Self Management UK

-

েসলফ-ময্ােনজেম� ইউেক

দীঘর্-েময়ািদ সমসয্ায় আ�া� বয্ি�েদর জনয্ িবিভ� ধরেনর আত্ম-বয্ব�াপনামূলক কমর্সূিচ
পিরচালনা কের থােক৷
েফান 03333 445 840
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ইেমইল hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org
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What you can do to help yourself: English

What you can do to help yourself
This fact sheet is about things you can do to help yourself when you have cancer.
Doing things for yourself and becoming involved in your care and health is known as
self-management. You may also hear it called supported self-management, as your
healthcare team will be there to support you.
If you have any further questions, you can ask your GP, key worker or the doctor and
nurse at the hospital where you are having your treatment.
You can also discuss this information with our cancer support specialists. Interpreters
are available for non-English speakers. Call the Macmillan Support Line free on
0808 808 00 00, Monday–Friday, 9am–8pm. If you’re hard of hearing you can use
textphone 0808 808 0121, or Text Relay. Alternatively, visit macmillan.org.uk
On this page

What is self-management?
How can self-management help me?
Self-management before treatment
Self-management during treatment
Self-management after treatment
Getting help and support
Contact details of useful organisations

What is self-management?
Self-management is about being involved in the day-to-day management of your
health. It can help you live better and can be useful when you have an illness like
cancer that can affect your life for many years. Conditions like this are sometimes
called chronic or long-term conditions.
Lots of people with cancer are cured or live for many years after treatment. These
people are often called cancer survivors. Some people may need further treatment for
the cancer at some point. Others may be living with treatment side effects or
symptoms.
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Your healthcare team are your doctors, nurses and other health professionals. They
have experience in supporting people with cancer and can give you advice. They
don’t know you well as a person. So you need to tell them about your problems,
concerns and needs. This way they can give you the best advice and help. And you
need to let them know if things are improving for you or not.
Self-management allows you to form a partnership with your healthcare team. You
can work together to make a plan of care that meets your needs. The plan will help
you manage your health.

How can self-management help me?
Being involved in your care can help improve your quality of life. It can help you:
understand your condition and how it affects your life
make changes to your life that will help you
know when you need help and who to get it from
feel more in control of your life.
Self-management can help you at all stages: at diagnosis, during and after treatment,
and when you’re getting on with life again.
Self-management before treatment
When you are first told you have cancer, you will be given information about the
cancer and the different treatment options. This will help you:
understand what is going on
make decisions
plan ahead and set goals for the future.
Understanding

Your healthcare team will tell you about the cancer and what it means for you. They
will explain how it affects you and the treatment options they think are best for you.
Ask as many questions as you need to help you understand. You may want to write
down the answers – or get someone else to write them down – so you can refer back
to them later. Your healthcare team may give you some written information. If they
don’t, you can ask for it.
You can also get information from cancer charities like Macmillan (see pages 8–9).
Many charities have helplines and websites. There is a lot of information available on
the internet. Be careful to look for websites that produce reliable information. You can
look for information that has the Information Standard logo on it. This means it is
based on evidence and is produced according to strict guidelines.
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Decision making and care planning

Being involved in decisions about your cancer, its treatment and how it affects you can
give you some control. Your healthcare team will make a plan for your care and
treatment. They will talk to you about your treatment options and find out how you
feel about them. They can also help you with any decisions you need to make. This
means that together you can make a plan that’s right for you.
Having the information you need will help you make decisions. You can ask questions
to help you understand what your healthcare team are offering you. You may find it
helpful to read our booklet about making decisions.
Planning ahead – setting goals

