What you can do to help yourself: Gujarati

તમારી �તને મદદ કરવા માટે તમે શું કરી શકો
આ તથ્યપ� તમને જ્યારે કેન્સર હોય ત્યારે તમારી �તને મદદ કરવા માટે તમે શું કરી શકો તે અંગે છે . તમારી �તે વસ્તુઓ કરવી અને તમારી
સંભાળ અને આરોગ્યમાં તમને સામેલ કરવાની ��યાને સ્વયં-વ્યવસ્થાપન કહે છે . તમે તેને સહાિયત સ્વયં-વ્યવસ્થાપન કહેવાય છે એમ પણ
સાંભળી શકો છો, કારણકે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ તમને સહાય કરવા હાજર હશે.
જો તમને કોઇ વધુ સવાલો હોય તો તમે તમારા GP, કી વકર્ર અથવા તમે જ્યાં સારવાર લઇ ર�ાં છો ત્યાં ડૉક્ટર અને નસર્ને પૂછી શકો છો.
તમે આ માિહતીની અમારા કેન્સર સપોટર્ સ્પેિશયાિલસ્ટ્સ સાથે પણ ચચાર્ કરી શકો છો. અં�ે� નિહ બોલતા લોકો માટે દુભાિષયા ઉપલબ્ધ
છે . Macmillan Support Line - મેકિમલન સપોટર્ લાઇન 0808 808 00 00 પર, સોમવારથી શુ�વાર, સવારે 9.00 કલાકથી રા�ે
8.00 કલાક દરિમયાન ફોન કરો. જો તમને સાંભળવામાં તકલીફ હોય તો તમે ટેક્સ્ટફોન 0808 808 0121, અથવા ટેક્સ્ટ �રલેનો
ઉપયોગ કરી શકો છો. વૈકિલ્પક રીતે, macmillan.org.ukની મુલાકાત લો.
આ પૃ� પર
• સ્વયં-વ્યવસ્થાપન શું છે ?
•
•
•
•
•
•

સ્વયં-વ્યવસ્થાપન મને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે ?
સારવાર અગાઉ સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
સારવાર દરિમયાન સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
સારવાર બાદ સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
મદદ અને સહાય મેળવવી
ઉપયોગી સંસ્થાઓની સંપકર્ િવગતો

સ્વયં-વ્યવસ્થાપન શું છે ?

સ્વયં-વ્યવસ્થાપન એ તમારા આરોગ્યના રોજ-બરોજના વ્યવસ્થાપનમાં સામેલ થવાની ��યા છે . તે તમને બહેતર રીતે �વવામાં મદદ કરી
શકે છે અને તમને જ્યારે કેન્સર જે વી િબમારી હોય ત્યારે ઉપયોગી થઇ શકે છે , કેન્સર ઘણા વષ� સુધી તમારા �વનને અસર કરી શકે છે . આ
�કારની િસ્થિતઓને ઘણી વખત દીઘર્કાલીન અથવા લાંબા-ગાળાની િસ્થિતઓ કહેવાય છે .
કેન્સરવાળા અનેક લોકોનો ઇલાજ થાય છે અથવા સારવાર બાદ ઘણા વષ� સુધી �વે છે . આ લોકોને ઘણી વખત કેન્સરમાંથી બચેલા લોકો
કહેવાય છે . કેટલાક લોકોને કોઇ તબક્કે કેન્સર માટે વધુ સારવારની જ�ર પડે છે . અન્ય લોકો સારવારની આડઅસરો અથવા લક્ષણો સાથે
�વી શકે છે .
તમારા ડૉક્ટરો, નસ� અને અન્ય આરોગ્ય વ્યવસાિયકો તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ છે . તેઓ કેન્સરવાળા લોકોને સહાય કરવાનો અનુભવ
ધરાવે છે અને તમને સલાહ આપી શકે છે . તેઓ એક વ્યિક્ત તરીકે તમને બહુ ઓળખતા નથી. માટે તમારે તેમને તમારી સમસ્યાઓ, �ચતાઓ
અને જ��રયાતો કહેવી પડશે. આ રીતે તેઓ તમને �ે� સલાહ અને મદદ આપી શકે છે . અને તમારે તેમને જણાવવું પડશે કે વસ્તુઓ સુધરી
રહી છે કે નિહ.
સ્વયં-વ્યવસ્થાપનથી તમે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ સાથે ભાગીદારી રચો છો. તમારી જ��રયાતો સંતોષી શકે તેવી યોજના તૈયાર કરવા
તમે સાથે મળીને કામ કરી શકો છો. આ યોજના તમારા આરોગ્યનું વ્યવસ્થાપન કરવામાં તમને મદદ કરશે.

સ્વયં-વ્યવસ્થાપન મને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે ?

તમારી સંભાળમાં સામેલ થવાથી તમારા �વનની ગુણવ�ા સુધરવામાં મદદ મળી શકે છે . તે તમને નીચેની બાબતોમાં મદદ કરી શકે છે ઃ
• તમારી પ�રિસ્થિત અને તે તમારા �વનને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે સમજવામાં
• તમને મદદ કરે તેવા તમારા �વનમાં ફેરફાર કરવામાં
• તમને ક્યારે મદદ જોઇએ છે અને કોની પાસેથી તે મેળવવી તે �ણવામાં
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•

તમા�ં �વન િનયં�ણમાં છે તેવું અનુભવવામાં.

