Breast cancer: Bengali

স্তন ক্যান্সার
এই তথ্যগুললা স্তন কযান্সার এবং স্তন কযান্সালরর মিমকৎসা সম্পলকে ।৷
মনলি দাগ দদওয়া দে দকালনা শব্দ দশষ মদলকর শব্দ তামলকায় বযাখ্যা করা হলয়লে। শব্দ তামলকায়
শব্দগুললার ইংলরমি উচ্চারণও অন্তর্ভে ক্ত রলয়লে৷
এই তলথ্যর মবষলয় আপনার দকালনা প্রশ্ন থ্াকলল, আপমন দে হাসপাতালল মিমকৎসা করালেন
দসখ্ানকার ডাক্তার বা নাসেলক মিলেস করুন৷
এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সালপার্ে (Macmillan Cancer Support)-দক 0808 808 00 00
মি দ ান নম্বলর, সপ্তালহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্লক রাত 8র্া পেেন্ত কল করলত পালরন। আম্ালদর দদার্াষী
আলে, তাই আপমন আম্ালদর সালথ্ মনলির র্াষায় কথ্া বললত পালরন। েখ্ন আপমন আম্ালদরলক কল
করলবন, অনভগ্রহ কলর ইংলরমিলত আম্ালদরলক িানালবন দে আপনার দকান র্াষা প্রলয়ািন। (বলভন
“বাংলা”)৷
কযানসার সম্পলকে বাংলা র্াষায় macmillan.org.uk/translations ওলয়বসাইলর্ আলরা তথ্য আলে

এই তথ্য যে বিষয়ে:
•

স্তন

•

স্তন কযান্সার

•

মকর্ালব মিমকৎসার পমরকল্পনা করা হয়

•

আপনার স্বাস্থ্যলসবা টিলম্র সালথ্ কথ্া বলা

•

আপনার মিমকৎসা সম্পলকে দেসব প্রশ্ন মিলেস করলবন

•

স্তন কযান্সালরর মিমকৎসা

•

আপনার মিমকৎসার সম্ভাবয পার্শ্েপ্রমতমিয়া

•

অনযানয তথ্য

•

ললাআপ

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্ালব আপনালক সাহােয করলত পালর

•

শব্দ তামলকা

•

বাংলা র্াষায় আলরা তথ্য

•

সূত্র ও ধনযবাদ োপন

পৃষ্ঠা 1 এর 16 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2019: স্তন কযান্সার

স্তন
স্তন িমবে ও টিসভয মদলয় ততমর৷ এোড়াও এর দর্তলর গ্রমি আলে দেখ্ালন বভলকর দভধ ততমর হয়৷ গ্রমিগুললা
স্তলনর দবাোঁর্ার সালথ্ সূক্ষ্ম নালী মদলয় সংেভক্ত থ্ালক োলক বলা হয় দভগ্ধ গ্রমি৷
পভরুলষর স্তলনর দবাোঁর্ার
দপেলন অল্প পমরম্ালণ দেস্ট টিসভয রলয়লে৷
বগললর তলায় দেস্ট টিসভয ও লমসকা গ্রমি (গ্রমি) রলয়লে৷ লমসকা গ্রমি লমসকাতলের অংশ। বভলকর হালড়র
কালে এবং কলারলবালনর দপেলন ও লমসকা গ্রমি রলয়লে৷
স্তয়নর পার্শ্ব দৃশ্য
পাোঁির
দপশি
িমবেম্য় টিসভয
দভগ্ধ গ্রমি
দভগ্ধ নালী
স্তলনর
দবাোঁর্া

স্তয়নর পায়শ্র লবিক্া গ্রবি
লমসকা গ্রমি
কলারলবালনর দপেলন
বগললর
মনলির

বভলকর হালড়র কালের
লমসকা গ্রমি

লমসকা গ্রমি
লমসকা
নালী

পৃষ্ঠা 2 এর 16 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2019: স্তন কযান্সার

স্তন ক্যান্সার
শরীলরর টিসভয দোর্ দোর্ দকাষ মদলয় ততমর৷ স্তন কযান্সার হয় েখ্ন স্তলনর দকাষগুললা অমনয়মেতর্ালব দবলড়
উলে এবং একটি ম্াংসমপলে পমরণত হয় োলক বলা হয় টিউম্ার (প্রাথ্মম্ক কযান্সার)৷ কখ্লনা কখ্লনা,
কযান্সার কো ষগুমল রক্ত ও লমসকাতলের ম্াধযলম্ শরীলরর অনয অংশগুললায় েমড়লয় পড়লত পালর। এর্ালক
দসলকোমর কযান্সার বলা হয়।
মবমর্ন্ন ধরলনর স্তন কযান্সার রলয়লে, মকন্তু সবগুললার মিমকৎসা একই রকম্ র্ালব করা হয়৷ স্তন কযান্সালর
সাধারণত ম্মহলারা আিান্ত হয়৷ পভরুষলদরও এটি হলত পারো তলব তা মবরল৷
স্তন কযান্সার দোোঁয়ালি নয় এবং অনযলদর কালে েড়ালব না৷
স্তন ক্যান্সায়রর যেজ ও যগ্রড৷
• কযান্সালরর দস্টি বললত দবাঝায় এটি কতর্া বড় এবং এটি েমড়লয় পলড়লে মকনা৷
• কযান্সালরর দগ্রড বললত দবাঝায় কযান্সারটি কত দ্রুত দবলড় উেলত পালর৷
বরয়িপ্টর
মকেভ স্তন কযান্সালরর দকালষ মরলসপ্টর রলয়লে োলত হরলম্ান ও দপ্রাটিন এলস সংেভক্ত হলত পালর৷ এটি
কযান্সারলক বড় কলর দতালল৷
•

হরয় ান - মকেভ স্তন কযান্সালর এলরালিন হরলম্ালনর িনয মরলসপ্টর রলয়লে৷ এগুললালক বলা হয়
এলরালিন-মরলসপ্টর পমিটির্ (ইআর পমিটির্) স্তন কযান্সার৷ ইআর পমিটির্ স তন কযান্সালরর
িনয হরলম্ানাল দথ্রামপ নালম্ মিমকৎসাগুমল র্াললা কাি কলর৷ দপ্রালিলস্টরন নালম্ হরলম্ালনর িনয
স্তন কযান্সালরর মরলসপর্র থ্াকলত পালর।

•

ূ – মকেভ স্তলনর কযান্সালর দকালষর উপমরতলল খ্ভব দবমশ এইিইআর2 দপ্রাটিন থ্ালক।
যরাটিনি হ
এগুললালক বলা হয় এইিইআর2 পমিটির্ স্তন ক োন্সার৷ এই ধরলনর কযান্সালরর িনয আপনার
মিমকৎসক আপনালক ট্রামস্টিভম্াব মদলত পালরন৷ এটি র্ালগেলর্ড দথ্রামপ নাম্ক ওষভধগুললার অন্তর্ভে ক্ত৷

বিপল যনয়েটিভ স্তন ক্যান্সার
দেইসব স্তন কযান্সালর হরলম্ান বা দপ্রাটিলনর িনয দকালনা মরলসপ্টর দনই তালদরলক বলা হয় মট্রপল
দনলগর্ি র্ স্তন কযান্সার৷
স্তন কযান্সার আলে এম্ন প্রমত 5িন ম্মহলার ম্লধয 1 িলনর (20%) মট্রপল দনলগটির্ স্তন কযান্সার হয়৷ এটি
কম্ বয়সী ম্মহলালদর দবমশ হয়৷ আপনার ডাক্তার বা নাসে এই বযাপালর আপনালক আরও দবমশ বললত
পারলবন।
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বক্ভায়ি বিবক্ৎিার পবরক্ল্পনা ক্রা হে
আপনার স্বাস্থ্যলসবা দল আপনার সবলিলয় র্াললা মিমকৎসার িনয পমরকল্পনা করলত মম্মলত হলবন৷ এরপর
আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার সালথ্ কথ্া বললবন:
•

