Bowel Cancer: Bengali
কযান্সার: বাংলা

অন্ত্রের ক্যান্সার
এই তথ্যগুন্ত্রলা অন্ত্রের কযান্সার এবং অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা সম্পন্ত্রক৷ে
মনন্ত্রি দাগ দদওয়া দে দকান্ত্রনা শব্দ দশষমদন্ত্রকর শব্দন্ত্রকান্ত্রষ বযাখ্যা করা হন্ত্রয়ন্ত্রে।
েমদ আপনার দকান্ত্রনা প্রশ্ন থ্ান্ত্রক , আপমন দে হাসপাতান্ত্রল মিমকৎসা করান্ত্রেন দসখ্ানকার ডাক্তার বা
নাসন্ত্রে ক জিন্ত্রেস করুন৷
েমদ আপনার দকান্ত্রনা প্রশ্ন থ্ান্ত্রক বা কান্ত্ররা সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত িান, আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার
সান্ত্রপার্ে (Macmillan Cancer Support)-দক দসাম্বার দথ্ন্ত্রক শুক্রবার , সকাল টর্া দথ্ন্ত্রক রাত 8র্া
পেন্ত
ে 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর কল করন্ত্রত পান্ত্ররন। আম্ান্ত্রদর দদাভাষী আন্ত্রে , তাই আপমন আম্ান্ত্রদর
সান্ত্রথ্ মনন্ত্রির ভাষায় কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। আপমন দে ভাষাটর্ বযবহার করন্ত্রত িান, শুধু তার নাম্
ইংন্ত্ররজিন্ত্রত আম্ান্ত্রদরন্ত্রক বলুন।
মবমভন্ন ধরন্ত্রনর কযান্সার, মিমকৎসা এবং কযান্সার মনন্ত্রয় দবেঁন্ত্রি থ্াকার মবষন্ত্রয় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে বাংলায়
আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে।
macmillan.org.uk/translations -ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ োন বা 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর আম্ান্ত্রদরন্ত্রক কল
করুন।

এই তথ্যপন্ত্রে যা আন্ত্রে :
•

অে

•

অন্ত্রের কযান্সার

•

মকভান্ত্রব মিমকৎসার পমরকল্পনা করা হয়

•

আপনার স্বাস্থ্যন্ত্রসবা টর্ন্ত্রম্র সান্ত্রথ্ কথ্া বলা

•

আপনার মিমকৎসা সম্পন্ত্রক ে দেসব প্রশ্ন জিন্ত্রেস করন্ত্রবন

•

অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা

•

আপনার মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে

•

ফন্ত্রলাআপ

•

আপনার অনুভূমত

•

ম্যাকমম্লান মকভান্ত্রব সাহােয করন্ত্রত পান্ত্রর

•

শব্দন্ত্রকাষ

•

বাংলা ভাষায় আন্ত্ররা তথ্য
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অে
অে পমরপাকতন্ত্রের একটর্ অংশ, ো খ্াবারন্ত্রক দভন্ত্রে দফন্ত্রল ও দশাষণ কন্ত্রর োন্ত্রত শরীর তা বযবহার করন্ত্রত
পান্ত্রর৷ এর দুটর্ অংশ রন্ত্রয়ন্ত্রে , ক্ষুদ্রাে ও বৃহদাে৷
বৃহদান্ত্রের মবমভন্ন অংশ রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ দসগুন্ত্রলা হন্ত্রলা:
•

ম্লাশয়

•

ম্লনালী

•

ম্লদ্বার৷

অে

পাকস্থ্লী

ঊর্ধ্গাম্ী
ে
ম্লাশয়

ট্রান্সভাস ম্লাশয়
ে

ক্ষুদ্রাে

মনম্নগাম্ী ম্লাশয়

ম্লনালী

মসগম্ন্ত্রয়ড ম্লাশয়
ম্লদ্বার

অন্ত্রের ক্যান্সার
কযান্সার অন্ত্রের মবমভন্ন অংশন্ত্রক আক্রান্ত করন্ত্রত পান্ত্রর৷ অন্ত্রের দু’টর্ প্রধান কযান্সার হন্ত্রে :
•

ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সার

•

ম্লনালীর কযান্সার৷

বৃহদান্ত্রের কযান্সারন্ত্রক দকান্ত্রলান্ত্ররক্টাল কযান্সারও বলা হয়৷ ক্ষুদ্রান্ত্রের কযান্সার ও ম্লদ্বান্ত্রর কযান্সার মবরল৷
এই কযান্সারসম্ূূ্হ সম্পন্ত্রক ে আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে ইংন্ত্ররজিন্ত্রত তথ্য রন্ত্রয়ন্ত্রে৷
শরীন্ত্ররর সকল অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দকাষ দ্বারা গটিত৷ অন্ত্রে কযান্সার হয় েখ্ন অন্ত্রের দকাষগুন্ত্রলা
অমনয়মেতভান্ত্রব দবন্ত্রে উন্ত্রি এবং একটর্ ম্াংসমপন্ত্রে পমরণত হয় োন্ত্রক বলা হয় টর্উম্ার৷
দবমশরভাগ অন্ত্রের কযান্সার অন্ত্রের দদয়াল দথ্ন্ত্রক শুরু হয়৷
কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা, কযান্সার দকাষগুমল রক্ত ও লমসকাতন্ত্রের ম্াধযন্ত্রম্ শরীন্ত্ররর অনয অংশগুন্ত্রলান্ত্রত েমেন্ত্রয়
পন্ত্রে। এন্ত্রক দসন্ত্রকোমর কযান্সার বলা হয়।
অন্ত্রের কযান্সার দোেঁয়ান্ত্রি নয় এবং অনযন্ত্রদর ম্ন্ত্রধয েমেন্ত্রয় দদয়া োয় না৷
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অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর স্টেজ ও স্টেড
•

কযান্সান্ত্ররর দেি বলন্ত্রত দবাঝায় এটর্ কতর্া বে এবং এটর্ েমেন্ত্রয় পন্ত্রেন্ত্রে মকনা৷

•

কযান্সান্ত্ররর দেড বলন্ত্রত দবাঝায় কযান্সারটর্ কত দ্রুত দবন্ত্রে উিন্ত্রত পান্ত্রর৷

কক্ভান্ত্রে কিকক্ৎসার পকরক্ল্পনা ক্রা হয়
আপনার স্বাস্থ্যন্ত্রসবা দল আপনার সবন্ত্রিন্ত্রয় ভান্ত্রলা মিমকৎসার িনয পমরকল্পনা করন্ত্রত মম্মলত হন্ত্রবন৷
আপনার ডাক্তার বা নাস এই
ে
পমরকল্পনা মনন্ত্রয় আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রবন। আপনার মিমকৎসা
কন্ত্রয়কটর্ মবষন্ত্রয়র উপর মনভের করন্ত্রব , দেম্ন:
•