સ્વયં-વ્યવસ્થાપન તમને તમામ તબક્કે મદદ કરી શકે છે : િનદાનના તબક્કે, સારવાર દરિમયાન અને બાદમાં અને તમે ફરીથી �વન શ� કરો
ત્યારે.

સારવાર અગાઉ સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
તમને કેન્સર છે તેવું જ્યારે સૌ �થમ વખત તમને કહેવામાં આવશે ત્યારે તમને કેન્સર અને િવિવધ સારવાર િવકલ્પો અંગે તમને માિહતી
આપવામાં આવશે. તે તમને નીચેની બાબતોમાં મદદ કરશેઃ
•

શું ચાલી ર�ું છે તે સમજવામાં

•

િનણર્યો લેવામાં

•

અગાઉનું આયોજન કરવામાં અને ભિવષ્ય માટે લ�યો નક્કી કરવામાં.

સમજ

તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ તમને કેન્સર અને તેનો તમારા માટે શું અથર્ છે તે અંગે કહેશે. કેન્સર તમને કેવી રીતે અસર કરે છે અને તેમના
મત મુજબ કયા સારવાર િવકલ્પો તમારા માટે �ે� છે તે સમ�વશે. તમને સમજવામાં મદદ કરવા માટે તમે શક્ય તેટલા સવાલો પૂછો. તમે
જવાબો લખવા -અથવા તેમને લખવા માટે -અન્ય કોઇ વ્યિક્ત - ઇચ્છી શકો છો જે થી તમે બાદમાં તેનો અભ્યાસ કરી શકો. તમારી આરોગ્ય
સંભાળ ટીમ તમને થોડી લેિખત માિહતી આપી શકે છે . જો તેઓ ના આપે તો, તમે તે માંગી શકો છો.
તમે મેકિમલન જે વી કેન્સર ચે�રટી પાસેથી પણ માિહતી મેળવી શકો છો (જૂ ઓ પાના ##–##). ઘણી ચે�રટી હેલ્પલાઇન અને વેબસાઇટ્સ
ધરાવે છે . ઇન્ટરનેટ પર પુષ્કળ માિહતી ઉપલબ્ધ છે . િવ�વાસપા� માિહતી આપતી હોય તેવી વેબસાઇટ્સ શોધવા કાળ� રાખો. તમે તેવી
માિહતી શોધી શકો છો જે ઇન્ફમ�શન સ્ટાન્ડડર્ લોગો ધરાવતી હોય. તેનો અથર્ છે કે તે પુરાવા આધા�રત છે અને આકરી માગર્દ�શકા મુજબ
તૈયાર કરાઈ છે .

િનણર્ય લેવો અને સંભાળ આયોજન

તમારા કેન્સર અંગન
ે ા િનણર્યોમાં સામેલ થવાથી તેની સારવાર અને તેની અસરો પર તમા�ં િનયં�ણ રહી શકે છે . તમારી આરોગ્ય સંભાળ
ટીમ તમારી સંભાળ અને સારવાર માટે એક યોજના તૈયાર કરશે. તેઓ તમારા સારવાર િવકલ્પો બાબતે તમારી સાથે વાત કરશે અને �ણશે કે
તમે તેના િવશે શું અનુભવો છો. તેઓ તમારે લેવા પડતા કોઇ પણ િનણર્યમાં તમને મદદ પણ કરી શકે છે . આનો અથર્ છે તમે ભેગા મળીને
તમારા માટે યોગ્ય હોય તેવી યોજના તૈયાર કરી શકો છો.
માિહતી ઉપલબ્ધ હોવાથી તમને િનણર્યો લેવામાં મદદ મળશે. તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ તમને શું મદદ કરી રહી છે તે સમજવા માટે તમે
સવાલો પૂછી શકો છો. તમને િનણર્ય લેવા અંગે અમારી પુિસ્તકાનું વાંચન ઉપયોગી જણાઇ શકે છે .

આગળનું આયોજન - લ�યો નક્કી કરવા

કેટલાક લોકોને તેઓ જે હાંસલ કરવા ઇચ્છે છે - તેમના લ�યો િવશે િવચારવું ઉપયોગી જણાય છે . લ�યો નાના અને હાંસલ કરવા સરળ,
અથવા મોટા અને વધુ જટીલ હોઇ શકે છે . તમે હાંસલ કરી શકો તેવા લ�યો નક્કી કરો અને તમને ખુબ જ મુશ્કેલ જણાય તેવી વસ્તુઓ
નિહ. તમે નાના લ�યોમાં સફળ થયા બાદ વધુ પડકારજનક લ�યો માટે સજ્જ થઇ શકો છો.
જ્યારે સારવાર શ� કરો ત્યારે એવી કોઇ વસ્તુ અંગે િવચારો કે જે માં તમે ફેરફાર કે સુધારો લાવવા ઇચ્છો. ઉદાહરણ તરીકે, તમે નીચેની
બાબતો ઇચ્છી શકો છોઃ
•
•
•

તમારો ખોરાક સુધારવો અને તા� ફળ અને શાકભા� વધુ ખાઓ
સારવાર દરિમયાન તમને ઘરે મદદ કરે તેવી કોઇ વ્યિક્ત શોધવી
ધૂ�પાન ઘટાડવું અથવા બંધ કરવુ.ં