কযান্সালরর দস্টি ও দগ্রড

•

কযান্সারটির হরলম্ান ও দপ্রাটিন মরলসপ্টর আলে মকনা

•

আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য

•

মিমকৎসা ও সম্ভাবয পার্শ্েপ্রমতমিয়া

•

পাওয়া োয় এম্ন মিমকৎসা সম্পলকে আপনার ম্লনার্াব৷

আপনার স্বাস্থ্যয়িিা টিয় র িায়থ্ ক্থ্া িলা
আপনার মিমকৎসলকর সালথ্ দেলকালনা মিমকৎসা মনলয় কথ্া বলার্া িরুরী, োলত আপমন বভঝলত পালরন এর
অথ্ে কী৷ আপনার সালথ্ কথ্া বলার পর, আপনার মিমকৎসক আপনালক একটি রলম্ স্বাক্ষর করলত বললবন
ো দদখ্ালব আপমন এই মিমকৎসা সম্পলকে বভঝলত দপলরলেন এবং এলত সম্মমত মদলেন৷ এলক বলা হয় সম্মমত
দদওয়া। আপমন এলত সম্মমত না দদওয়া পেেন্ত আপনালক মিমকৎসা দদওয়া হলব না৷
বাংলা এবং ইংলরমি দভ’টি র্াষাই বললত পালরন এম্ন কাউলক আপনার সালথ্ মনলয় োওয়া র্াললা৷ অথ্বা
আপনার হাসপাতাল আপনার িনয একিন দদার্াষীর বযবস্থ্া করলত পালর৷ আপনার দদার্াষীর প্রলয়ািন
হলল আপনার নাসেলক িানান৷

আপনার বিবক্ৎিা িম্পয়ক্ব যেিি রশ্ন বজয়েি ক্রয়িন
•

আম্ার দরাগমনণেয় বা ডায়াগলনামসস বললত কী দবাঝায়?

•

কযান্সারটির দস্টি ও দগ্রড কী?

•

আম্ার মিমকৎসা দকম্ন হলব?

•

প্রমতটি মিমকৎসার সভমবধা, ঝভোঁ মক ও পার্শ্েপ্রমতমিয়াগুললা কী কী?

•

মিমকৎসা আম্ার তদনমিন িীবনলক প্রর্ামবত করলব মক?

•

আমম্ দকম্ন দবাধ করমে দসই মবষলয় কার সালথ্ আমম্ কথ্া বললত পামর?

আপনার কযান্সার মনমণেত হওয়ার মবষলয় আপনার র্াষায় আম্ালদর কালে আলরা তথ্য রলয়লে৷

স্তন ক্যান্সায়রর বিবক্ৎিা
স্তন কযান্সালরর মিমকৎসার ম্লধয অন্তর্ভে ক্ত রলয়লে:
•

অপালরশন (সািোমর)

•

ওষভধ (দকলম্ালথ্রামপ, হরলম্ানাল দথ্রামপ, র্ালগেলর্ড দথ্রামপ)

•

দরমডওলথ্রামপ৷

অলনলকই একামধক মিমকৎসা মনলয় থ্ালকন, দেম্ন অপালরশন এবং তারপর দরমডওলথ্রামপ৷ অথ্বা
অপালরশলনর আলগ বা পলর আপনালক দকলম্ালথ্রামপ দদয়া হলত পালর৷
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অপায়রশ্ন
স্তন কযান্সালরর িনয সবলিলয় সাধারন মিমকৎসা হলে কযান্সার অপসারলণর িনয অপালরশন (সািোমর) করা৷
মিমকৎসক কযান্সার ও এর আলশপালশর মকেভ সভস্থ্ টিসভয অপসারণ কলরন৷ কযান্সারটির আকৃ মত, এটি স্তলনর
দকাথ্ায় অবমস্থ্ত এবং আপমন মক িান তার উপর মর্মি কলর অপালরশনটি করা হয়৷
ডাক্তার আপনার সালথ্ কথ্া বললত পালরন এগুললা বাদ দদওয়ার িনয:
•

কযান্সার (স্থ্ানীয়র্ালব বড় কলর কার্া)

•

সম্পূণে স্তন (ম্ালস্টকর্মম্)৷

অপালরশলনর সম্য় মকেভ মকেভ বযমক্ত স্তলনর নতভ ন আকার (স্তলনর মরকনরাকশন) ততমর করার িনয
অলরাপিার কলরন। অনযরা হয়ত তা দকান পরবতী সম্লয় করালনা দবলে মনলত পালরন। আপমন এই বযাপালর
এবং দে নানা রকম্ উপালয় এটি করা োয় দসই মবষলয় আপনার মিমকৎসলকর সালথ্ কথ্া বললত পালরন৷
আপমন েমদ পভনগেেন না করান, আপনার নাসে আপনালক ো এর দর্তলর রাখ্ার িনয একটি কৃ মত্রম্ স্তন
(প্রলস্থ্মসস) মদলত পালরন৷
লিি ক্া গ্রবি যিক্ ক্রা
অপালরশলনর সম্য়, ডাক্তার সাধারণত মকেভ লমসকা গ্রমি অপসারণ কলরন৷ তারা দেই পালশ কযান্সার আলে
দসই হালতর মনলির অংশ দথ্লক এগুললা অপসারণ কলরন৷ লমসকা গ্রমিগুললালত কযান্সার আলে মকনা তা দিক
করার িনয এর্া করা হয়৷ আপনার আলরা মিমকৎসার প্রলয়ািন আলে কি ন দস মবষলয় মসদ্ধান্ত মনলত এটি
মিমকৎসকলদর সাহােয কলর৷ ডাক্তার বা নাসে বযাখ্যা করলবন মকর্ালব লমসকা গ্রমিগুমল বাদ দদওয়া হয়।
েমদ দকালনা গ্রমিলত কযান্সার দথ্লক থ্ালক, তাহলল সবকটি লমসকাগ্রমি অপসারলণর িনয আপনার একটি
অপালরশন করার প্রস্তাব দদওয়া হলত পালর৷ কি ে ম্মহলা সািোমরর পমরবলতে লমসকাগ্রমিগুললালত
দরমডওলথ্রামপ দনন৷
সািোমরটি মকর্ালব পমরকল্পনা করা হলয়লে এবং অপালরশলনর পর কী আশা করা োয় দসই মবষলয় আম্ালদর
কালে বাংলায় আলরা তথ্য আলে৷
যরবডওয়থ্রাবপ
দরমডওলথ্রামপ উচ্চ-শমক্তর এক্স-দর বযবহার কলর কযান্সার দকাষগুমললক ধ বংস কলর। এটি সাধারণ
দকাষগুললালকও ধ্বংস করলত পালর, মকন্তু এগুললা সাধারণত মিমকৎসার পলর পূবোবস্থ্ায় ম লর আলস।
প্রায় দক্ষলত্রই অপালরশলনর পর ক্ষত শুমকলয় দগলল দরমডওলথ্রামপ দদয়া হয়৷ এটি কযান্সার পভনরায় ম লর
আসার ঝভোঁ মক কমম্লয় মদলত পালর। স্থ্ানীয়র্ালব বড় কলর কার্ার পর, সাধারণত স্তলনর বামক টিসভযগুললালত
দরমডওলথ্রামপ দদয়া হয়৷ মকেভ মকেভ দক্ষলত্র, ম্ালস্টকর্মম্ করার পর দরমডওলথ্রামপ দদয়া হয়৷
বগললর মনলি থ্াকা বামক লমসকাগ্রমিগুললার মিমকৎসার িলনযও আপনালক দরমডওলথ্রামপ দদয়া হলত পালর৷
দরমডওলথ্রামপ এবং আপনার হলত পালর এম্ন মকেভ পার্শ্েপ্রমতমিয়া সম্পলকে বাংলায় আম্ালদর কালে আলরা
তথ্য আলে৷
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যক্য় ায়থ্রাবপ
দকলম্ালথ্রামপলত কযান্সালরর দকাষগুললালক ধ্বংস করার িনয কযান্সার-মবলরাধী ওষভধ বযবহার করা হয়।
ওষভধগুললা সাধারণত মশরার ম্লধয বা র্যাবললর্ মহলসলব দদয়া হয়। দকলম্ালথ্রামপ স্তন কযান্সার ম লর আসার
ঝভোঁ মক কম্ালত পালর৷
আপনার ডাক্তার আপনালক দকলম্ালথ্রামপ করার পরাম্শে মদলত পালরন েমদ:
• কযান্সারটি খ্ভব বড় হয়
• কযান্সার লমসকা গ্রমিগুমললত েমড়লয় পলড় থ্ালক
• কযান্সার উচ্চতর দগ্রলডর হয়
• আপনার মট্রপল দনলগটির্ স্তন কযান্সার হলয় থ্ালক
• আপনার এইিইআর2 পমিটির্ স্তর কযান্সার হলয় থ্ালক।
কযান্সালরর আকৃ মত দোর্ করার িনয দকউ দকউ অপালরশলনর আলগও দকলম্ালথ্রামপ মনলয় থ্ালকন৷ এর
ম্ালন দসলক্ষলত্র দোর্ অপালরশলনর প্রলয়ািন হয়৷
দকলম্ালথ্রামপর ওষভধগুললার কারলণ পার্শ্েপ্রমতমিয়া সৃমি হলত পালর ো আপনালক অসভস্থ্ দবাধ করালত পালর।
মবমর্ন্ন ধরলনর ওষভলধর কারলণ মবমর্ন্ন ধরলনর পার্শ্েপ্রমতমিয়া হলত পালর, োর ম্লধয রলয়লে:
•