কযান্সান্ত্ররর দেি ও দেড

•

আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য

•

মিমকৎসার সুফল ও সম্ভাবয পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে

•

পাওয়া োয় এম্ন মিমকৎসা সম্পন্ত্রক ে আপনার ম্ন্ত্রনাভাব৷

আপনার স্বাস্থ্যন্ত্রসো টিন্ত্রের সান্ত্রথ্ ক্থ্া েলা
আপনার মিমকৎসন্ত্রকর সান্ত্রথ্ দেন্ত্রকান্ত্রনা মিমকৎসা মনন্ত্রয় কথ্া বলার্া িরুরী, োন্ত্রত আপমন বুঝন্ত্রত
পান্ত্ররন এর অথ্ মক৷
ে
আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলার পর, আপনার মিমকৎসক আপনান্ত্রক একটর্
সম্মমতপন্ত্রত্র স্বাক্ষর করন্ত্রত বলন্ত্রবন ো দদখ্ান্ত্রব আপমন এই মিমকৎসা সম্পন্ত্রক ে বুঝন্ত্রত দপন্ত্ররন্ত্রেন এবং
এন্ত্রত সম্মমত মদন্ত্রেন৷ এন্ত্রক বলা হয় সম্মমত দদওয়া। আপমন এন্ত্রত সম্মমত না দদয়া পেন্ত
ে আপনান্ত্রক
মিমকৎসা দদয়া হন্ত্রব না৷
বাংলা এবং ইংন্ত্ররজি দু’টর্ ভাষাই বলন্ত্রত পান্ত্ররন এম্ন কাউন্ত্রক আপনার সান্ত্রথ্ মনন্ত্রয় োওয়া ভান্ত্রলা৷
অথ্বা আপনার হাসপাতাল আপনার িনয একিন দদাভাষীর বযবস্থ্া করন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার
দদাভাষীর প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল আপনার নাসন্ত্রে ক িানান৷

আপনার কিকক্ৎসা সম্পন্ত্রক্ে স্টযসে প্রশ্ন জজন্ত্রেস ক্রন্ত্রেন
•

আম্ার দরাগমনণয়ে বা ডায়াগন্ত্রনামসস বলন্ত্রত কী দবাঝায়?

•

কযান্সারটর্র দেি ও দেড কী?

•

মক মক মিমকৎসা পাওয়া োয়?

•

প্রমতটর্ মিমকৎসার সুমবধা, ঝু েঁ মক ও পার্শ্প্রমতজক্রয়াগুন্ত্র
ে
লা কী কী?

•

মিমকৎসাটর্ আম্ার দদনজিন িীবনন্ত্রক মকভান্ত্রব প্রভামবত করন্ত্রব ?

•

আমম্ দকম্ন দবাধ করমে দসই মবষন্ত্রয় কার সান্ত্রথ্ আমম্ কথ্া বলন্ত্রত পামর?

আপনার কযান্সার মনণীত হওয়ার মবষন্ত্রয় আপনার ভাষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য রন্ত্রয়ন্ত্রে৷
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অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর কিকক্ৎসা
অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার ম্ন্ত্রধয অন্তভভক্ত
ে রন্ত্রয়ন্ত্রে :
•

অপান্ত্ররশন ( সািোমর )

•

ওষুধ – (ন্ত্রকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও র্ান্ত্রগন্ত্রে র্ড দথ্রামপ )

•

দরমডওন্ত্রথ্রামপ

অন্ত্রনন্ত্রকই একামধক মিমকৎসা মনন্ত্রয় থ্ান্ত্রকন, দেম্ন অপান্ত্ররশন এবং তারপর দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ বা
দরমডওন্ত্রথ্রামপ৷ ম্লাশয় বা ম্লদ্বান্ত্ররর কযান্সান্ত্ররর িনয মভন্ন মভন্ন মিমকৎসা থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর৷

অপান্ত্ররশন
অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর িনয সবন্ত্রিন্ত্রয় কম্ন মিমকৎসা হন্ত্রে অপান্ত্ররশন (সািোমর)৷
কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা, অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর খ্ুব প্রাথ্মম্ক দেন্ত্রি দলাকাল মরন্ত্রসকশন নাম্ক একটর্ দোর্
অপান্ত্ররশন্ত্রনর ম্াধযন্ত্রম্ কযান্সারটর্ অপসারণ করা োয়৷ মিমকৎসক মবন্ত্রশষভান্ত্রব দতমর সাজিেকাল
েেপামত ম্লদ্বান্ত্ররর দভতর মদন্ত্রয় প্রন্ত্রবশ কমরন্ত্রয় কযান্সার অপসারণ কন্ত্ররন৷
মকন্তু দবমশরভাগ ম্ানুন্ত্রষর অন্ত্রের অংশমবন্ত্রশষ অপসারন্ত্রণর িনয অপান্ত্ররশন করা হন্ত্রব৷ মিমকৎসক
সাধারণত কযান্সান্ত্ররর আন্ত্রশপান্ত্রশর িায়গা দথ্ন্ত্রক মকেভ মলম্ফ দনাড বা লমসকােমি অপসারণ কন্ত্ররন৷
দবমশরভাগ দক্ষন্ত্রত্রই কযান্সার প্রথ্ন্ত্রম্ দে িায়গায় েমেন্ত্রয় পন্ত্রে তা হন্ত্রলা মলম্ফ দনাড বা লমসকােমি৷
আপনার অপান্ত্ররশন মনম্নমলমখ্তভান্ত্রব করা হন্ত্রত পান্ত্রর :
•

ওন্ত্রপন সািোমর

•

কীন্ত্রহাল (লযাপান্ত্ররান্ত্রকামপক) সািোমর৷

ওন্ত্রপন সািোমর ম্ান্ত্রন হন্ত্রে সািেন কযান্সার আপসারন্ত্রণর পূন্ত্রব বে
ে
কন্ত্রর কান্ত্রর্ন৷ কীন্ত্রহাল সািোমরর
সম্য়, সািেন 4 বা 5টর্ িায়গায় দোর্ কন্ত্রর কান্ত্রর্ন৷ কযান্সার অপসারন্ত্রণর িনয কার্া অংশগুন্ত্রলার
দভতর মদন্ত্রয় তারা সাজিেকাল েেপামত প্রন্ত্রবশ করান৷ সাধারণত ওন্ত্রপন সািোমরর তভ লনায় কীন্ত্রহাল
সািোমরন্ত্রত আপমন আন্ত্ররা তাোতামে সুস্থ্ হন্ত্রয় উিন্ত্রবন৷

এক্জন সাজেন ক্ীন্ত্রহাল (লযাপান্ত্ররান্ত্রকাকপক্ ) সাজোকর ক্রন্ত্রেন
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েলাশন্ত্রয়র ক্যান্সান্ত্ররর জনয কেকভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন
•

স্টহকে-স্টক্ান্ত্রলক্িকে - ম্লাশন্ত্রয়র অন্ত্রধক
ে অংশ অপসারণ করা হয়৷ কযান্সারটর্ দকাথ্ায় আন্ত্রে
তার উপর মভমি কন্ত্রর , এটর্ হন্ত্রত পান্ত্রর ডান বা বাম্ অংশ৷

•

কসগেন্ত্রয়ড স্টক্ান্ত্রলক্িকে -মসগম্ন্ত্রয়ড ম্লাশয় অপসারণ করা হয়৷

অন্ত্রের দে অংন্ত্রশ কযান্সার রন্ত্রয়ন্ত্রে দসই অংশ অপসারণ করার পর, সািেন অন্ত্রের দুই প্রান্ত সংেুক্ত
কন্ত্রর দদন৷
ডান স্টহকে-স্টক্ান্ত্রলক্িকে োে

অপসামর
ত অংশ

স্টহকে-স্টক্ান্ত্রলক্িকে

কসগেন্ত্রয়ড স্টক্ান্ত্রলক্িকে

অপসামরত
অংশ
অপসামরত
অংশ

অতযন্ত মবরল দক্ষন্ত্রত্র , সম্পূণ ম্লাশয়
ে
অপসারন্ত্রণর প্রন্ত্রয়ািন হয়৷ এন্ত্রক বলা হয় দর্ার্াল দকান্ত্রলকর্মম্৷
আপনার েমদ এই ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন্ত্রনর প্রন্ত্রয়ািন হয় তাহন্ত্রল আপনার মিমকৎসক আপনার সান্ত্রথ্ এ
বযাপান্ত্রর আন্ত্ররা কথ্া বলন্ত্রবন৷
স্টোো
েমদ অন্ত্রের দুই প্রান্ত সংেুক্ত করা সম্ভব না হয়, তাহন্ত্রল অন্ত্রের মকেভ অংশ দপন্ত্রর্র মদন্ত্রক ( তলন্ত্রপর্)
মনন্ত্রয় আসা োয়৷ এই দখ্ালা অংশন্ত্রক বলা হয় দোম্া৷
•