Some people find it useful to think about what they want to achieve – their goals.
Goals can be small and easy to achieve, or bigger and more complex. Set goals you
think you can achieve and not things you’ll find too difficult. As you succeed with small
goals, you can set more challenging ones.
Think about something you want to change or improve as you start treatment. For
example, you may want to:
improve your diet and eat more fresh fruit and vegetables
find someone to help you at home during treatment
cut down or stop smoking.
Once you’ve decided on your goal, you can plan how best to achieve it. Ask yourself
what you are going to do, when you are going to do it and what reward you will get
once you have achieved it.
Think about how confident you are that you will achieve your goal. You might find it
helpful to use a scale of 0–10, with 0 being not confident at all and 10 being very
confident. Aim for a confidence level of around 7. If your confidence level is under 7,
think about what will help, for example getting help and support from family and
friends.
Not all our goals go to plan. It’s a good idea to think about what to do and how to
cope if things don’t go as planned.
Check how you are doing with your plan regularly. If you’ve achieved your goals,
think about setting some more. If you’ve had setbacks or trouble following your plan,
you may need to think about changing the goals or replanning how you can achieve
them.
You can set goals for the appointments you have with your healthcare team. Before
you meet, think about what you’d like to talk about and what you want to get from the
meeting. This can help you get the most from the appointment. Writing down some
notes can help you remember what it is you want to know.
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You can talk about your goals with your family and friends, who can give you support
and encouragement. You can also talk to your doctor or specialist nurse so they can
advise and support you.
Self-management during treatment
There are lots of ways to get involved during your treatment, such as:
attending appointments and taking your medicines
being aware of possible side effects of treatment and letting your healthcare
team know how you are
following the advice from your healthcare team.
Attending appointments and taking medicines

Your healthcare team will probably give you a plan of when you will have your
treatment. For example, if you’re having radiotherapy, your treatment may be booked
at a certain time every day, Monday to Friday. Or if you’re having chemotherapy you
may be booked in once every couple of weeks. It’s important to keep these
appointments, as your treatment is planned to be as effective as possible.
If you have trouble getting to appointments on certain days, talk to your doctor or
specialist nurse to make other arrangements. You may be able to have a phone
appointment with the specialist nurse.
Always take any medicines you are given exactly as you have been told. This way you
can make sure they work as well as possible for you.
Ask questions if you don’t understand about your treatment or want more details.
Side effects of treatment

You may get side effects from your treatment. It is important to let your doctors and
nurses know about any side effects you have. They can’t help you unless you tell them
what’s going on.
You can write down any side effects as they occur, to help remind you at your next
appointment. Try keeping a diary or making a note of how side effects interfere with
your day-to-day life. You can use your diary to help you when you are talking to your
doctor.
Your doctors and nurses can give you advice on the best way to manage any side
effects. They can often prescribe drugs to help control them. You should take
medicines exactly as they have been explained.
You may want to find things you can do yourself to help you manage side effects. You
can ask other people who have been through similar treatment how they coped. They
may have practical tips that could help you. You could speak to members of a support
group or use an online forum. Macmillan has an online community at
macmillan.org.uk/community
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You may also like to look for different ways of managing side effects online, at your
local library or cancer information centre, or by calling the Macmillan Support Line on
0808 808 00 00.
Before trying new ways of managing side effects, talk it over with your doctor or key
worker.
Following advice

Different members of the healthcare team will give you advice during your treatment.
For example, you may be:
told to avoid certain foods because they interact with your treatment
advised on how to manage side effects if you get them
advised to stop smoking
given exercises to do following surgery.
When members of the healthcare team give you advice, they should explain how it
will help you. If you’re unsure why they have suggested something, ask them to
explain it again.
It’s up to you whether you follow the advice your healthcare team give you. But they
are experienced in caring for people with cancer and won’t suggest things that aren’t
likely to be helpful. If for some reason you can’t follow the advice, or you need help,
talk to the person who gave you the advice. You can work together to look at different
possible solutions.

Self-management after treatment
Adjusting to life after treatment is sometimes difficult. You may feel happy that
treatment has finished. But you may feel uncertain about the future when you won’t
have the support and contact with the hospital that you’re used to.
During this time, becoming involved in your own care can help you feel more in
control of your health. It can help you:
adjust to life after treatment
make positive lifestyle changes
improve your health in mind and body
manage any ongoing side effects of treatment
know the possible symptoms of any late effects (consequences) of treatment
know possible signs that the cancer has come back.
Adjusting to life after treatment

As you come to the end of treatment, your nurse or doctor will ask you how you’re
feeling. They will explain how you are likely to feel over the next few months and
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about any side effects that may affect you. This is sometimes called a holistic needs
assessment. It’s a good time to mention any worries you have for the future.
You may be offered a summary of the treatment you have had and what to expect
now. This tells you about any tests you may need in the future. It may also give you the
dates of follow-up appointments.
Some hospitals run education and support days or health and well-being clinics to
promote recovery after cancer. People are given information to help them begin to
manage their health and live better after treatment. If you think this would be useful
for you, ask if your hospital runs one of these days.
It’s important to know who to contact if you have any concerns about your health.
Your healthcare team should give you contact details of someone who will be your
main contact or key worker. This is often the clinical nurse specialist.
You may find setting goals for the future helps you adjust to life after treatment. This is
discussed on pages 3–4. Remember to be realistic about what you can achieve.
People recover from treatment at different speeds, so don’t feel guilty if you’re taking
a bit longer than you thought.
You may find it useful to get some emotional support to help you adjust to life after
cancer. Ask your key worker if there is someone you can talk to, such as a counsellor.
Ongoing side effects