તમારા લ�ય અંગે તમે િનણર્ય કયાર્ બાદ તેને �ે� રીતે કેવી રીતે હાંસલ કરવું તે અંગે આયોજન કરી શકો છો. તમારી �તને પૂછો કે તમે શું
કરવા જઇ ર�ાં છો, તે ક્યારે કરવા જઇ ર�ાં છો અને તેને હાંસલ કયાર્ બાદ તમને શું પુરસ્કાર મળશે.
તમે તમા�ં લ�ય હાંસલ કરશો તે બાબતે તમે કેટલા આત્મિવ�વાસુ છે તે અંગે િવચારો. તમને 0-10ની સ્કેલનો ઉપયોગ કરવો મદદ�પ
જણાઇ શકે છે , આત્મિવ�વાસ ન હોવા માટે 0 અને ખૂબ જ આત્મિવ�વાસ હોવા માટે 10. 7ની આસપાસના આત્મિવ�વાસના સ્તર માટે
લ�ય મૂકો. જો તમારો આત્મિવ�વાસનો સ્તર 7 કરતા ઓછો છે , તો તમને શું મદદ કરશે તે અંગે િવચારો, દાખલા તરીકે પ�રવાર અને િમ�ો
પાસેથી મદદ અને સહાય મેળવવી.
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તમારા તમામ લ�યો યોજનામાં નિહ �ય. શું કરવું અને વસ્તુઓ યોજના મુજબ ના થાય તો તેનો કેવી રીતે સામનો કરવો તે અંગે િવચારવું
એક સારો િવચાર છે .
તમે તમારી યોજનાને કેવી રીતે અનુસરો છો તે િનયિમત રીતે ચકાસો. જો તમે તમારા લ�યો હાંસલ કયાર્ હોય તો વધુ લ�યો નક્કી કરવા અંગે
િવચારો. જો તમને યોજના અનુસરવામાં િનષ્ફળતા કે સમસ્યા આવી હોય તો તમારે લ�યો બદલવા અથવા તમે તેને કેવી રીતે હાંસલ કરી
શકો તેની ફેરયોજના અંગે િવચારવાની જ�ર પડી શકે છે .
તમે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ સાથે કરેલી એપોઇન્ટમેન્ટ માટે લ�યો નક્કી કરી શકો છો. મળતા પહેલા તમને શેના અંગે વાત કરવું ગમશે
અને બેઠકમાંથી તમે શું મેળવવા ઇચ્છો છો તે અંગે િવચારો. તેનાથી તમને �ે� પ�રણામ મળશે. કેટલીક ન�ધ લખવાથી તમે શું �ણવા માંગો
છે તે યાદ રાખવામાં મદદ મળી શકે છે .
તમે તમારા પ�રવાર અને િમ�ો સાથે તમારા લ�યો અંગે વાત કરી શકો છો, જે ઓ તમને સહાય અને �ોત્સાહન આપી શકે છે . તમે તમારા
ડૉક્ટર અથવા સ્પેિશયાિલસ્ટ નસર્ સાથે પણ વાત કરી શકો છો જે થી તેઓ તમને સલાહ અને સહાય આપી શકે.

સારવાર દરિમયાન સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
સારવારમાં સામેલ થવાના અનેક રસ્તાઓ છે , જે મકે:
•

એપોઇન્ટમેન્ટમાં હાજરી આપવી અને તમારી દવાઓ લેવી

•

સારવારની સંભિવત આડઅસરો બાબતે વાકેફ રહેવું અને તમે કેમ છો તે અંગે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમને જણાવવું

•

તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમની સલાહ અનુસરવી.

એપોઇન્ટમેન્ટમાં હાજરી આપવી અને દવાઓ લેવી

તમારી સારવાર ક્યારે થશે તે અંગે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ તમને કદાચ એક યોજના આપશે. દાખલા તરીકે, જો તમે રે�ડયોથેરાપી લઇ
ર�ાં હો તો, તમારી સારવાર સોમવારથી શુ�વાર, દરરોજ ચોક્કસ સમયે બુક થઇ શકે છે . અથવા જો તમે �કમોથેરાપી લઇ ર�ાં હો તો દર
કેટલાક સપ્તાહમાં એક વાર તમે બુક થઇ શકો છો. આ એપોઇન્ટમેન્ટ �ળવવી મહ�વનું છે કારણકે તમારી સારવાર શક્ય તેટલી અસરકારક
બનાવવા માટે આયોજન કરાયું છે .
જો તમને ચોક્કસ �દવસોમાં એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવવામાં મુશ્કેલી હોય તો અન્ય વ્યવસ્થા કરવા માટે તમારા ડૉક્ટર અથવા તમારી
સ્પેિશયાિલસ્ટ નસર્ને કહો. તમે સ્પેિશયાિલસ્ટ નસર્ સાથે ફોન એપોઇન્ટમેન્ટ મેળવી શકો છો.
તમને આપવામાં આવેલી કોઇ પણ દવા હંમેશા તમને કહેવામાં આવે ચોક્કસ તે રીતે જ લો. આવી રીતે તમે સુિનિ�ચત કરી શકો છો કે તે
તમારા માટે શક્ય તેટલી સારી રીતે કામ કરે.
તમારી સારવાર અંગે તમે ના સમજ્યા હો અથવા વધુ િવગતો જોઇતી હોય તો સવાલો પૂછો.