সংিমম্ত হওয়ার সম্ভাবনা দবলড় োওয়া

•

ক্লান্ত দবাধ করা

•

অসভস্থ্ দবাধ করা বা অসভস্থ্ হওয়া

•

ডায়মরয়া বা দকাষ্ঠকাঠিনয

•

ম্ভলখ্র মর্তর ক্ষত

•

িভ ল পলড় োওয়া৷

আপনার হলত পালর এম্ন পার্শ্েপ্রমতমিয়া সম্পলকে এবং আপমন মকর্ালব তা মনয়েণ করলত পালরন দসই মবষলয়
আপনার ডাক্তার আপনার সালথ্ কথ্া বললত পালরন৷ দবমশরর্াগ পার্শ্েপ্রমতমিয়া ওষভলধর ম্াধযলম্ মনয়েণ
করা সম্ভব৷ দকলম্ালথ্রামপ দশষ হলয় োওয়ার পর দবমশরর্াগ পার্শ্েপ্রমতমিয়া িলল োয়৷
দকলম্ালথ্রামপ এবং আপনার হলত পালর এম্ন মকেভ পার্শ্েপ্রমতমিয়া সম্পলকে বাংলায় আম্ালদর কালে আলরা
তথ্য আলে৷
হরয় ান যথ্রাবপ
আপনার েমদ এলরালিন-মরলসপ্টর পলিটির্ (ইআর পলিটির্) কযান্সার থ্ালক তাহলল সাধারণত আপনালক
হরলম্ানাল দথ্রামপ দদয়া হলব৷ হরলম্ানাল দথ্রামপ এলরালিন এর দললর্ল কমম্লয় দদয় বা কযান্সার দকালষর
সালথ্ এর সংেভমক্ত বন্ধ কলর দদয়৷ সাধারণত সািোমর বা দকলম্ালথ্রামপর পলর হরলম্ানাল দথ্রামপ শুরু করা
হয় এবং এটি কলয়ক বের পেেন্ত িলল৷
হরলম্ানাল দথ্রামপ কযান্সার পভনরায় ম লর আসার ঝভোঁ মকলক কমম্লয় মদলত সাহােয কলর। এোড়া এটি আপনার
অনয স্তলন স্তলনর কযান্সার হওয়ার ঝভোঁ মক কম্ালত সাহােয কলর। কখ্লনা কখ্লনা কযান্সারটিলক আকালর দোর্
করলত এবং ম্যালস্টকর্মম্ এড়ালত হরলম্ানাল দথ্রামপর ওষভধ দদওয়া হয়। আপনার মর্ন্ন মর্ন্ন ওষভধ থ্াকলত
পালর, দেম্ন র্যালম্ামক্সল ন, দললট্রালিাল বা এনাসলট্রালিাল৷ এটি মনর্ে র কলর:
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•

আপন র োেনন পজ হনেনে িিন

•

ি্োন্সার পভনরায় ম লর আসার ঝভোঁ মক

•

পার্শ্েপ রমতমিয়াগুললা মকর্ালব আপনালক প্রর্ামবত করলত পালর৷

হরলম্ানাল দথ্রামপর পার্শ্েপ্রমতমিয়ার ম্লধয রলয়লে:
•

হোৎ কলর গরম্ অনভর্ব করা ও ঘাম্ হওয়া

•

অমস্থ্সমন্ধলত বযথ্া

•

দেৌনাকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাওয়া৷

বডম্বাশ্ে ক্াজ িন্ধ ক্য়র যদো
েমদ আপনার দম্লনাপি না হলয় মগলয় থ্ালক, তাহলল আপনার মডম্বাশলয়র কাি করা বন্ধ করা হল আপনার
ইলস্টালিলনর স্তর কম্ালনার আলরকটি উপায়। দভটি মিমকৎসা আলে ো এটি করলত পালর:
•

ওর্ামরয়ান সালপ্রশন, ো মডম্বাশলয়র ইলস্টালিন ততমর বন্ধ কলর দদয় এবং এক অস্থ্ায়ী দম্লনাপি
মনলয় আলস।

•

ওর্ামরয়ান অযালেশন, ো ওর্ামরগুমল বাদ মদলয় দদয় এবং স্থ্ য়ীর্ালব দম্ালনাপি মনলয় আলস।