Most side effects begin to go away after treatment ends. Some side effects can last
longer and can occasionally be permanent. Potential long-term effects will be
included in your treatment summary. Always let your cancer specialist or key worker
know if you have side effects that are not getting better. These can include tiredness,
eating difficulties, bladder and bowel problems, or pain. Together you can talk about
the best way of managing your side effects. Your doctor can refer you to other
specialists for further help, if needed.
We have information about managing different side effects that you may find helpful.

Lifestyle changes
A healthy lifestyle can help speed up recovery and improve your well-being. You could
make changes to your lifestyle such as:
giving up smoking
being physically active
eating a well-balanced diet
keeping to a healthy weight
sticking to sensible drinking limits
learning how to reduce stress and relax more.
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We have more information about stopping smoking, physical activity and cancer
treatment, and healthy eating.
Your GP practice, hospital team, pharmacy and community or leisure centre can also
provide information.

Knowing what to look out for
You may worry about the cancer coming back or about getting late effects of
treatment. It’s a good idea to talk about these concerns with your healthcare team.
They can tell you what to look out for and help you find ways of coping with your
worries.
Knowing what to look out for means you can ask your doctor for advice early. It can
also stop you from unnecessary worry.

Recurrence and advanced cancer
In some situations, cancer may not completely respond to treatment. It may come
back again later on (called a recurrence) or spread to a different part of the body
(called secondary or advanced cancer). If this happens, you will need more
information about how it may to affect you. You will also need information about your
options for further treatment.

Getting help and support
Cancer can affect other parts of your life, such as work, relationships and finances.
You may need advice and support to help you cope.
There are different people you can ask for help, depending on the problem. A good
place to start is your GP, hospital healthcare team or a social worker. They may be
able to help you directly, or refer you to someone else. You can also ask your family
and friends for support. They often want to help but might not know how.
You can get confidential advice and support from a range of people and
organisations. These include your local cancer support centre, your hospital social
work department, your workplace and organisations like Citizens Advice (see page 8).
You can also speak to Macmillan’s cancer support specialists and benefits advisers on
0808 808 00 00.

Learning how to support yourself
Not everyone has the confidence or wants to be involved in managing their own
health. But you can get training and support to help you get more involved.
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Your doctor, nurse or key worker may be able to help you start self-managing. They
may know of training courses you could do, such as the Expert Patients Programme
(see below). Training courses are often free. They aim to show you ways to manage
your health better. Some cancer organisations and support groups may also run
training courses (see below).
Macmillan offers a range of courses and workshops that can support you. The HOPE
course (Helping to Overcome Problems Effectively) is a free short course that looks at
ways to manage the impact of living with and beyond cancer. You can read more at
learnzone.macmillan.org.uk

Contact details of useful organisations
Citizens Advice
Provides advice on a variety of issues including financial, legal, housing and
employment issues. Find details for your local office in the phone book or on one of
the following websites:
England and Wales
www.citizensadvice.org.uk
Scotland
www.cas.org.uk
Northern Ireland
www.citizensadvice.co.uk
You can also find advice online in a range of languages at adviceguide.org.uk
Expert Patients Programme
Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington WA3 6HZ
Tel 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Provides and delivers free courses aimed at helping people who are living with a
long-term health condition to manage their condition better on a daily basis.
Health and Social Care Alliance Scotland
Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow G2 4AA
Tel 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management
Helps develop self-management policies and good practice for people living with
long-term conditions in Scotland. This includes the campaign My condition, my terms,
my life.
Self-management Support Resource Centre
90 Long Acre, London WC2E 9RA
Tel 020 7257 8000
Email info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
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Offers information on self-management for people living with a variety of long-term
conditions.
Self Management UK
Tel 03333 445 840
Email hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org
Delivers a range of self-management programmes for people with long-term
conditions.
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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,
London SE1 7UQ.
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