સારવારની આડઅસરો

તમને સારવારમાંથી આડઅસરો થઇ શકે છે . જો તમને કોઇ આડઅસર થાય તો તમારા ડૉક્ટરો અને નસ�ને તે જણાવવું મહ�વનું છે . શું થઇ
ર�ું છે તે અંગે જ્યાં સુધી તમે તેમને નિહ કહો ત્યાં સુધી તેઓ તમને મદદ નિહ કરી શકે.
તમને કોઇ આડઆસર હોય તો આગામી એપોઇન્ટમેન્ટ વખતે યાદ કરવામાં મદદ કરવા માટે તેને લખી રાખો. આડઅસરો તમારી રોજબરોજના �વનમાં કેવી રીતે દખલગીરી કરે છે તે અંગે એક ડાયરી કે ન�ધ બનાવવાનો �યાસ કરો. ડૉક્ટર સાથે વાત કરતી વખતે તમે તમારી
ડાયરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
તમારા ડૉક્ટરો અથવા નસ� કોઇ પણ આડઅસરનું �ે� કેવી રીતે વ્યવસ્થાપન કરવું તે અંગે તમને સલાહ આપી શકે છે . તેઓ તેના િનયં�ણમાં
મદદ કરવા માટે ઘણી વખત દવાઓ લખી આપી શકે છે . તમારે દવાઓ જે રીતે સમ�વી છે ચોક્કસ તે રીતે જ લેવી જોઇએ.
આડઅસરોના વ્યવસ્થાપનમાં તમને મદદ કરવા માટે તમે તમારી �તે કરી શકો તેવી વસ્તુઓ �ણવા ઇચ્છી શકો છો. તમે જે મણે તમારા
જે વી જ સારવાર લીધી છે તેવા અન્ય લોકોને પૂછી શકો છો કે તેમણે કેવી રીતે સામનો કય�. તેમની પાસે �ેિક્ટકલ �ટપ્સ હોઇ શકે છે જે
તમને મદદ કરી શકે છે . તમે સપોટર્ �ૂપના સભ્યો સાથે વાત કરી શકો છો અથવા ઓનલાઇન ફોરમનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મેકિમલન
macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન કમ્યુિનટી ધરાવે છે .
તમે આડઅસરોના વ્યવસ્થાપનના િવિવધ રસ્તાઓ ઓનલાઇન, તમારી સ્થાિનક લાઇ�ેરી અથવા કેન્સર ઇન્ફમ�શન સેન્ટર પરથી અથવા
0808 808 00 00 પર Macmillan Support Line - મેકિમલન સપોટર્ લાઇનને ફોન કરીને પણ શોધવા માંગી શકો છો.
આડઅસરોના વ્યવસ્થાપનના નવા રસ્તાઓ અજમાવતા પહેલા તમારા ડૉક્ટર અથવા કી વકર્ર સાથે તેના અંગે વાત કરો.
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સલાહ અનુસરવી

સારવાર દરિમયાન આરોગ્ય સંભાળ ટીમના િવિવધ સભ્યો તમને સલાહ આપશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમને નીચે મુજબની સલાહ આપી શકાય છે ઃ
• ચોક્કસ ખોરાક ટાળવો કારણ કે તે તમારી સારવાર સાથે પરસ્પર અસર કરે છે
• જો તમને આડઅસરો થાય તો તેનું કેવી રીતે વ્યવસ્થાપન કરવું તે અંગે સલાહ આપવી
• ધૂ�પાન બંધ કરવા સલાહ આપવી
• સજર્ રી બાદ કરવા માટે કસરત આપવી.

જ્યારે આરોગ્ય સંભાળ ટીમના સભ્યો તમને સલાહ આપે છે ત્યારે તેમણે સમ�વવું જોઇએ કે તે તમને કેવી રીતે મદદ કરશે. તે કેમ
સૂચવવામાં આવી છે તે અંગે જો તમે અિનિ�ચત હો તો તમે તેને ફરીથી સમ�વવા માટે તેમને કહો.
તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમે આપેલી સલાહ અનુસરવી કે નિહ તે તમારા પર િનભર્ર કરે છે . પરંતુ તેઓ કેન્સરવાળા લોકોની સંભાળ લેવામાં
અનુભવ ધરાવે છે અને મદદ�પ ના હોય તેવી વસ્તુઓ સૂચવે તેવી શક્યતા નથી. જો કોઇ કારણસર તમે સલાહ ના અનુસરી શકો, અથવા
તમને મદદની જ�ર પડે તો તમને સલાહ આપનાર વ્યિક્તનો સંપકર્ કરો. િવિવધ સંભિવત ઉકેલો માટે તમે ભેગા મળીને કામ કરી શકો છો.