আপনালক সাধারণত এই মিমকৎসাগুমলর একটির সালথ্ হরলম্ান দ্বারা মিমকৎসা দদওয়া হলব।
েমদ আপনালক মডম্বাশলয়র কাি বন্ধ করা এই মিমকৎসাগুমলর দকানটি দদওয়া হয়, তাহলল আপনার ডাক্তার
আপনালক আলরা তথ্য দদলবন এবং আপনার থ্াকা দে দকান প্রলশ্নর উির দদলবন।
আপনি েমদ আপনার সন্তান িন্মদালনর সক্ষম্তা মনলয় মিমন্তত হন, মিমকৎসা শুরুর আলগ আপনার
মিমকৎসলকর সালথ্ কথ্া বলভন৷
িােু জু াি
েমদ কযান্সারটি এইিইআর2 পমিটির্ হয়, তাহলল আপনার মিমকৎসক আপনালক ট্রাস্টভ িভম্াব মদলত পালরন৷
এটি র্ালগেলর্ড দথ্রামপ নাম্ক ওষভধগুললার অন্তর্ভে ক্ত৷ ট্রাস্টভ িভম্াব এইিইআর2 দপ্রাটিনলক কযান্সার দকালষর
বৃমদ্ধলত সাহােয করা প্রমতলরাধ কলর৷ আপমন সাধারণত প্রমত মতন সপ্তালহ একবার কলর এক বের ধলর
ট্রাস্টভ িভম্াব দনলবন৷ এর্া দকলম্ালথ্রামপর সালথ্ বা একলাই দদওয়া হলত পালর। এর্া হলত পালর সািোমর এবং
দরমডওলথ্রামপর আলগ বা পলর।
পার্শ্েপ্রমতমিয়া সাধারণত অতযন্ত ম্ৃদ,ভ মকন্তু এগুললার ম্লধয থ্াকলত পালর:
•

ম্াথ্া বযথ্া

•

উচ্চ তাপম্াত্রা (জ্বর) এবং কাোঁপভমন

•

অসভস্থ্ দবাধ করা৷

আপনালক হয়ত ট্রাস্টভ িভম্াব আলরকটি র্ালগের্ করা মিমকৎসার ওষভধ পার্ভে িভম্াব (পালিের্া®) এবং একটি
দকলম্ালথ্রামপর ওষভলধর সালথ্ একলত্র দো ওয়া হলত পালর। েমদ কযান্সারটি ম লর আসার দবমশ ঝভোঁ মক থ্ালক
তাহলল এই ওষভধগুমল দকালনা অপালরশলনর আলগ দদওয়া হলত পালর।
দকালনা দকালনা দক্ষলত্র, ট্রাস্টভ িভম্াব হৃদেেলক প্রর্ামবত করলত পালর৷ মিমকৎসার আলগ ও মিমকৎসাকালীন
সম্লয় আপনার হৃদেে পরীক্ষা করা হলব৷
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িাইফিয়ফায়নটি
বাই সল ালনর্স হল দসই ওষভধগুমল ো প্রথ্ম্ স্তলরর স্তন কযান্সালর বযবহার করা দেলত পালর:
•

আপনার হাড়গুমললক মিমকৎসাগুমলর প্রর্াব দথ্লক বাোঁিালত

•

স্তলনর কযানসার পভনরায় ম লর আসার ঝভোঁ মকলক কমম্লয় মদলত।

মকেভ হরলম্ান দ্বারা মিমকৎসা এবং দকলম্ালথ্রামপর ওষভধ পূলবেই দম্লনাপি আনলত পালর, ে হাড় সরু হলয়
োওয়ার ঝভোঁ মকলক বামড়লয় দদয় (অমস্টওলপালরামসস)। আপনার হাড় সরু হলয় োওয়ার ঝভোঁ মক থ্াকলল বা েমদ
আপনার হাড় ইমতম্লধযই সরু হলয় মগলয় থ্ালক তাহলল আপনার ডাক্তার বাই সল ালনর্স দপ্রসিাইব করলত
পালরন।
আপনার েমদ প্রাথ্মম্ক স্তলর স্তলনর কযান্সার হলয় থ্ালক, তাহলল বাই সল ালনর্ তা আপনার হালড় েমড়লয়
পড়া আর্কালত পালর। আপনালক 3 দথ্লক 5 বের বাই সল ালনর্স গ্রহণ করলত হলব। এই মিমকৎসা
সাধারণত তখ্নই দদওয়া হয় েমদ আপনার কযান্সার ম লর আসার উচ্চতর ঝভোঁ মক থ্ালক। আপনার ডাক্তার
বা নাসে আপনালক আরও তথ্য মদলত পালরন।

আপনার বিবক্ৎিার িম্ভািয পার র্শ্রবতবিো
দকলম্ালথ্রামপ, দরমডওলথ্রামপ আর সািোমরর সাধারণ পার্শ্েপ্রমতমিয়ার মবষলয় আম্ালদর কালে [বাংলা-য়]
আলরা তথ্য আলে।
মনলি আলরা মকেভ পার্শ্েপ্রমতমিয়া দদয়া আলে দেগুললা স্তন কযান্সালরর মিমকৎসাকালীন সম্য় বা মিমকৎসা দশষ
হওয়ার পলর আপনার হলত পালর৷
স্তয়ন পবরিতবন
স্তলন সািোমর ও দরমডওলথ্রামপর

লল এর পমরবতে ন ঘর্লত পালর, োর ম্লধয রলয়লে:

•

স্তনটি দে রকম্ দদখ্া োয় ও অনভর্ব করা োয়

•

স্তলন ও বগলল বযথ্া

•

মিমকৎসাকৃ ত পালশ আপমন হাত ও ঘাড় কতর্া নাড়ালত পালরন৷

অপালরশলনর পলর, দসখ্ালন একটি দাগ থ্াকলব৷ সম্লয়র সালথ্ সালথ্ এটি সাধারণত হালকা হলয় োলব৷
সম্প্রসারণ ও দাগটি ম্যাসাি করার ম্াধযলম্ এর উন্নমত হলত পালর৷
দরমডওলথ্রামপর পলর, আপনার স্তলনর ত্বক আলরা কাললা ও আলরা সংলবদনশীল হলয় পড়লত পালর৷ এই
িায়গার্াটি দেলক রাখ্া এবং উচ্চ সূেেরমি সভরক্ষা যাক্টর (এসমপএ ) (কম্পলক্ষ এসমপএ 30) েভক্ত
সানস্ক্রীণ বযবহার করার্া গুরুত্বপূণে৷ আলরা পরাম্লশের িনয আপনার মিমকৎসক বা নাসেলক বলভন৷
েমদ আপমন আপনার স্তলনর দিহারা বা স্পলশে দকান পমরবতে ন পান, দেয় হলব েমদ আপমন তা আপনার
ডাক্তার বা দস্পশামলস্ট নাসে দ্বারা পরীক্ষা কমরলয় দনন।
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বলয়ফাএয়ড া
শরীলরর দর্তরো িলম্ ওো তরললর কারলণ ভ লল থ্াকা অংশলক বলা হয় মললফাএলডম্া৷ স্তন কযান্সালরর
অপালরশলনর পর মকেভ মকেভ বযমক্তর এটি হলত পালর৷ দবমশরর্াগ দক্ষলত্র এটি হাতলক আিান্ত কলর৷ এই
দ ালা বযায়াম্, মবলশষ বযালেি এবং ম্যাসালির ম্াধযলম্ কম্ালনা োয়৷ আপনার েমদ হালত বা তালভলত দ ালা
থ্ালক, আপনার নাসেলক বলভন৷ েত তাড়াতামড় মললফাএলডম্া শনাক্ত করা োয়, এর মিমকৎসা করা তত
সহি হয়৷
মললফাএলডম্ার ঝভোঁ মক কম্ালনার িনয:
•

আপনার ত্বলকর েত্ন মনন৷ একটি ত্বলকর িীম্ বযবহার করুন এবং কার্া বা আোঁিড় এমড়লয় িলভন৷