েমদ দোম্াটর্ ম্লাশয় মদন্ত্রয় দতমর হয়, তাহন্ত্রল এন্ত্রক দকান্ত্রলােমম্ বন্ত্রল৷

•

েমদ দোম্াটর্ ক্ষুদ্রাে (ইমলয়াম্) মদন্ত্রয় দতমর হয়, তাহন্ত্রল এন্ত্রক ইমলওেমম্ বন্ত্রল৷

ম্ল সংেন্ত্রহর িনয আপনান্ত্রক দোম্ার উপন্ত্রর একটর্ মবন্ত্রশষ বযাগ পমরধান করন্ত্রত হন্ত্রব৷
এক্টি স্টোো ও স্টোো েযাগ

অে
দোম্া
দোম্া বযাগ
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অপান্ত্ররশন্ত্রনর পন্ত্রর খ্ুব অল্প সম্ন্ত্রয়র িনয আপনান্ত্রক এটর্ করন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর , োন্ত্রত অেটর্ দসন্ত্রর
উিন্ত্রত পান্ত্রর৷ মকন্তু কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা এটর্ স্থ্ায়ী হন্ত্রত পান্ত্রর৷ একিন দোম্া নাস আপনান্ত্র
ে
ক দদমখ্ন্ত্রয়
দদন্ত্রবন মকভান্ত্রব দোম্ার দদখ্ান্ত্রশানা করন্ত্রত হয় এবং আপনান্ত্রক আন্ত্ররা উপন্ত্রদশ ও তথ্য দদন্ত্রবন৷
েলনালীর ক্যান্সান্ত্ররর জনয কেকভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন
এন্ত্রেকরওর করন্ত্রসক্শন - মিমকৎসক িারপান্ত্রশর ফযাটর্ টর্সুয ও মলম্ফন্ত্রনাড সহ সম্পূণ ম্লনালী
ে
অপসারণ কন্ত্ররন৷
অযােন্ত্রডাকেন্ত্রনা-স্টপকরকনয়াল করন্ত্রসক্শন - এটর্ সাধারণত ম্লনালীর মনন্ত্রির অংন্ত্রশর কযান্সান্ত্ররর িনয
বযবহার করা হয়৷ মিমকৎসক ম্লনালী ও ম্লদ্বার অপসারণ কন্ত্ররন৷ এই অপান্ত্ররশন্ত্রনর পর, আপনার
একটর্ স্থ্ায়ী দোম্া থ্াকন্ত্রব৷
এন্ত্রেকরওর করন্ত্রসক্শন

অযােন্ত্রডাকেন্ত্রনা-স্টপকরকনয়াল করন্ত্রসক্শন

অপসামরত অংশ

অপসামরত অংশ

েকিন্ত্রয় পিা অন্ত্রের ক্যান্সান্ত্ররর কেকভন্ন ধরন্ত্রনর অপান্ত্ররশন
কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা, ম্লাশন্ত্রয়র কযান্সার অেন্ত্রক বন্ধ কন্ত্রর দফন্ত্রল এবং ম্ল প্রবামহত হন্ত্রত বাধা দদয়৷ এর
ফন্ত্রল দপর্ বযথ্া ও বমম্ হন্ত্রত পান্ত্রর৷ মিমকৎসক অন্ত্রের দভতন্ত্রর একটর্ সরু টর্উব (ন্ত্রেন্ট) ঢভমকন্ত্রয় মদন্ত্রয়
এটর্ন্ত্রক দখ্ালা রাখ্ন্ত্রত পান্ত্ররন৷ েমদ তা সম্ভব না হয়, তারা অপান্ত্ররশন কন্ত্রর আর্ন্ত্রক োওয়া অংশটর্
অপসারণ করন্ত্রত পান্ত্ররন৷
অন্ত্রের এক্টি অংশ যার স্টভতন্ত্রর স্টেে প্রন্ত্রেশ ক্রান্ত্রনা আন্ত্রে

অে
টর্উম্ার
দেন্ট

শরীন্ত্ররর অনযানয অংশ, দেম্ন েকৃত বা ফুসফুন্ত্রস কযান্সার েমেন্ত্রয় পেন্ত্রল কযান্সার অপসারন্ত্রণর িনয
আপমন সািোমর করান্ত্রত পান্ত্ররন৷
সািোমর এবং এম্ন মকেভ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
ো আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর দস মবষন্ত্রয় বাংলায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে
আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷

পৃষ্ঠা 13 এর 6 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2017: অন্ত্রের কযান্সার

স্টক্ন্ত্রোন্ত্রথ্রাকপ
দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ – এন্ত্রক্ষন্ত্রত্র কযান্সান্ত্ররর দকাষগুন্ত্রলান্ত্রক র্ধ্ংস করার িনয কযান্সার-মবন্ত্ররাধী ওষুধ বযবহার করা
হয় । প্রাথ্মম্ক দেন্ত্রির অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর িনয সাধারণত দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর প্রন্ত্রয়ািন হয় না৷
দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ দদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর :
•

সািোমরর পন্ত্রর কযান্সার মফন্ত্রর আসার ঝু েঁ মক কম্ান্ত্রনার িনয

•

সািোমরর আন্ত্রগ এম্ন কযান্সান্ত্ররর িনয দেটর্ েমেন্ত্রয় পন্ত্রেন্ত্রে -কযান্সারটর্ন্ত্রক দোর্ কন্ত্রর আনা
ও এর মফন্ত্রর আসার ঝু েঁ মক কম্ান্ত্রনার িনয এটর্ করা হয়

•

দে কযান্সার েমেন্ত্রয় পন্ত্রেন্ত্রে তার প্রধান মিমকৎসা মহন্ত্রসন্ত্রব৷

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপর ওষুধগুন্ত্রলার কারন্ত্রণ পার্শ্প্রমতজক্রয়ার
ে
সৃটি হন্ত্রত পান্ত্রর ো আপনান্ত্রক অসুস্থ্ দবাধ
করান্ত্রত পান্ত্রর। মবমভন্ন ধরন্ত্রনর ওষুন্ত্রধর কারন্ত্রণ মবমভন্ন ধরন্ত্রনর পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
হন্ত্রত পান্ত্রর। এগুন্ত্রলার
ম্ন্ত্রধয অন্তভভক্ত
ে রন্ত্রয়ন্ত্রে :
•

সংক্রমম্ত হওয়ার সম্ভাবনা দবন্ত্রে োওয়া

•

ক্লান্ত দবাধ করা

•

অসুস্থ্ দবাধ করা বা অসুস্থ্ হওয়া

•

ম্ুন্ত্রখ্র মভতর ক্ষত হওয়া

•

িভল পন্ত্রে োওয়া৷

আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
সম্পন্ত্রক ে এবং আপমন মকভান্ত্রব তা মনয়েণ করন্ত্রত পান্ত্ররন
দসই মবষন্ত্রয় আপনার মিমকৎসক আপনার সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন৷ দবমশরভাগ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
ওষুন্ত্রধর ম্াধযন্ত্রম্ মনয়েণ করা সম্ভব৷ দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ দশষ হন্ত্রয় োওয়ার পর দবমশরভাগ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
িন্ত্রল োয়৷
দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন মকেভ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
সম্পন্ত্রক ে বাংলায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে
আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷

স্টরকডওন্ত্রথ্রাকপ
দরমডওন্ত্রথ্রামপ উচ্চ-শজক্তর এক্স-দর বযবহার কন্ত্রর কযান্সার দকাষগুমলন্ত্রক র্ধ্ংস কন্ত্রর। ম্লাশন্ত্রয়র
কযান্সান্ত্ররর িনয সাধারণত দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদয়া হয় না মকন্তু ম্লনালীর কযান্সান্ত্ররর িনয এটর্ একটর্
কম্ন মিমকৎসা৷
ম্লনালীর কযান্সান্ত্ররর অপান্ত্ররশন্ত্রনর আন্ত্রগ আপনান্ত্রক দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ কযান্সারটর্ন্ত্রক
দোর্ কন্ত্রর আনা ও সহন্ত্রি অপসারণ করার িনয এটর্ দদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ দরমডওন্ত্রথ্রামপ ম্লনালী
কযান্সান্ত্ররর মফন্ত্রর আসার ঝু েঁ মকও কম্ায়৷ দরমডওন্ত্রথ্রামপ দশষ করার কন্ত্রয়ক সপ্তাহ পন্ত্রর আপনার
অপান্ত্ররশন করা হন্ত্রব৷
েমদ অপান্ত্ররশন্ত্রনর পন্ত্ররও কযান্সার দথ্ন্ত্রক োওয়ার ঝু েঁ মক থ্ান্ত্রক তাহন্ত্রল দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷
েমদ ম্লনালীর কযান্সার েমেন্ত্রয় পন্ত্রে বা দফরত আন্ত্রস , তাহন্ত্রল এন্ত্রক দোর্ করার িনয আপনান্ত্রক
দরমডওন্ত্রথ্রামপ দদয়া হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এটর্ বযথ্ার ম্ত লক্ষণসম্ূহন্ত্রতও সাহােয কন্ত্রর৷
দরমডওন্ত্রথ্রামপ এবং আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর এম্ন মকেভ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
সম্পন্ত্রক ে বাংলায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে
আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে৷
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স্টক্ন্ত্রোন্ত্ররকডন্ত্রয়শন
েমদ আপনার ম্লনালীর কযান্সার থ্ান্ত্রক , তাহন্ত্রল আপনান্ত্রক দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ ও দরমডওন্ত্রথ্রামপ একসান্ত্রথ্ দদয়া
হন্ত্রত পান্ত্রর৷
এন্ত্রক বলা হয় দকন্ত্রম্ান্ত্ররমডন্ত্রয়শন৷ এটর্ শুধু দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ বা দরমডওন্ত্রথ্রামপ দথ্ন্ত্রক ভান্ত্রলা কাি করন্ত্রত পান্ত্রর
মকন্তু এর পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
আন্ত্ররা খ্ারাপ হন্ত্রত পান্ত্রর৷
িান্ত্রগন্ত্রে িড (জজকেক্) স্টথ্রাকপ
র্ান্ত্রগন্ত্রে র্ড দথ্রামপ কযান্সার দকাষ ও সাধারণ দকান্ত্রষর ম্ধযকার পাথ্কযন্ত্র
ে ক বযবহার কন্ত্রর কযান্সার
দকান্ত্রষর বৃজি দরাধ কন্ত্রর৷ েমেন্ত্রয় পো অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসা করার িনয এগুন্ত্রলা বযবহার করা
হন্ত্রত পান্ত্রর৷
পার্শ্প্রমতজক্রয়ার
ে
ম্ন্ত্রধয রন্ত্রয়ন্ত্রে :
•

ক্লান্ত দবাধ করা

•

খ্সখ্ন্ত্রস ত্বক বা ফুসকুমে দদখ্া দদয়া

•

ডায়মরয়া

•

ফূ্লু-এর লক্ষণসম্ূহ৷

দবমশরভাগ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
ওষুন্ত্রধর ম্াধযন্ত্রম্ মনয়েণ করা োয় এবং মিমকৎসা দশষ হন্ত্রল িন্ত্রল োয়৷

আপনার কিকক্ৎসার সম্ভােয পার্শ্প্রকতজিয়া
ে
সাধারণ কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
সম্পন্ত্রক ে আপনার ভাষায় আম্ান্ত্রদর কান্ত্রে আন্ত্ররা তথ্য
রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ ক্লামন্ত ও খ্াওয়ার সম্সযা সম্পন্ত্রক ে আম্ান্ত্রদর তথ্যও সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷
মনন্ত্রি আন্ত্ররা মকেভ পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
দদয়া আন্ত্রে দেগুন্ত্রলা অন্ত্রের কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসাকালীন সম্ন্ত্রয় বা
মিমকৎসা দশষ হওয়ার পন্ত্রর আপনার হন্ত্রত পান্ত্রর৷

েন্ত্রল পকরেতেন
মিমকৎসার পন্ত্রর , আপনার অে মকেভ সম্ন্ত্রয়র িনয মভন্নভান্ত্রব কাি করন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার হয়ন্ত্রতা:
•

ডায়মরয়া হন্ত্রত পান্ত্রর

•

দবমশবার ম্ল তযাগ করন্ত্রত হন্ত্রত পান্ত্রর

•

আপনার ম্লতযাগ করার প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল আন্ত্রগ দথ্ন্ত্রক দতম্ন একর্া বুঝন্ত্রত না পারা

•

পাোয় বযথ্া হওয়া

সম্ন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ সান্ত্রথ্ সাধারণত এসব অবস্থ্ার উন্নমত হয়৷ েমদ আপনার এই সব পার্শ্প্রমতজক্রয়া
ে
থ্ান্ত্রক বা
এগুন্ত্রলার উন্নমত না হয়, তাহন্ত্রল আপনার মিমকৎসক বা নাসন্ত্রে ক বলুন৷ তারা আপনান্ত্রক উপন্ত্রদশ ও
ওষুধ মদন্ত্রয় সহায়তা করন্ত্রত পারন্ত্রবন।
আপনার ত্বক্ সুরকিত রাখুন
তরল বা পামনম্য় ম্ল আপনার পাোর িারমদন্ত্রকর ত্বকন্ত্রক বযথ্াম্য় কন্ত্রর তভ লন্ত্রত পান্ত্রর৷
এই পরাম্শগুন্ত্র
ে লা সাহােয করন্ত্রত পান্ত্রর :
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•

আপনার ম্লদ্বান্ত্ররর (গুহয) িারপান্ত্রশর ত্বকন্ত্রক পমরষ্কার ও শুকন্ত্রনা রাখ্ুন৷

•

সুগন্ধীমবহীন দভিা ওয়াইপ বযবহার করুন কারণ এগুন্ত্রলা র্য়ন্ত্রলর্ দপপান্ত্ররর তভ লনায় আপনার
ত্বন্ত্রকর উপর দবমশ দকাম্ল৷

•

আপনার ত্বকন্ত্রক সুরমক্ষত রাখ্ার িনয বযামরয়ার ক্রীম্ বযবহার করুন - মকন্তু শুধুম্াত্র দসইসব
ক্রীম্ বযবহার করুন দেগুন্ত্রলা আপনার মিমকৎসক বা নাস পরাম্শ
ে
মদন্ত্র
ে য়ন্ত্রেন৷