સારવાર બાદ સ્વયં-વ્યવસ્થાપન
સારવાર બાદ �વનને વ્યવિસ્થત કરવું કેટલીક વખત મુશ્કેલ હોય છે . તમે ખુશ થઇ શકો છો કે સારવાર પૂણર્ થઇ છે . પરંતુ તમે ભિવષ્ય અંગે
અિનિ�ચતતા અનુભવી શકો છો જ્યારે તમારી પાસે સહાય અને તમે જે �ણો છો તે હૉિસ્પટલ સાથે સંપકર્ ના હોય.
આ સમય દરિમયાન તમારી પોતાની સંભાળમાં સામેલ થવાથી તમારા આરોગ્યના િનયં�ણમાં તમે વધુ સારી લાગણી અનુભવી શકો છો. તે
તમને નીચેની બાબતમાં મદદ કરી શકે છે ઃ
• સારવાર બાદ �વન વ્યવિસ્થત કરવું
• હકારાત્મક �વનશૈલી સુધારા કરવા
• મન અને તનમાં તમા�ં આરોગ્ય સુધારવું
• સારવારની કોઇ પણ �વતર્માન આડઅસરનું વ્યવસ્થાપન કરવું
• સારવારની કોઇ પણ મોડી અસરો (પ�રણામો)ના સંભિવત લક્ષણો �ણવા
• કેન્સર પાછુ ં ફયુ� છે તેની કોઇ પણ સંભિવત િનશાનીઓ �ણવી.

સારવાર બાદ �વન વ્યવિસ્થત કરવું

તમે સારવારના અંત પર આવો ત્યારે તમારી નસર્ અથવા ડૉક્ટર તમે કેવું અનુભવી ર�ાં છે તે અંગે તમને પૂછશે. આગામી કેટલાક મિહનાઓ
સુધી તમને કેવો અનુભવ થઇ શકે છે અને તમને અસર કરે તેવી કોઇ પણ આડઅસરો અંગે તેઓ તમને સમ�વશે. તેને કેટલીક વખત
હોિલિસ્ટક નીડ્સ એસેસમેન્ટ કહેવાય છે . ભિવષ્ય અંગે તમને કોઇ પણ �ચતાઓ હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવાનો આ એક સારો સમય છે .
તમને તમે લીધેલી સારવાર અને હવે શેની અપેક્ષા રાખી શકાય તે અંગેનો એક સારાંશ જણાવાઈ શકે છે . તે તમને ભિવષ્યમાં જ�ર પડનારા
કોઇ પણ ટેસ્ટ અંગે કહે છે . તે તમને ફોલો-અપ એપોઇન્ટમેન્ટની તારીખો પણ આપી શકે છે .
કેટલીક હૉિસ્પટલો કેન્સર બાદ �રકવરીને �ોત્સાહન આપવા માટે િશક્ષણ અને સહાય �દવસો અથવા આરોગ્ય અને સુખાકારી િક્લિનક્સ
ચલાવે છે . લોકોને તેમના આરોગ્યનું વ્યવસ્થાપન શ� કરવા અને સારવાર બાદ બહેતર �વવામાં મદદ કરવા માટે માિહતી આપવામાં આવે
છે . જો તમને લાગતું હોય કે તે તમારા માટે ઉપયોગી છે તો તમારી હૉિસ્પટલને પૂછો કે તે આ �દવસો પૈકી એક ચલાવે છે કે કેમ.
જો તમને તમારા આરોગ્યની �ચતા હોય તો કોનો સંપકર્ કરવો તે �ણવું મહ�વનું છે . તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમે તમારા મુખ્ય સંપકર્ અથવા
કી વકર્ર હશે તેવા કોઇ વ્યિક્તની સંપકર્ િવગતો તમને આપવી જોઇએ. તે ઘણી વખત િક્લિનકલ નસર્ સ્પેિશયાિલસ્ટ હોઇ શકે છે .
ભિવષ્ય માટે લ�યો નક્કી કરવા તમને સારવાર બાદ �વનમાં વ્યવિસ્થત થવામાં તમને મદદ કરતું જણાઇ શકે છે . તે પાના ##–## પર
ચચર્વામાં આવેલું છે . તમે જે હાંસલ કરી શકો તે બાબતે વાસ્તવાદી બનવાનું યાદ રાખો. લોકો સારવાર બાદ િવિવધ ઝડપે �રકવર થાય છે ,
માટે તમે ધાયાર્ કરતા થોડો વધુ સમય લો તો તેમાં અપરાધભાવ અનુભવવાની જર� નથી.
કેન્સર બાદ �વનમાં વ્યવિસ્થત થવા માટે કોઇ ભાવાત્મક ટેકો મેળવવો તમને ઉપયોગી જણાઇ શકે છે . તમે જે ની સાથે વાત કરી શકો તેવી
કોઇ વ્યિક્ત, જે મ કે કાઉન્સેલર, ઉપલબ્ધ છે કે કેમ તે તમારા કી વકર્રને પૂછો.

�વતર્માન આડઅસરો

મોટા ભાગની આડઆસરો સારવાર પૂણર્ થયા બાદ જતી રહે છે . કેટલીક આડઅસરો લાંબો સમય ચાલી શકે છે અને �સંગોપાત કાયમી બની
શકે છે . સંભિવત લાંબા-ગાળાની અસરોને તમારા સારવાર સારાંશમાં સામેલ કરવામાં આવશે. હંમેશા તમારા કેન્સર સ્પેિશયાિલસ્ટ અથવા
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કીવકર્રને એવી કોઇ પણ આડઅસરો અંગે જણાવો જે સારી નથી થઇ રહી. તેમાં થાક, ખાવામાં તકલીફો, મૂ�ાશય અને આંતરડાની
સમસ્યાઓ અથવા પીડાનો સમાવેશ થઇ શકે છે . તમે તમારી આડઅસરોના વ્યવસ્થાપનના �ે� રસ્તાની ભેગા મળીને વાત કરી શકો છો. જો
વધુ મદદની જ�ર પડે તો તમારા ડૉક્ટર તમને અન્ય સ્પેિશયાિલસ્ટ્સને �રફર કરી શકે છે .
અમારી પાસે િવિવધ આડઅસરોના વ્યવસ્થાપન માટે માિહતી છે જે તમને મદદ�પ જણાઇ શકે છે .