•

সমিয় থ্াকুন ও বযায়াম্ করুন৷ এটি মলফ ফ্লভইডকো শরীলর প্রবামহত হলত সহায়তা কলর৷

•

স্বাস্থ্যকর ওিন বিায় রাখ্ভন।

হায়ের পবরিতবন
মকেভ হরলম্ানাল দথ্রামপ হাড়লক মিকন কলর দ লল৷ আপনার মিমকৎসক আপনার হাড় দিক করার িনয
একটি স্ক্যান করলত পালরন৷ এরপলর, আপনার হালড়র সভরক্ষার িনয আপনালক মিমকৎসা দদয়া হলত পালর৷
য়নায়োে ও স্মবৃ তশ্বির ি িযা
স্তন কযান্সালরর মিমকৎসার পর, ম্লনালোগ দদয়া এবং ম্লন রাখ্ার্া আপনার কালে কঠিন ম্লন হলত পালর৷
এটি সাধারণত ম্ৃদভ হয় এবং প্রায়শই মিমকৎসার এক বেলরর ম্লধয র্াললা হলয় োয়৷ আপমন এই বযাপালর
উমদ্বগ্ন হলল আপনার ডাক্তার বা নালসের সালথ্ কথ্া বলভন।
ওজন যিয়ে োওো
স্তন কযান্সালরর মিমকৎসার পর, আপনার ওিন দবলড় দেলত পালর৷ হরলম্ানাল দথ্রামপ বা দস্টরলয়লডর
কারলণ এটি হলত পালর৷ মকেভ মিমকৎসা দম্লনাপি শুরু করলত পালর োর কারলণও ওিন বৃমদ্ধ ঘর্লত পালর৷
আপনার নাসে ও মিমকৎসক আপনালক স্বাস্থ্যকর খ্াবার এবং বযায়ালম্র মবষলয় পরাম্শে মদতো পালরন৷
ূ
যদবরয়ত পার্শ্ব রবতবিোি হ
কখ্লনা কখ্লনা বযমক্তলদর তালদর স্তলনর কযান্সালরর মিমকৎসার পার্শ্েপ্রমতমিয়া হয় ো তালদর মিমকৎসা দশষ
হওয়ার কলয়ক ম্াস বা বের পলর দদখ্া দদয়। এগুমললত দদমরলত পার্শ্েপ্রমতমিয়াসম্ূহ বলল। দবমশর র্াগ
ম্ানভলষর দদমরলত পার্শ্েপ্রমতমিয়াসম্ূহ কখ্লনা হলব না।
আপনার ডাক্তার আপনালক বললত পারলবন দে আপনার স্তন কযান্সালরর মিমকৎসা দথ্লক দকালনা দদমরলত
পার্শ্েপ্রমতমিয়া হলত পালর মক না। তারা আপনালক বললত পালরন দে কী কী লক্ষণ এবং উপললক্ষর মদলক
নির রাখ্লত হলব আর আপনার দকান মিন্তা হলল আপমন কী করলবন।

অনযানয তথ্য
েভববনয়রাধক্
স্তন কযান্সালরর মিমকৎসার পর 2 বের পেেন্ত আপনালক গর্ে ধারণ না করার পরাম্শে দদয়া হলব৷ আপনার
মিমকৎসক আপনালক মপল ও মকেভ কলয়ল সহ দেগুললালত হরলম্ান রলয়লে এম্ন গর্ে মনলরাধক বযবহার না
করার পরাম্শে দদলবন৷
আপমন এম্ন কলয়ল দেগুললালত হরলম্ান দনই এবং প্রমতবন্ধক গর্ে মনলরাধক দেম্ন কনডম্ বা কযাপ বযবহার
করলত পালরন৷ আপনার নাসে আপনালক এই বযাপালর পরাম্শে মদলত পালরন।
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হরয় ান বরয়েিয় ন্ট যথ্রাবপ
স্তন কযান্সার হওয়ার পর মিমকৎসলকরা হরলম্ান মরলেসলম্ন্ট দথ্রামপ (এইিআরটি) দনয়ার পরাম্শে দদন না৷
এইিআরটি-দত এলরালিন রলয়লে ো স্তন কযান্সালরর দকাষলক দবলড় উেলত উৎসাহ দদয়৷
মকন্তু আপনার েমদ দম্লনাপলির ম্ারাত্মক লক্ষণ দদখ্া োয় এবং অনয আর মকেভ ই সাহােয না কলর, তাহলল
আপনার মিমকৎসক এর দপ্রসমিপশন মদলত পালরন৷ আপনার ডাক্তার সম্ভাবয ঝভোঁ মকর বযাপালর আপনার সালথ্
কথ্া বললবন।

ফয়লাআপ
আপনার মিমকৎসা দশষ হওয়ার পর, আপনার মনয়মম্ত দিক-আপ ও ম্যালম্াগ্রাম্ করা হলব৷ প্রথ্লম্ এটি
কলয়ক ম্াস পর পর করা হলব৷ িম্ান্বলয় আপনালক হয়লতা বেলর একবার কলর করলত হলব৷ কখ্লনা
কখ্লনা, মনয়মম্ত অযাপলয়ন্টলম্লন্টর পমরবলতে , আপমন েমদ দকালনা মকেভ মনলয় মিমন্তত হন তাহলল আপনালক
আপনার মবলশষলের সালথ্ দোগালোগ করলত বলা হলব৷

আপনার অনুভূবত
আপনার কযান্সার আলে এর্া দশানার পর আপনার মবধ্বস্ত লাগলত পালর৷ আপনার মবমর্ন্ন রকম্ আলবগ
অনভর্ূত হলত পালর৷ অনভর্ূমতর দকালনা ঠিক বা র্ভ ল দনই। এর সলে ম্ামনলয় িলার িনয অলনক রকম্ উপায়
রলয়লে৷ খ্ভব কালের বন্ধভ বা আত্মীলয়র সালথ্ কথ্া বলার্া সহায়ক হলত পালর৷ আপনার ডাক্তার বা নাসেও
সহায়তা করলত পালরন৷
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যাক্ব লান (Macmillan) বক্ভায়ি আপনায়ক্ িাহােয ক্রয়ত পায়র
আপনালক এবং আপনার পমরবারলক সাহােয করলত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্ালন আলে। আপমন
দেখ্ান দথ্লক সহায়তা দপলত পালরন:
•

দযা যাক্ব লান িায়পাটব লাইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00
00)। আম্ালদর দদার্াষী আলে, তাই আপমন আম্ালদর সালথ্ আপনার র্াষায় কথ্া বললত পালরন।
আপমন দে র্াষাটি বযবহার করলত িান, শুধভ তার নাম্ ইংলরমিলত আম্ালদরলক বলভন। আম্রা
দম্মডলকল প্রশ্নগুললার উির মদলত পামর, আপনালক আমথ্েক সহায়তার মবষলয় তথ্য মদতো পামর, বা
আপনার অনভর্ূমতগুললার মবষলয় আপনার সালথ্ কথ্া বললত পামর। সপ্তালহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্লক
সন্ধযা 8র্া পেেন্ত দ ান লাইন দখ্ালা থ্ালক।

•

যাক্ব লান (Macmillan) ওয়েিিাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এবং কযান্সার
মনলয় দবোঁলি থ্াকার মবষলয় আম্ালদর সাইলর্ ইংলরমিলত অলনক তথ্য আলে।
www.macmillan.org.uk/translations ওয়েিিাইয়ট অনযানয ভাষাে আয়রা তথ্য আয়ে

•

তথ্য ও িহােতা পবরয়ষিা৷ তথ্য ও সহায়তা দকলে, আপমন একিন কযান্সার সহায়তা
মবলশষলের সালথ্ কথ্া বললত পালরন এবং মলমখ্ত তথ্য দপলত পালরন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওলয়বসাইলর্ আপনার সবলিলয় মনকর্স্থ্ দকে
খ্ভোঁলি দবর করুন বা আম্ালদর কল করুন। আপনার হাসপাতালল একটি দকে থ্াকলত পালর।