•

আপনার ত্বকন্ত্রক শুষ্ক ও িাো রাখ্ার িনয সূমতর আোরওয়যার পরুন৷

ডান্ত্রয়ন্ত্রি পকরেতেন
কখ্ন্ত্রনা কখ্ন্ত্রনা ফল ও সবজির ম্ত খ্াবার আপনার ম্লন্ত্রক নরম্ কন্ত্রর দফন্ত্রল এবং আপনান্ত্রক
দবমশবার র্য়ন্ত্রলন্ত্রর্ দেন্ত্রত হয়৷ আপমন কী কী খ্াবার খ্ান্ত্রেন এবং তা মকভান্ত্রব আপনান্ত্রক প্রভামবত
করন্ত্রে দসই সম্পন্ত্রক ে একটর্ ডান্ত্রয়মর রাখ্ন্ত্রল তা সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ এটর্ আপনান্ত্রক কী কী খ্ান্ত্রবন ও কী
কী এমেন্ত্রয় িলন্ত্রবন তা পেি করন্ত্রত সাহােয করন্ত্রত পান্ত্রর৷
আপনার েমদ দখ্ন্ত্রত ইো না কন্ত্রর , তাহন্ত্রল মদন্ত্রন 1 বা 2টর্ বে খ্াবান্ত্ররর পমরবন্ত্রত ে কন্ত্রয়কটর্ দোর্ খ্াবার
খ্াওয়ার্া সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপমন কী দখ্ন্ত্রত পারন্ত্রবন তা মনন্ত্রয় েমদ সম্সযা হন্ত্রতই থ্ান্ত্রক , তাহন্ত্রল
আপনার নাস বা
ে মিমকৎসন্ত্রকর সান্ত্রথ্ কথ্া বলুন৷

উন্ত্রেগ
উমদ্বগ্ন বা মিমন্তত অনুভব করন্ত্রলও আপনার ম্ল নরম্ হন্ত্রত পান্ত্রর৷ মকভান্ত্রব আরাম্ন্ত্রবাধ করা োয় তা
মশন্ত্রখ্ মনন্ত্রল আপনার অে মনয়েন্ত্রণ আসন্ত্রত সহায়ক হন্ত্রব এবং এটর্ আপনার সামবক
ে স্বাস্থ্য ও দসন্ত্রর
উিার িন্ত্রনযও ভান্ত্রলা হন্ত্রব৷

আপনার যকি স্টোো থ্ান্ত্রক্
অপান্ত্ররশন্ত্রনর পর আপনার েমদ অস্থ্ায়ী বা স্থ্ায়ী দোম্া থ্ান্ত্রক , এর সান্ত্রথ্ ম্ামনন্ত্রয় মনন্ত্রত আপনার মকেভ
সম্য় লাগন্ত্রত পান্ত্রর৷ দোম্া আন্ত্রে এম্ন অনয কান্ত্ররা সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রল আপনার িনয সহায়ক হন্ত্রত
পান্ত্রর৷ আপনার নাস আপনার
ে
িনয এটর্র বযবস্থ্া করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ আপনার নাস আপনান্ত্র
ে
ক মশমখ্ন্ত্রয়
দদন্ত্রবন মকভান্ত্রব বামেন্ত্রত দোম্া বযবস্থ্াপনা করা োয়৷

েযাক্কেলান িয়ন্ত্রলি ক্াডে
আপমন বাইন্ত্রর থ্াকা অবস্থ্ায় আপনার িরুরী মভমিন্ত্রত র্য়ন্ত্রলর্ বযবহার করার প্রন্ত্রয়ািন হন্ত্রল , আপমন
একটর্ মবনাম্ূন্ত্রলযর ম্যাকমম্লান র্য়ন্ত্রলর্ কাডে বহন করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ আপমন এটর্ মবমভন্ন িায়গায় দেম্ন
দদাকান, অমফস এবং কযান্ত্রফন্ত্রত দদখ্ান্ত্রত পান্ত্ররন৷ আম্রা অশা কমর এটর্ আপনার র্য়ন্ত্রলন্ত্রর্ প্রন্ত্রবন্ত্রশ
সহায়তা করন্ত্রব মকন্তু এটর্ সব িায়গায় কাি নাও করন্ত্রত পান্ত্রর৷
0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর ম্যাকমম্লান সান্ত্রপার্ে লাইন্ত্রন কল কন্ত্রর আপমন একটর্ কাডে দপন্ত্রত পান্ত্ররন৷ বা,
আপমন আম্ান্ত্রদর ওন্ত্রয়বসাইর্ be.macmillan.org.ukএ এর িনয অডোর মদন্ত্রত পান্ত্ররন।
আপমন প্রমতবন্ধীন্ত্রদর র্য়ন্ত্রলর্ও বযবহার করন্ত্রত পান্ত্ররন৷ তান্ত্রদর ওয়াশ দবমসন রন্ত্রয়ন্ত্রে এবং কাপে
পমরবতেন্ত্রনর িায়গা রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ প্রমতবন্ধীন্ত্রদর র্য়ন্ত্রলর্ ম্ান্ত্রঝ ম্ান্ত্রঝ লক করা থ্ান্ত্রক৷ আপমন
মডিঅযামবমলটর্ রাইর্স ইউন্ত্রক দথ্ন্ত্রক একটর্ িামব মকন্ত্রন মনন্ত্রত পান্ত্ররন৷
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ফন্ত্রলাআপ
আপনার মিমকৎসা দশষ হওয়ার পর, আপনার মনয়মম্ত দিক-আপ ও পরীক্ষা করা হন্ত্রব৷ এগুন্ত্রলা
কন্ত্রয়ক বের ধন্ত্রর িলন্ত্রত পান্ত্রর , মকন্তু ক্রম্ান্বন্ত্রয় কন্ত্রম্ আসন্ত্রব৷

আপনার অনুভূকত
আপনার কযান্সার আন্ত্রে এর্া দশানার পর আপনার মবর্ধ্স্ত লাগন্ত্রত পান্ত্রর এবং মবমভন্ন রকম্ আন্ত্রবগ
অনুভূত হন্ত্রত পান্ত্রর৷ অনুভূমতর দকান টিক বা ভভল দনই। এর সন্ত্রে ম্ামনন্ত্রয় িলার িনয অন্ত্রনক রকম্
উপায় রন্ত্রয়ন্ত্রে৷ খ্ুব কান্ত্রের বন্ধু বা আত্মীন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ কথ্া বলার্া সহায়ক হন্ত্রত পান্ত্রর৷ আপনার
মিমকৎসক বা নাসওে সহায়তা করন্ত্রত পান্ত্ররন৷

েযাক্কেলান কক্ভান্ত্রে সাহাযয ক্রন্ত্রত পান্ত্রর
আপনান্ত্রক এবং আপনার পমরবারন্ত্রক সাহােয করন্ত্রত ম্যাকমম্লান এখ্ান্ত্রন আন্ত্রে। আপমন এখ্ান দথ্ন্ত্রক
সহায়তা দপন্ত্রত পান্ত্ররন:
•

েযাক্কেলান সান্ত্রপািে লাইন (0808 808 00 00)। আম্ান্ত্রদর দদাভাষী আন্ত্রে , তাই আপমন
আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ মনন্ত্রির ভাষায় কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। আপমন দে ভাষাটর্ বযবহার করন্ত্রত িান,
শুধু তার নাম্ ইংন্ত্ররজিন্ত্রত আম্ান্ত্রদরন্ত্রক বলুন। আম্রা দম্মডকযাল প্রশ্নগুন্ত্রলার উির মদন্ত্রত
পামর, আমথ্ক
ে সহায়তার মবষন্ত্রয় তথ্য মদন্ত্রত পামর বা আপনার অনুভূমতগুন্ত্রলার মবষন্ত্রয় আপনার
সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পামর। দফান লাইনটর্ দসাম্বার দথ্ন্ত্রক শুক্রবার, সকাল টর্া দথ্ন্ত্রক রাত 8র্া
পেন্ত
ে দখ্ালা থ্ান্ত্রক৷

•

েযাক্কেলান ওন্ত্রয়েসাইি (macmillan.org.uk)। কযান্সার সম্পন্ত্রক ে এবং কযান্সার মনন্ত্রয় দবেঁন্ত্রি
থ্াকার মবষন্ত্রয় আম্ান্ত্রদর ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ ইংন্ত্ররজিন্ত্রত অন্ত্রনক তথ্য আন্ত্রে।
www.macmillan.org.uk/translations-এ অনযানয ভাষায় আন্ত্ররা তথ্য আন্ত্রে