�વનશૈલીના ફેરફાર

તંદુરસ્ત �વનશૈલી તમારી �રકવરીને ઝડપી બનાવવા અને તમારી સુખાકારી સુધારવામાં મદદ કરી શકે છે . તમે તમારી �વનશૈલીમાં ફેરફાર
કરી શકો છો જે મ કેઃ
• ધૂ�પાન ત્યજવું
• શારી�રક રીતે સ��ય રહેવું
• સુસંતિુ લત આહાર લેવો
• તંદુરસ્ત વજન �ળવવું
• પીવાની વાજબી મયાર્દાને વળગી રહેવું
• તણાવ કેવી રીતે ઘટાડવો અને વધુ હળવા કેવી રીતે રહેવું તે અંગે શીખવું
ધૂ�પાન બંધ કરવુ,ં શારી�રક �વૃિ� અને કેન્સર સારવાર, અને તંદુરસ્ત આહાર અંગે અમારી પાસે વધુ માિહતી છે .
તમારા GP �ેિક્ટસ, હૉિસ્પટલ ટીમ, ફામર્સી અને કમ્યુિનટી અથવા લીઝર સેન્ટર પણ માિહતી પૂરી પાડી શકે છે .

શું શોધવું તે �ણવું

તમે કેન્સર પાછુ ં ફરવા અથવા સારવારની મોડી અસરો અંગે �ચિતત હોઇ શકો છો. આ �ચતાઓ અંગે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ સાથે વાત
કરવી એક સારો િવચાર છે . તેઓ શું શોધવું તે અંગે તમને કહી શકે છે અને તમારી �ચતાઓનો સામનો કરવા રસ્તાઓ શોધવામાં તમને મદદ
કરી શકે છે .
શું શોધવું તે �ણવાનો અથર્ છે તમે તમારા ડૉક્ટરને સલાહ વહેલી પૂછી શકો છો. તે તમને િબનજ�રી �ચતામાંથી પણ અટકાવી શકે છે .

ઉથલો અને િવકિસત કેન્સર

કેટલીક પ�રિસ્થિતઓમાં, કેન્સર સારવાર પર સંપૂણર્ �િતભાવ ના આપે તેવું બની શકે. તે બાદમાં પાછુ ં ફરી શકે (જે ને ઉથલો કહેવાય છે )
અથવા શરીરના િવિવધ ભાગમાં ફેલાઇ શકે છે (જે ને ગૌણ અથવા િવકિસત કેન્સર કહેવાય છે ). જો આમ થાય તો, તે તમને કેવી રીતે અસર
કરી શકે છે તે અંગે તમારે વધુ માિહતીની જ�ર પડશે. તમને વધુ સારવાર માટે તમારા િવકલ્પો અંગે માિહતી મેળવવાની પણ જ�ર પડશે.

મદદ અને સહાય મેળવવી

કેન્સર તમારા �વનના અન્ય િહસ્સાઓને અસર કરી શકે છે , જે મ કે, કામ, સંબંધ અને નાણાકીય બાબતો. આનો સામનો કરવામાં મદદ માટે
તમને સલાહ અને સહાયની જ�ર પડી શકે છે .
તમે સમસ્યાને આધારે િવિવધ લોકો પાસે મદદ માંગી શકો છો. શ�આત કરવાનું સા�ં સ્થળ છે તમારા GP, હૉિસ્પટલ આરોગ્ય સંભાળ ટીમ
અથવા સોિશયલ વકર્ર. તેઓ તમને સીધી મદદ કરી શકશે અથવા તમને અન્ય કોઇને �રફર કરશે. તમે તમારા પ�રવાર અને િમ�ોને પણ સહાય
માટે પૂછી શકો છો. તેઓ ઘણી વખત તમને મદદ કરવા ઇચ્છતા હોય છે પરંતુ �ણતા નથી હોતા કે મદદ કેવી રીતે કરવી.
તમે િવિવધ લોકો અને સંસ્થાઓ પાસેથી ખાનગી સલાહ અને સહાય મેળવી શકો છો. તેમાં સ્થાિનક કેન્સર સપોટર્ સેન્ટર, તમારી
હૉિસ્પટલનો સોિશયલ વકર્ િવભાગ, તમા�ં કામ કરવાનું સ્થળ અને િસ�ટઝન એડવાઇસ જે વી સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે . (જૂ ઓ પાના
##–##)
તમે 0808 808 00 00 પર મેકિમલનના કેન્સર સપોટર્ સ્પેિશયાિલસ્ટ્સ અને બેિન�ફટ એડવાઇઝસર્ સાથે પણ વાત કરી શકો છો.