•

স্থ্ানীে িায়পাটব গ্রুপ - সালপার্ে গ্রুলপ আপমন কযান্সালর আিান্ত অনযানয দলাকিলনর সালথ্ কথ্া
বললত পালরন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওয়েিিাইয়ট আপনার ক্াোক্াবে
এক্টি গ্রুপ খুুঁয়জ বনন বা আম্ালদরলক কল করুন।

•

যাক্ব লান (Macmillan) অনলাইন ক্ব উবনটি – আপমন একই ধরলনর পমরমস্থ্মতলত থ্াকা
বযমক্তলদর সালথ্ macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্া িলয়ত পায়রন।
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শ্ব্দ তাবলক্া
শ্ব্দ
(উমিি র্াষা)

ইংয়রবজয়ত

ইংয়রবজয়ত
বক্ভায়ি িলয়ত
হে (ইংলরমি শলব্দর

অথ্ব

ট্রান্সমলর্ালরশন)

দকলম্ালথ্রামপ

Chemotherapy

দকলম্ালথ্রামপ

একটি কযান্সার মিমকৎসা ো মদলয়
কযান্সার দকাষগুললা ধ্বংস করার
িনয ওষভধ বযবহার করা হয়।

দকাষ

Cells

দসলস

দোর্ দোর্ গােমনক একক ো
আম্ালদর শরীলরর অে এবং
টিসভযগুললা ততমর কলর।

গর্ে মনলরাধক

Contraception

কনট্রালসপশন

ওষভধ বা েে ো গর্ে ধারণ
প্রমতলরাধ কলর৷

গ্রমি

Gland

গ্ল্যাে

এম্ন একটি অে ো শরীরলক
েথ্ােথ্ উপালয় কাি করলত
সাহােয করার িনয পদাথ্ে
দেম্ন হরলম্ান, ঘাম্ বা দভধ
ততমর কলর৷

র্ালগেলর্ড দথ্রামপ

Targeted therapy

র্ালগেলর্ড দথ্রামপ

ওষভধ ো কযান্সার দকাষলক
ধ্বংস কলর ও সাধারণ দকালষর
কম্ ক্ষমত কলর৷

টিউম্ার

Tumour

টিউম্ার

দকালষর গুে ো
অস্বার্ামবকর্ালব দবলড় িললে।
অস্বার্ামবক দকাষগুমলর সংখ্যা
বাড়লত থ্ালক এবং একটি
ম্াংসমপণ্ড ততমর কলর।

মডম্বাশয়

Ovaries

ওর্ামরি

দেসব গ্রমিলত এলরালিন ততমর
হয়৷

পার্শ্েপ্রমতমিয়া

Side effects

সাইড এল ক্টস

কযান্সার মিমকৎসার কারলণ সৃি
সম্সযা, দেম্ন অসভস্থ্তা বা
ক্লামন্ত৷

প্রাথ্মম্ক কযান্সার

Primary cancer

প্রাইলম্মর
কযান্সার

শরীলর বড় হওয়া প্রথ্ম্ টিউম্ার৷

পৃষ্ঠা 12 এর 16 ম্যাকমম্লান তথ্যপত্র 2019: স্তন কযান্সার

দপ্রাটিন

Protein

দপ্রাটিন

শরীলরর ততমর করা উপাদান৷
দপ্রাটিন দকাষগুললালক বড়
করলত পালর, কযান্সার দকাষসহ৷

ম্ামসক মপমরয়ড

Menstrual period

দম্নরভ য়াল
মপমরয়ড

িরায়ভ দথ্লক প্রমত ম্ালস রক্ত ও
টিসভয মনগেত হওয়া৷

দম্লনাপি

Menopause

দম্লনাপি

েখ্ন একিন নারীর শরীর
হরলম্ান উৎপাদন বন্ধ কলর
দদয় ও তার ম্ামসক মপমরয়ড
বন্ধ হলয় োয়৷

ম্যালম্াগ্রাম্

Mammogram

ম্যালম্াগ্রাম্

স্তলনর এক্স-দর৷

মরলসপ্টর

Receptor

মরলসপ্টর

দকালষর উপলরর উপাদান ো
দপ্রাটিন বা হরলম্ানলক
দকাষসম্ূহলক প্রর্ামবত করলত
দদয়৷

দরমডওলথ্রামপ

Radiotherapy

দরমডওলথ্রামপ

উচ্চ-শমক্তর এক্স-দর বযবহার
কলর কযান্সার দকাষগুললালক
দম্লর দ লার িনয একটি
কযান্সার মিমকৎসা।

দরাগ মনণেয়

Diagnosis

ডায়াগলনামসস

আপনার দকালনা অসভখ্ আলে
নামক দনই তা খ্ভোঁলি দবর করা।

লমসকা গ্রমি

Lymph node

মলফ দনাড

একটি গ্রমি ো লমসকাতলের
অংশ৷

লমসকাতে

Lymphatic
system

মলম্ যাটিক
মসলস্টম্

শরীর িভলড় থ্াকা নালী ও
গ্রমির একটি দনর্ওয়াকে ো
সংিম্লণর সালথ্ লড়াই করলত
সাহােয কলর।

সািোমর

Surgery

সািোমর

অপালরশন হওয়া।

সান দপ্রালর্কশন
যাক্টর
(এসমপএ )

সানস্ক্রীণ পলণযর সভরক্ষার ম্াত্রা

সূেেরমি সভরক্ষা
Sun protection
যাক্টর (এসমপএ ) factor (SPF)
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স্ক্যান

Scan

স্ক্যান

আপনার শরীলরর মর্তলরর
একটি েমব৷

দস্টরলয়ড

Steroids

দস্টরলয়ডস

দকলম্ালথ্রামপ আলরা র্াললার্ালব
কাি করার িনয ও
পার্শ্েপ্রমতমিয়া মনয়েণ করার
িনয সহায়ক ওষভধ৷

স্তন পভনগেেন

Breast
reconstruction

দেস্ট মরকনষ্ট্রাকশন েখ্ন মিমকৎসক স্তলনর আকৃ মত

হরলম্ানাল দথ্রামপ

Hormonal
therapies

হরলম্ানাল
দথ্রামপি

মিমকৎসা ো শরীলর হরলম্ালনর
উৎপাদন বা কােেিলম্ পমরবতে ন
আনলত পালর৷

হরলম্ান

Hormones

হরলম্ানস

শরীর দ্বারা ততমর পদাথ্ে ো
অেপ্রতযলের কাি মনয়েণ কলর

হরলম্ান মরলেসলম্ন্ট
দথ্রামপ
(এইিআরটি)

Hormone
replacement
therapy (HRT)

হরলম্ান মরলেসলম্ন্ট
দথ্রামপ
(এইিআরটি)

মিমকৎসা ো প্রাকৃ মতক হরলম্ান
প্রমতস্থ্াপন কলর েখ্ন শরীর
েলথ্ষ্ঠ পমরম্ালন হরলম্ান
উৎপাদন কলর না৷

পভনগেেন কলরন
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[িাংলা] ভাষাে আয়রা তথ্য আয়ে
এই মবষয়গুললা সম্বলন্ধ আম্ালদর বাংলা র্াষায় তথ্য আলে:
ক্যান্সায়রর ধরন