•

তথ্য স্টক্ন্দ্রসেূহ। তথ্য দকন্ত্রে , আপমন একিন কযান্সার সহায়তা মবন্ত্রশষন্ত্রের সান্ত্রথ্ কথ্া
বলন্ত্রত পান্ত্ররন এবং মলমখ্ত মনন্ত্রদেশাবলী দপন্ত্রত পান্ত্ররন।
macmillan.org.uk/informationcentres-এ আপনার সবন্ত্রিন্ত্রয় মনকর্স্থ্ দকে খ্ুন্ত্রেঁ ি দবর
করুন বা আম্ান্ত্রদর কল করুন। আপনার হাসপাতান্ত্রল একটর্ দকে থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর।

•

স্থ্ানীয় সান্ত্রপািে গরুপসেূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার
কাোকামে একটর্ গূ্রুপ খ্ুন্ত্রেঁ ি মনন বা আম্ান্ত্রদর কল করুন।

•

েযাক্কেলান অনলাইন ক্কেউকনটি – আপমন একই ধরন্ত্রনর পমরমস্থ্মতন্ত্রত থ্াকা বযজক্তন্ত্রদর
সান্ত্রথ্ macmillan.org.uk/community-এ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন।
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শব্দন্ত্রক্াষ
Barrier cream

[বযামরয়ার
জক্রম্]

েযাকরয়ার
িীে

পামনন্ত্ররাধী ক্রীম্ ো ত্বকন্ত্রক শারীমরক তরল দথ্ন্ত্রক
সুরক্ষা দদয়৷

Cells

[দসল]

স্টক্াষ

দোর্ দোর্ মনম্াণ
ে ব্লক ো আম্ান্ত্রদর শরীন্ত্ররর অে
এবং টর্সুযগুন্ত্রলা দতমর কন্ত্রর।

Chemotherapy

[দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ]

স্টক্ন্ত্রোন্ত্রথ্রাকপ

একটর্ কযান্সার মিমকৎসা ো মদন্ত্রয় কযান্সার
দকাষগুন্ত্রলা র্ধ্ংস করার িনয ওষুধ বযবহার করা
হয়।

Colostomy

[দকান্ত্রলান্ত্রোমম্]

স্টক্ান্ত্রলােকে

ম্লাশন্ত্রয়র অংশ দথ্ন্ত্রক দতমরকৃত একটর্ দোম্া৷

Diagnosis

[ডায়াগন্ত্রনামসস] স্টরাগ কনর্য়ে

আপনার দকান্ত্রনা অসুখ্ আন্ত্রে নামক দনই তা খ্ুন্ত্রেঁ ি
দবর করা।

Diarrhoea

[ডায়মরয়া]

ডায়করয়া

েখ্ন আপনার নরম্ বা পামনেুক্ত পায়খ্ানা হয়।
আপমন সাধারণত েতবার দেন্ত্রয় থ্ান্ত্রকন এর
দিন্ত্রয় দবমশ বার বা খ্ুব িরুরীভান্ত্রব র্য়ন্ত্রলন্ত্রর্
দেন্ত্রত হয়। আপনার দপর্ বযথ্াও থ্াকন্ত্রত পান্ত্রর।

Early stage

[আমল দেি]
ে

প্রাথ্কেক্
পযায়
ে

এম্ন কযান্সার দেটর্ ম্াত্র বে হন্ত্রত শুরু কন্ত্ররন্ত্রে
এবং শরীন্ত্ররর অনযানয অংন্ত্রশ এখ্ন্ত্রনা েোয়মন৷

Ileostomy

[ইমলওন্ত্রোমম্]

ইকলওন্ত্রোকে

ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ দথ্ন্ত্রক দতমর একটর্ দোম্া৷

Ileum

[ইমলয়াম্]

ইকলয়াে

ক্ষুদ্রান্ত্রের দে অংশ ম্লাশন্ত্রয়র সান্ত্রথ্ েুক্ত হয়৷

Lymphatic
system

[মলন্ত্রম্ফটর্ক
মসন্ত্রেম্]

লকসক্াতে

শরীর িুন্ত্রে থ্াকা নালী ও েমির একটর্
দনর্ওয়াকে ো সংক্রম্ন্ত্রণর সান্ত্রথ্ লোই করন্ত্রত
সাহােয কন্ত্রর।

Lymph node

[মলম্ফ দনাড]

লকসক্া েকি

একটর্ েমি ো লমসকাতন্ত্রের অংশ৷

Radiotherapy

[দরমডওন্ত্রথ্রামপ] স্টরকডওন্ত্রথ্রাকপ

Side effects

[সাইড ইন্ত্রফক্ট]

পার্শ্প্রকতজিয়া
ে
কযান্সান্ত্ররর মিমকৎসার অোমিত প্রভাবগুন্ত্রলা।

Stoma

[দোম্া]

স্টোো

শরীন্ত্রর সািেন্ত্রনর দতমর করা একটর্ দখ্ালা ম্ুখ্৷

Stoma nurse

[দোম্া নাস]ে

স্টোো নাস৷ে

মকভান্ত্রব দোম্ার েত্ন মনন্ত্রত হন্ত্রব তা নাস ে

উচ্চ-শজক্তর এক্স-দর বযবহার কন্ত্রর কযান্সার
দকাষগুন্ত্রলান্ত্রক দম্ন্ত্রর দফলার িনয একটর্ কযান্সার
মিমকৎসা।

আপনান্ত্রক দদমখ্ন্ত্রয় দদন্ত্রবন৷
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Surgery

[সািোমর]

সাজোকর

অপান্ত্ররশন হওয়া।

Targeted
therapy

[র্ান্ত্রগন্ত্রে র্ড
দথ্রামপ]

িান্ত্রগন্ত্রে িড
স্টথ্রাকপ

ওষুধ ো কযান্সার দকাষন্ত্রক র্ধ্ংস কন্ত্রর ও সাধারণ
দকান্ত্রষর কম্ ক্ষমত কন্ত্রর৷

Tumour

[টর্উম্ার]

টিউোর

দকান্ত্রষর গুে ো অস্বাভামবকভান্ত্রব দবন্ত্রে িলন্ত্রে।
অস্বাভামবক দকাষগুমলর সংখ্যা বােন্ত্রত থ্ান্ত্রক
এবং একটর্ ম্াংসমপণ্ড দতমর কন্ত্রর।

োংলা ভাষায় আন্ত্ররা তথ্য
এই মবষয়গুন্ত্রলা সম্বন্ত্রন্ধ আম্ান্ত্রদর বাংলা ভাষায় তথ্য আন্ত্রে :
ক্যান্সান্ত্ররর ধরর্

ক্যান্সান্ত্ররর স্টোক্াকেলা ক্রা
•

েমদ আপনার কযান্সার মনণয়ে হন্ত্রয় থ্ান্ত্রক একটর্ ির্িলমদ মনন্ত্রদেমশকা

ফুসফুন্ত্রসর কযান্সার

•

খ্াবার সম্সযা এবং কযান্সার

দপ্রান্ত্রের্ কযান্সার

•

িীবন্ত্রনর অবসান

•

আমথ্ক
ে সহায়তা - দবমনমফর্সম্ূহ

•

স্বাস্থ্যকর আহার

•

স্তন কযান্সার

•

অন্ত্রের কযান্সার

•
•

কিকক্ৎসা
•

দকন্ত্রম্ান্ত্রথ্রামপ

•

ক্লামন্ত (অবসন্নতা) এবং কযান্সার

•

দরমডওন্ত্রথ্রামপ

•

কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্প্রমতজক্রয়াসম্ূ
ে
হ

•

সািোমর

•

মনন্ত্রিন্ত্রক সাহােয করার িনয আপমন কী
করন্ত্রত পান্ত্ররন

এই তথ্য দদখ্ন্ত্রত macmillan.org.uk/translations ওন্ত্রয়বসাইন্ত্রর্ োন

আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ বাংলায় কথ্া বলুন
আপমন 0808 808 00 00 নম্বন্ত্রর মবনাম্ূন্ত্রলয ম্যাকমম্লান-এ দফান করন্ত্রত পান্ত্ররন এবং একিন
দদাভাষীর সাহান্ত্রেয আপনার মনন্ত্রির ভাষায় আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন। আপনার উন্ত্রদ্বগ ও
মিমকৎসা সম্পমকেত প্রশ্নগুন্ত্রলা মনন্ত্রয় আপমন আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ কথ্া বলন্ত্রত পান্ত্ররন৷ আপমন দে ভাষাটর্
বযবহার করন্ত্রত িান, শুধু তার নাম্ ইংন্ত্ররজিন্ত্রত আম্ান্ত্রদরন্ত্রক বলুন।
আম্ান্ত্রদর অমফস দসাম্বার দথ্ন্ত্রক শুক্রবার, সকাল টর্া দথ্ন্ত্রক রাত 8র্া পেন্ত
ে দখ্ালা থ্ান্ত্রক৷