તમારી �તને કેવી રીતે સહાય કરવી તે શીખવું

દરેક લોકો આત્મિવ�વાસ નથી ધરાવતા કે તેમના પોતાના આરોગ્યના વ્યવસ્થાપનમાં સામેલ થવા નથી ઇચ્છતા. પરંતુ તમે તમને વધુ સામેલ
કરવામાં મદદ કરવા માટે તાલીમ અને સહાય મેળવી શકો છો.
તમારા ડૉક્ટર, નસર્ અથવા કી વકર્ર સ્વયં-વ્યવસ્થાપન શ� કરવામાં તમને મદદ કરી શકે છે . તેઓ તમે કરી શકો તેવા તાલીમ કોસર્ અંગે પણ
�ણતા હોઇ શકે છે , જે મ કે Expert Patients Programme - એક્સપટર્ પેશન્ટ્સ �ો�ામ (જૂ ઓ પાના ##–##). તાલીમ કોસર્ ઘણી
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વાર મફત હોય છે . તેનો ઉ�ેશ તમારા આરોગ્યનું બહેતર વ્યવસ્થાપન કરવા માટે રસ્તાઓ બતાવવાનો છે . કેટલીક કેન્સર સંસ્થાઓ અને
સહાય જૂ થો પણ તાલીમ કોસર્ ચલાવતા હોઇ શકે છે (જૂ ઓ પાના ##–##).
મેકિમલન તમને સહાય કરે તેવા અનેક કોસર્ અને વકર્શોપ ચલાવે છે . HOPE કોસર્ (Helping to Overcome Problems Effectively
- હે�લ્પગ ટુ ઓવરકમ �ોબ્લેમ્સ ઇફેિક્ટવલી) એક મફત શોટર્ કોસર્ છે જે કેન્સરની સાથે અને તેનાથી આગળના �વનને અસરના
વ્યવસ્થાપન માટેના રસ્તાઓ સૂચવે છે . તમે learnzone.macmillan.org.uk પર વધુ વાંચી શકો છો.

ઉપયોગી સંસ્થાની સંપકર્ િવગતો
Citizens Advice - િસ�ટઝન એડવાઇસ
તે નાણાકીય બાબતો, કાનૂની, આવાસ અને રોજગારીની સમસ્યા જે વી િવિવધ સમસ્યાઓ પર સલાહ પૂરી પાડે છે . ફોન બુકમાંથી અથવા
નીચે પૈકીની એક વેબસાઇટ પરથી તમારી સ્થાિનક કચેરીની િવગતો મેળવોઃ
�ગ્લૅન્ડ અને વેલ્સ
www.citizensadvice.org.uk
સ્કૉટલૅન્ડ
www.cas.org.uk
ઉ�રી આયલ�ન્ડ
www.citizensadvice.co.uk
તમે adviceguide.org.uk પર િવિવધ ભાષાઓમાં ઓનલાઇન સલાહ પણ મેળવી શકો છો
Expert Patients Programme - એક્સપટર્ પેશન્ટ �ો�ામ
તે લાંબા ગાળાની આરોગ્ય પ�રિસ્થિત સાથે �વતા લોકોને તેમની પ�રિસ્થિતના બહેતર વ્યવસ્થાપન માટે દૈિનક ધોરણે મદદ પૂરી પાડવા
સાથે મફત કોસર્ પૂરા પાડે છે અને ચલાવે છે .
Rutherford House, Warrington Road, Birchwood Park, Warrington WA3 6HZ - �થરફોડર્ હાઉસ, વો�રગ્ટન રોડ,
બચર્વૂડ પાકર્, વો�રગ્ટન WA3 6HZ

ટેિલફોન 0800 988 5550
www.expertpatients.co.uk
Health and Social Care Alliance Scotland - હેલ્થ એન્ડ સોિશયલ કેર એલાયન્સ સ્કૉટલૅન્ડ
સ્કૉટલૅન્ડમાં લાંબા-ગાળાની પ�રિસ્થિતઓ સાથે �વતા લોકો માટે સ્વયં-વ્યવસ્થાપન નીિતઓ અને સારી રીતભાતો ઘડવામાં મદદ કરે છે
તેમાં My condition, my terms, my life - માય કિન્ડશન, માય ટમ્સર્, માય લાઇફ અિભયાનનો સમાવેશ થાય છે .
Venlaw Building, 349 Bath Street, Glasgow G2 4AA - વેનલો િબ�લ્ડગ, 349 બાથ સ્�ી, ગ્લાસગો G2 4AA
ટેિલફોન 0141 404 0231
www.alliance-scotland.org.uk/what-we-do/self-management/
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Self management Support Resource Centre - સેલ્ફ મેનજ
ે મેન્ટ સપોટર્ �રસોસર્ સેન્ટર
90 Long Acre, London WC2E 9RA - 90 લોન્ગ એકર, લંડન WC2E 9RA
ટેિલફોન 020 7257 8000
ઇમેઇલ info@health.org.uk
http://selfmanagementsupport.health.org.uk
િવિવધ �કારની લાંબા-ગાળાની પ�રિસ્થિતઓ સાથે �વતા લોકો માટે સ્વયં-વ્યવસ્થાપન માિહતી આપે છે .