ক্যান্সায়রর য াক্াবিলা ক্রা

•

স্তন কযান্সার

•

•

বৃহদালের কযান্সার

েমদ আপনার কযান্সার মনণেয় হলয় থ্ালক - একটি ির্িলমদ
মনলদে মশকা

•

ভ স ভ লসর কযান্সার

•

খ্াবার সম্সযা এবং কযান্সার

•

িীবলনর অবসান

•

আমথ্েক সহায়তা - দবমনম র্সম্ূহ

•

আমথ্েক সহায়তা - খ্রি দম্র্ালনার িনয সাহােয

•

দপ্রালস্টর্ কযান্সার

বিবক্ৎিা

•

দকলম্ালথ্রামপ

•

স্বাস্থ্যকর খ্াদযার্যাস

•

দরমডওলথ্রামপ

•

ক্লামন্ত (অবসন্নতা) এবং কযান্সার

•

সািোমর

•

কযান্সার মিমকৎসার পার্শ্েপ্রমতমিয়াসম্ূহ

•

মনলিলক সাহােয করার িনয আপমন কী করলত পালরন

এই তথ্য দদখ্লত, macmillan.org.uk/translations-এ োন
আ ায়দর িায়থ্ িাংলাে ক্থ্া িলুন

আপমন 0808 808 00 00 নম্বলর মবনাম্ূললয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ দ ান করলত পালরন এবং
একিন দদার্াষীর সাহালেয আম্ালদর সালথ্ বাংলায় কথ্া বললত পালরন। আপনার উলদ্বগ ও মিমকৎসা
সম্পমকে ত প্রশ্নগুললা মনলয় আপমন আম্ালদর সালথ্ কথ্া বললত পালরন৷ েখ্ন আপমন কল করলবন শুধভ
ইংলরমিলত বলভন ‘বাংলা](বলভন “দবেমল”)৷
আম্রা সপ্তালহ 7 মদন, সকাল 8 দথ্লক সন্ধযা 8র্া পেেন্ত দখ্ালা থ্ামক।
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িূত্র ও ধনযিাদ োপন
এই সকল তথ্য রিনা ও সম্পাদনা কলরলে ম্যাকমম্লান কযান্সার সালপার্ে (Macmillan Cancer
Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ন (Cancer Information Development) দল৷ একটি অনভবাদ
দকাম্পামন এটি বাংলায় অনভবাদ কলরলে৷
অন্তর্ভে ক্ত তথ্য আলরা মবস্তামরত তলথ্যর উপর মর্মি কলর ততমর, দেটি আম্রা আপনার কালে পাোলত পামর
বা আপমন অনলাইলন পড়লত পালরন৷ আলরা মবস্তামরত তথ্য শুধভম্াত্র ইংলরমিলত পাওয়া োলব৷
এই তথ্য প্রাসমেক মবলশষলেরা পেোললািনা কলরলেন এবং আম্ালদর মি দম্মডলকল এমডর্র, ডক্টর টিম্
ইর্সন (Dr Tim Iveson), কনসালর্যান্ট দম্মডকযাল অলকাললামিস্ট এবং ম্যাকমম্লান (Macmillan)
মি দম্মডকযাল এমডর্র তা অনভলম্াদন কলরলেন।
ধনযবাদালন্ত ম্রলর্ন অযাোস, মলড দেস্ট নাসে, দকাললিস্টার হসমপর্াল ইউমনর্ামসেটি এনএইিএস াউলেশন
ট্রাস্ট, দরলিল মকং, দেস্ট দকয়ার দস্পশামলস্ট মসএনএস ওরলসস্টার দেস্ট ইউমনর্, দিায়ানা রাউমল, মলড
ম্যাকমম্লান দেস্ট দস্পশামলস্ট নাসে, কযাম্মেি দেস্ট ইউমনর্৷
দসই সব কযান্সার আিান্ত বযমক্তলদরও ধনযবাদ িানামে োরা এই তথ্য পেোললািনা কলরলেন।
আম্ালদর সকল তথ্য প্রাপ্ত দসরা প্রম্ালণর মর্মিলত দনওয়া হলয়লে। আম্ালদর বযবহার করা উৎসগুললার
মবষলয় আলরা তলথ্যর িনয অনভগ্রহ কলর cancerinformationteam@macmillan.org.uk
ঠিকানায় আম্ালদর সালথ্ দোগালোগ করুন।
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আম্রা সব সম্য় সঠিক তথ্য দদওয়ার মবষয়টি মনমিত করার িনয সব রকম্র্ালব দিিা কলর থ্ামক মকন্তু প্রমতমনয়ত
পমরবতে নশীল দম্মডলকল গলবষণার বতে ম্ান অবস্থ্ার প্রমত ললনর িনয এর উপর মনর্ে র করা উমিত হলব না৷ আপমন আপনার
স্বাস্থ্য সম্পলকে উমদ্বগ্ন থ্াকলল, আপনার ডাক্তালরর সালথ্ আললািনা করুন। এই তলথ্য বা তৃ তীয় পলক্ষর দকালনা তলথ্য, দেম্ন
আম্ালদর মলংক করা ওলয়বসাইলর্র তলথ্য, দকালনা র্ভ ল থ্াকার কারলণ সৃি দকালনা ক্ষমত বা হামনর িনয ম্যাকমম্লান
(Macmillan) দকালনা দায়-দাময়ত্ব গ্রহণ করলব না৷

আম্রা আশা কমর দে আপনার মনকর্ এই তথ্য সহায়ক হলয়লে। আপনার দকালনা প্রশ্ন দথ্লক থ্াকলল, আম্রা
আপনার র্াষায় দর্মলল ালনর ম্াধযলম্ তথ্য এবং সহায়তা মদলত পামর। আম্রা মবনাম্ূললয পমরলষবাগুমল মদলয়
থ্ামক। আম্ালদরলক শুধভম্াত্র 0808 808 00 00 নম্বলর (সপ্তালহ 7 মদন, সকাল 8র্া দথ্লক রাত 8র্া পেেন্ত)
কল করুন এবং ইংলরমিলত আপনার পেলির র্াষার িনয বলভন।
© েয িিেল ন িয ন্স র স নপ র্ট (Macmillan Cancer Support) 2019৷ ইংলয ন্ড ও ওনেলস (261017),
স্কর্লয ন্ড (SC039907) এবং আইল অব েয ন (604)-এ িনবিিত দ তবয প্রিতষ্ঠ ন। োরজজস্ট র্ট অিিস: 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ।
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Breast cancer: English

Breast cancer
This information is about breast cancer and treatments for breast cancer.
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes the pronunciation of the words in English.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say
“xxxxx”).
There is more cancer information in [LANGUAGE] at
macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The breasts
Breast cancer
How treatment is planned
Talking to your healthcare team
Questions to ask about your treatment
Treatments for breast cancer
Possible side effects of your treatment
Other information
Follow up

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [language]

•

References and thanks
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The breasts
The breasts are made of fat and tissue. They also have glands where breast milk is
made. The glands are connected to the nipple by fine tubes called milk ducts.
Men have a small amount of breast tissue behind the nipple.
There is breast tissue and lymph nodes (glands) in the armpits. The lymph nodes are
part of the lymphatic system. There are also lymph nodes near the breastbone and
behind the collarbones.
Side view of the breast
Rib
Muscle
Fatty tissue
Milk glands
Milk duct
Nipple

The lymph nodes near the breasts
Lymph nodes
behind the collarbone

Lymph nodes in
the armpit

Lymph nodes near
the breastbone

Lymph
vessels
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Breast cancer
Body tissue is made up of tiny cells. Breast cancer happens when cells in the breast
grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour (primary cancer).
Sometimes, cancer cells spread to other parts of the body through the blood and
lymphatic system. This is called secondary cancer.
There are different types of breast cancer, but they are treated in similar ways.
Breast cancer mainly affects women. Men can also have it, but this is rare.
Breast cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.
Stages and grades of breast 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.
Receptors
Some breast cancer cells have receptors that hormones or proteins can attach to.
These can make the cancer grow.
•

Hormones – some breast cancers have receptors for the hormone oestrogen.
These are called oestrogen-receptor positive (ER positive) breast cancers.
Treatments called hormonal therapies work well for ER positive breast cancer.
Breast cancers may also have receptors for the hormone progesterone.