পৃষ্ঠা 13 এর 12 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2017: অন্ত্রের কযান্সার

সূে ও ধনযোি োপন
এই সকল তথ্য রিনা ও সম্পাদনা কন্ত্ররন্ত্রে ম্যাকমম্লান কযান্সার সান্ত্রপার্ে (Macmillan Cancer
Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ন দল৷
এই তথ্যপত্রটর্ ম্যাকমম্লান্ত্রনর মবস্তামরত তন্ত্রথ্যর উপর মভমি কন্ত্রর দতমর, দেটর্ আম্রা আপনার কান্ত্রে
পািান্ত্রত পামর বা আপমন অনলাইন্ত্রন পেন্ত্রত পান্ত্ররন৷ আন্ত্ররা মবস্তামরত তথ্য শুধুম্াত্র ইংন্ত্ররজিন্ত্রত
পাওয়া োন্ত্রব৷
এই তথ্য প্রাসমেক মবন্ত্রশষন্ত্রেরা পোন্ত্রে লািনা কন্ত্ররন্ত্রেন, এবং আম্ান্ত্রদর প্রধান দম্মডকযাল সম্পাদক,
ডক্টর টর্ম্ ইভসন, ম্যাকমম্লান কনসালন্ত্রর্ন্ট দম্মডকযাল অনন্ত্রকালজিে তা অনুন্ত্রম্াদন কন্ত্ররন্ত্রেন।
ধনযবাদান্ত্রন্ত : মকম্বারমল দবন্ত্রনর্, ম্যাকমম্লান মলড মক্লমনক্লযাল নাস দেশামলে;
ে
এবং আইমলন রায়,
ম্যাকমম্লান দকান্ত্রলান্ত্ররক্টাল কযান্সার নাস দেশামলে
ে
৷ কযান্সার আক্রান্ত দসইসব বযজক্তন্ত্রদরও
ধনযবাদ োরা এই সংকরণটর্ পোন্ত্রে লািনা কন্ত্ররন্ত্রেন৷
আম্ান্ত্রদর সকল তথ্য প্রাপ্ত দসরা প্রম্ান্ত্রণর মভমিন্ত্রত দনওয়া হন্ত্রয়ন্ত্রে। আম্ান্ত্রদর বযবহার করা
উৎসগুন্ত্রলার মবষন্ত্রয় আন্ত্ররা তন্ত্রথ্যর িনয অনুেহ কন্ত্রর
cancerinformationteam@macmillan.org.uk টিকানায় আম্ান্ত্রদর সান্ত্রথ্ দোগান্ত্রোগ করুন।
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Bowel Cancer: English

Bowel cancer
This information is about bowel cancer and treatments for bowel cancer.
Any words that are underlined are explained in the word list at the end.
If you have any questions, ask your doctor or nurse at the hospital where you are
having your treatment.
If you have any questions or want to talk to someone, you can call Macmillan Cancer
Support on 0808 808 00 00, Monday to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters,
so you can speak to us in your own language. Just tell us, in English, the language
you want to use.
We have more information in [language] about different cancers, treatments and
living with cancer.
Visit macmillan.org.uk/translations or call us on 0808 808 00 00.

In this fact sheet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The bowel
Bowel cancer
How treatment is planned
Talking to your healthcare team
Questions to ask about your treatment
Treatments for bowel cancer
Possible side effects of your treatment
Follow up
Your feelings
How Macmillan can help
Word list
More information in [language]
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The bowel
The bowel is part of the digestive system, which breaks down and absorbs food so
that the body can use it. It has two parts, the small bowel and the large bowel.
The large bowel has different parts. These are:
• the colon
• the rectum
• the anus.
The bowel

Stomach
Transverse colon
Ascending colon
Small bowel

Descending colon

Rectum

Sigmoid colon
Anus

Bowel cancer
Cancer can affect different parts of the bowel. The two main types of bowel cancer
are:
• colon cancer
• rectal cancer.
Cancer of the large bowel is also called colorectal cancer. Small bowel cancer and
cancer of the anus are rare. We have information about these cancers in English.
All parts of the body are made up of tiny cells. Bowel cancer happens when the cells
in the bowel grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour.
Most bowel cancers start in the lining of the bowel.
Sometimes, cancer cells spread to other parts of the body through the blood and the
lymphatic system. This is called secondary cancer.
Bowel cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
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Stages and grades of bowel cancer
• The stage of a cancer means how big it is and if it has spread.
• The grade of a cancer is how quickly the cancer may grow.

How treatment is planned
Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or
nurse will talk to you about this plan. Your treatment will depend on factors, such as:
•
•
•
•

the stage and grade of the cancer
your general health
the benefits of treatment and possible side effects
what you think about the available treatments.

Talking to your healthcare team
It is important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand
what it means. After talking with you, your doctor will ask you to sign a consent form
to show that you understand and agree to the treatment. This is called giving
consent. You will not be given treatment unless you have agreed to it.
It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and
English. Or your hospital can arrange an interpreter for you. Let your nurse know if
you need one.

Questions to ask about your treatment
•
•
•
•
•
•

What does my diagnosis mean?
What is the stage and grade of the cancer?
What treatments are available?
What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
How will the treatment affect my daily life?
Who can I talk to about how I am feeling?

We have more information in your language about being diagnosed with cancer.
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Treatments for bowel cancer
Treatments for bowel cancer include:
• an operation (surgery)
• drugs (chemotherapy or targeted therapy)
• radiotherapy
Many people have more than one type of treatment, such as an operation and then
chemotherapy or radiotherapy. There can be different types of treatment for colon or
rectal cancer.