ે મેન્ટ UK
Self management UK - સેલ્ફ મેનજ
લાંબા-ગાળાની પ�રિસ્થિતઓ સાથે �વતા લોકો માટે િવિવધ સ્વયં-વ્યવસ્થાપન કાયર્�મો આપે છે .
ટેિલફોન 03333 445 840
ઇમેઇલ hello@selfmanagementuk.org
www.selfmanagementuk.org

સંબંિધત મેકિમલન માિહતી
•
•
•
•
•

કેન્સરના લક્ષણોનું િનયં�ણ કરવું
ખાવાની સમસ્યા અને કેન્સર
ધૂ�પાન ત્યજવું
તંદુરસ્ત ખોરાક અને કેન્સર
કેન્સરના ભોગે મદદ

•

તમને કેવું લાગી ર�ું છે ? કેન્સરની ભાવાત્મક અસરો

•
•
•

કેન્સરની સારવાર બાદનું �વન
સારવાર અંગેના િનણર્યો લેવા
શારી�રક �વૃિ� અને કેન્સર સારવાર

•

કેન્સરની સારવાર પૂણર્ થાય ત્યાર બાદ શું કરવું: 10 ટોપ �ટપ્સ

આ માિહતની નકલ માટે 0808 808 00 00 પર મફત ફોન કરો અથવા macmillan.org.ukની મુલાકાત લો
આ તથ્યપ� Macmillan Cancer Support’s Cancer Information Development team-મેકિમલન કેન્સર સપોટર્સર્ કેન્સર
ઇન્ફમ�શન ડેવલપમેન્ટ ટીમ દ્વારા લખાયું, સુધારાયુ અને સંપા�દત કરાયું છે . તેને અમારા Chief Medical Editor Dr Tim Iveson,
Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief Medical Editor - ચીફ મે�ડકલ એ�ડટર ડો. �ટમ ઇવેસન,
કન્સલ્ટન્ટ મે�ડકલ ઓન્કોલોિજસ્ટ એન્ડ મેકિમલન ચીફ મે�ડકલ એ�ડટરની મંજૂરી મળેલી છે .
Dany Bell, Cancer Manager and Head of Operations - ડેની બેલ, કેન્સર મેનેજમેન્ટ એન્ડ હેડ ઓફ ઓપરેશન્સ;
Natalie Doyle, Nurse Consultant - નેટેલી ડોયલી, નસર્ કન્સલ્ટન્ટ; Anna Lynall, Project Co-ordinator - અન્ના
લાયનોલ, �ોજે ક્ટ કો-ઓ�ડનેટર; અને કેન્સરથી અસર�સ્ત થયેલા લોકો જે મણે આ આવૃિ�ની સમીક્ષા કરી છે તેમનો આભાર.
આ તથ્યપ� નીચેના �ોત સિહત સંખ્યાબંધ િવ�વાસપા� �ોતમાંથી મેળવેલી માિહતીનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરાયું છે ઃ
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•

McCorkle et al - મેકકોકર્લ એટ અલ. Self-management: enabling and empowering patients living
with cancer as a chronic illness - સેલ્ફ મેનેજેમન્ટ: એનેબ�લગ એન્ડ એમપાવ�રગ પેશન્ટ્સ વીથ કેન્સર એઝ એ
�ોિનક ઇલનેસ. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2011. 61(1).

•

National Cancer Survivorship Initiative - નેશનલ કેન્સર સરવાઇવરિશપ ઇિનિશયે�ટવ (NCSI) - Self
Care/Self Management Workgroup - સેલ્ફ કેર/સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ વકર્�ૂપ. Survivorship: living with and
beyond cancer - સવાર્ઇવરિશપઃ િલ�વગ િવથ એન્ડ બેયોન્ડ કેન્સર. 2008.

•

Scottish Government - સ્કો�ટશ ગવનર્મેન્ટ. “Gaun Yersel!” The Self Management Strategy for Long
Term Conditions in Scotland - “ગૌન યેરસેલl!” ધ સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્�ેટે� ફોર લોન્ગ ટમર્ કિન્ડશન્સ ઇન સ્કૉટલૅન્ડ.
2008.

અમે તે સુિનિ�ચત કરવા પુરતો �યાસ કરીએ છીએ કે અમે જે માિહતી આપીએ છીએ તે ચોક્કસ હોય પરંતુ સતત બદલાતા રહેતા તબીબી
સંશોધનની વતર્માન િસ્થિતને �િત�બિબત કરવા માટે તેનો આધાર લેવો જોઇએ નહ�. જો તમને તમારા આરોગ્યની �ચતા હોય તો તમારે
તમારા ડોક્ટરનો સંપકર્ કરવો જોઇએ. મેકિમલન આ માિહતી કે �ાિહત પક્ષ દ્વારા અપાયેલી માિહતી જે મકે અમે જે મની સાથે િલન્ક થઇએ
છીએ તે વેબસાઇટ પરની માિહતીમાંથી પ�રણમતા કોઇ પણ હાિન કે નુકસાનની જવાબદારી સ્વીકારી શકે નહ�.
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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

Page 5 of 10 Macmillan fact sheet 2013: What you can do to help yourself

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.

Related Macmillan information
Controlling the symptoms of cancer
Eating problems and cancer
Giving up smoking
Healthy eating and cancer
Help with the cost of cancer
How are you feeling? The emotional effects of cancer
Life after cancer treatment
Making treatment decisions
Physical activity and cancer treatment
What to do after cancer treatment ends: 10 top tips
For copies of this information call free on 0808 808 00 00 or visit macmillan.org.uk
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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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