An operation
An operation (surgery) to remove the cancer is the most common treatment for
bowel cancer.
Sometimes, very early-stage bowel cancers can be removed with a small operation
called a local resection. The doctor removes the cancer using special surgical tools
passed through the anus.
But most people will have an operation to remove part of the bowel. The doctor will
usually also remove some lymph nodes from near the cancer. Lymph nodes are
often where the cancer spreads to first.
You may have your operation as:
• open surgery
• keyhole (laparoscopic) surgery.
Open surgery means the surgeon makes a large cut before removing the cancer.
During keyhole surgery, the surgeon makes 4 or 5 small cuts. They put surgical tools
through the cuts to remove the cancer. You usually recover more quickly from
keyhole surgery than from open surgery.
A surgeon performing keyhole (laparoscopic) surgery
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Types of operation for colon cancer
• Hemi-colectomy – half of the colon is removed. This may be the right or left side,
depending on where the cancer is.
• Sigmoid colectomy – the sigmoid colon is removed.
After removing the part of the bowel where the cancer is, the surgeon joins the two
ends of the bowel together.
Right hemi-colectomy

Area
removed

Left hemi-colectomy

Sigmoid colectomy

Area
removed
Area
removed

Very rarely, all the colon needs to be removed. This is called a total colectomy.
Your doctor will tell you more about this if you need this type of operation.
Stomas
If the ends of the bowel cannot be joined together, part of the bowel can be brought
out onto the tummy (abdomen). This opening is called a stoma.
• If the stoma is made from the colon, it is called a colostomy.
• If the stoma is made from the small bowel (ileum), it is called an ileostomy.
You wear a special bag over the stoma to collect the poo.
A stoma and stoma bag

Bowel
Stoma
Stoma bag
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You may only have this for a short time after an operation, to allow the bowel to heal.
But sometimes it may be permanent. A stoma nurse will show you how to look after
the stoma and give you more advice and information.
Types of operation for rectal cancer
Anterior resection – the doctor removes the whole rectum with the fatty tissue and
lymph nodes around it.
Abdomino-perineal resection – this is usually used for cancers near the lower end
of the rectum. The doctor removes the rectum and anus. After this operation, you
will have a permanent stoma.
Anterior resection

Abdomino-perineal resection

Area removed

Area removed

Types of operation for bowel cancer that has spread
Sometimes, colon cancer blocks the bowel and stops poo from passing through.
This can cause tummy pain and vomiting. The doctor may insert a thin tube (stent)
into the bowel to keep it open. If this is not possible, they may remove the blocked
part of the bowel with an operation.
A part of the bowel with a stent inside
The bowel
Tumour
Stent

You can sometimes have surgery to remove cancer that has spread to other parts of
the body, such as the liver or lungs.
We have more information in [language] about surgery and some of the side effects
you may have.
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Chemotherapy
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. You do not usually need
chemotherapy for early stage bowel cancer.
Chemotherapy can be given:
• after surgery to reduce the risk of cancer coming back
• before surgery for a cancer that has spread – this is to shrink the cancer and
reduce the risk of it coming back
• as the main treatment for cancer that has spread.
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell.
Different drugs can cause different side effects. These include:
•
•
•
•
•

being more likely to get an infection
feeling tired
feeling sick or being sick
a sore mouth
hair loss.

Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage
them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away
when chemotherapy is over.
We have more information in [language] about chemotherapy and some of the side
effects you may have.

Radiotherapy
Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy the cancer cells. You would not
usually have radiotherapy for colon cancer but it is a common treatment for rectal
cancers.
You may have radiotherapy before an operation for rectal cancer. It can be given to
make the cancer smaller and easier to remove. Radiotherapy also reduces the
chance of rectal cancer coming back. You will have the operation a few weeks after
finishing the radiotherapy.
Radiotherapy may be used after an operation if there is a chance that some cancer
remains.
If rectal cancer has spread or comes back, you may have radiotherapy to make it
smaller. It can also help with symptoms such as pain.
We have more information in [language] about radiotherapy and some of the side
effects you may have.
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Chemoradiation
If you have a rectal cancer, you may have chemotherapy and radiotherapy together.
This is called chemoradiation. It can work better than chemotherapy or radiotherapy
alone but the side effects may be worse.
Targeted (biological) therapies
Targeted therapies use the differences between cancer cells and normal cells to stop
cancer cells growing. They may be used to treat bowel cancers that have spread.
Side effects include:
•
•
•
•

feeling tired
dry skin or a rash
diarrhoea
flu symptoms.

Most side effects can be controlled with drugs and go away when treatment is over.

Possible side effects of your treatment
We have more information in your language about common cancer treatment side
effects. Our information about tiredness and eating problems may also be helpful.
Below are some other side effects that you may have during and after bowel cancer
treatment.

Bowel changes
After treatment, your bowel may work differently for a while. You may:
•
•
•
•

have diarrhoea
need to poo more often
not get much warning when you need to poo
have a sore bottom.

These usually improve over time. Tell your doctor or nurse if you have these side
effects or if they do not improve. They can give you advice and medicines to help.
Protect your skin
Having loose or watery poo can make the skin around your bottom sore.
These tips may help:
• Keep the skin around your anus (back passage) clean and dry.
• Use unperfumed wet wipes as they are softer on your skin than toilet paper.
• Use barrier creams to help protect your skin – but only use creams that your
doctor and nurse have recommended.
• Wear cotton underwear to keep your skin dry and cool.
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Diet changes
Sometimes food such as fruit and vegetables may make your poo loose and make
you go to the toilet more often. It can help to keep a diary of what you eat and how
this affects you. This can help you choose what to eat and what to avoid.
If you do not feel like eating, it can help to eat several small meals a day instead of 1
or 2 large meals. If you continue to have problems with what you can eat, speak to
your nurse or doctor.

Anxiety
Feeling anxious or worried can also make your poo looser. Learning how to relax
may help your bowel to settle and is also good for your general health and recovery.

If you have a stoma
If you have a temporary or permanent stoma after your operation, you will need
some time to adjust to it. You may find it helps to talk to someone else with a stoma.
Your nurse may be able to arrange this for you. Your nurse will teach you how to
manage your stoma at home.

Macmillan toilet card
If you need to use a toilet urgently when you are out, you can carry a free Macmillan
toilet card. You can show this in places such as shops, offices and cafes. We hope it
helps you get access to a toilet but it may not work everywhere.
You can get one by calling our Macmillan Support Line on 0808 808 00 00. Or, you
can order it on our website at be.macmillan.org.uk
You can also use disabled toilets. They have a wash basin and space to change
your clothes. Disabled toilets are sometimes locked. You can buy a key from
Disability Rights UK.

Follow up
After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests.
These may continue for several years, but will become less often.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer and have many
different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to
cope with this. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor or nurse
can help too.
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How Macmillan can help
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you
want to use. We can answer medical questions, give you information about
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open
Monday to Friday, 9am to 8pm.

•

The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our website has lots of English
information about cancer and living with cancer. There is more information in
other languages at macmillan.org.uk/translations

•

Information centres. At an information centre, you can talk to a cancer
support specialist and get written information. Find your nearest centre at
macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your hospital might have a
centre.

•

Local support groups – Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can talk to other people in similar
situations at macmillan.org.uk/community
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Word list
Word

Meaning

English

Waterproof cream that
protects the skin from body
fluids.

Barrier cream

The tiny building blocks that
make up the organs and
tissues of our body.

Cells

A cancer treatment that
uses drugs to kill cancer
cells.

Chemotherapy

A stoma made from part of
the colon.

Colostomy

Finding out whether you
have an illness or not.

Diagnosis

When you have soft or
watery poo. You might
need the toilet more than
usual or very urgently. You
may also have tummy
pain.

Diarrhoea

Cancer that has only just
started to grow and has
not spread to other parts
of the body.

Early stage

A stoma made from part of
the small bowel.

Ileostomy

The part of the small
bowel that joins with the
colon.

Ileum

A network of vessels and
glands throughout the body
that helps to fight infection.

Lymphatic
system

A gland that is part of the
lymphatic system.

Lymph node
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Transliteration

A cancer treatment that
uses high-energy x-rays to
kill cancer cells.

Radiotherapy

Unwanted effects of cancer
treatment.

Side effects

An opening into the body
made by a surgeon.

Stoma

Nurse who will show you
how to care for the stoma.

Stoma nurse

Having an operation.

Surgery

Drugs that attack cancer
cells and do less harm to
normal cells.

Targeted
therapy

Tumour
A group of cells that are
growing in an abnormal way.
The abnormal cells keep
multiplying and form a lump.

More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

•

Bowel cancer

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Financial support - benefits

•

Healthy eating

Treatments

•

Chemotherapy

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

Radiotherapy

•

Side effects of cancer treatment

•

Surgery

•

What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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Speak to us in [language]
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own
language through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical
questions. Just tell us, in English, the language you want to use.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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