•

Proteins – some breast cancers have too much of the protein HER2 on the
surface of the cells. They are called HER2 positive breast cancers. Your doctor
may give you trastuzumab for this type of cancer. This belongs to a group of
drugs called targeted therapies.

Triple negative breast cancer
Breast cancer that does not have receptors for hormones or proteins is called triple
negative breast cancer.
1 in 5 women with breast cancer (20%) have triple negative breast cancer. It is more
common in younger women. Your doctor or nurse can tell you more about this.

How treatment is planned
Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or
nurse will then talk to you about:
•
•
•
•
•

the stage and grade of the cancer
if the cancer has hormone or protein receptors
your general health
the treatments and possible side effects
what you think about the available treatments.
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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 usually ask you to sign a form
to show that you understand and agree to the treatment. This is called giving your
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 will my treatment be?
What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
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.

Treatments for breast cancer
Treatments for breast cancer include:
•
•
•

an operation (surgery)
drugs (chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy)
radiotherapy.

Many people have more than one type of treatment, such as an operation and then
radiotherapy. Or you may have chemotherapy before or after an operation.
An operation
An operation (surgery) to remove the cancer is a common treatment for breast
cancer. The doctor removes the cancer and some healthy tissue around it. The
operation you have depends on the size of the cancer, where it is in the breast and
what you prefer.
The doctor may talk to you about having an operation to remove:
•
•

the cancer (wide local excision)
the whole breast (mastectomy).

Some people also have surgery to make a new breast shape (breast reconstruction)
during the operation. Others choose to have this done at a later time. You can speak
to your doctor about this and the different ways of doing it. If you do not have
reconstruction, your nurse can give you an artificial breast (prosthesis) to put inside
your bra.
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Checking the lymph nodes
During the operation, the doctor will usually remove some lymph nodes. They
remove them from under your arm on the side of the cancer. This is to check if there
is cancer in the lymph nodes. This helps the doctor decide if you need more
treatment. The doctor or nurse will explain how the lymph nodes are removed.
If any of the nodes contain cancer, you may be offered an operation to remove the
remaining lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes
instead of surgery.
We have more information in [language] about how surgery is planned and what to
expect after the operation.
Radiotherapy
Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy the cancer cells. It can damage
normal cells too, but these usually repair when treatment ends.
You often have radiotherapy after an operation once the wound has healed. This can
reduce the risk of the cancer coming back. After a wide local excision, you usually
have radiotherapy to the remaining breast tissue. Occasionally, you may have
radiotherapy after a mastectomy.
You may also have radiotherapy to the armpit to treat any remaining lymph nodes.
We have more information in [language] about radiotherapy and some of the side
effects you may have.
Chemotherapy
Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. The drugs are usually
given into a vein or taken as a tablet. Having chemotherapy can reduce the risk of
breast cancer coming back.
Your doctor may advise you to have chemotherapy if:
•
•
•
•
•

the cancer is large
the cancer has spread to the lymph nodes
the cancer is a higher grade
you have triple negative breast cancer
you have HER2 positive breast cancer.

Some people may also have chemotherapy before surgery to shrink a cancer. This
usually means a smaller operation is needed.
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. Different
drugs can cause different side effects, including:
•
•
•
•
•
•

being more likely to get an infection
feeling tired
feeling sick or being sick
diarrhoea or constipation
a sore mouth
hair loss.
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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.
Hormonal therapy
If you have an oestrogen-receptor positive (ER positive) cancer you will usually have
hormonal therapy. Hormonal therapies lower the level of oestrogen or stop it
attaching to the cancer cells. You usually start hormonal therapy after surgery or
chemotherapy and have it for a few years.
Hormonal therapy helps to reduce the risk of the breast cancer coming back. It also
helps reduce the risk of getting a new breast cancer in your other breast. Sometimes
hormonal therapy drugs are given before surgery to shrink a cancer and avoid a
mastectomy. You may have different drugs, such as tamoxifen, letrozole or
anastrozole. This depends on:
•
•
•

whether you have been through the menopause
the risk of the cancer coming back
how the side effects are likely to affect you.

Side effects of hormonal therapy include:
•
•
•

hot flushes and sweats
joint pain
low sex drive.

Stopping the ovaries from working
If you have not been through the menopause, stopping your ovaries from working is
another way to lower your oestrogen levels. There are two treatments that can do
this:
•
•

ovarian suppression, which stops the ovaries making oestrogen and causes a
temporary menopause
ovarian ablation, which removes the ovaries and causes a permanent
menopause.

You will usually have hormonal therapy with one of these treatments.
If you are offered either of these treatments to stop your ovaries working, your doctor
will give you more information and answer any questions you may have.
If you are worried about your fertility, talk with your doctor before you start treatment.
Trastuzumab
If the cancer is HER2 positive, your doctor may give you trastuzumab. This belongs
to a group of drugs called targeted therapies. Trastuzumab stops the HER2 protein
from making the cancer cells grow. You usually have trastuzumab every three weeks
for a year. It may be given with chemotherapy, or on its own. This can be before or
after surgery and radiotherapy.

Page 6 of 13 Macmillan fact sheet 2019: Breast cancer

The side effects are usually mild, but can include:
•
•
•

a headache
a high temperature (fever) and chills
feeling sick.

You may have trastuzumab in combination with another targeted therapy drug called
pertuzumab (Perjeta®) and a chemotherapy drug. These drugs may be given before
an operation if there is a high risk of the cancer coming back.
Occasionally, trastuzumab can affect the heart. You will have tests to check your
heart before and during treatment.
Bisphosphonates
Bisphosphonates are drugs that may be used in early breast cancer to:
•
•

help protect your bones from the effects of treatments
reduce the risk of breast cancer coming back.

Some hormonal therapy and chemotherapy drugs can cause an early menopause,
which increases the risk of bone thinning (osteoporosis). Your doctor may prescribe
bisphosphonates if you are at risk of bone thinning, or if you already have thinning
bones.
If you have early breast cancer, bisphosphonates can sometimes lower the risk of it
spreading to the bone. You have bisphosphonates for 3 to 5 years. This treatment is
usually given if you have a higher risk of the cancer coming back. Your doctor or
nurse can give you more information.

Possible side effects of your treatment
We have more information in [language] about common side effects of
chemotherapy, radiotherapy and surgery.
Here are some other side effects that you may have during and after breast cancer
treatment.
Changes to the breast
Surgery and radiotherapy to the breast can cause changes, including:
•
•
•

how the breast looks and feels
pain in the breast and under the arm
how much you can move the arm and shoulder on the treated side.

After an operation, there will be a scar. This will usually become less obvious over
time. Stretching and massaging the scar can improve this.
After radiotherapy, the skin of your breast may be darker and more sensitive. It is
important to cover the area and use sunscreen with a high Sun Protection Factor
(SPF) (at least SPF 30). Ask your nurse or doctor for further advice.
If you notice changes to the appearance or feel of your breast, it is best to have them
checked by your doctor or specialist nurse.
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Lymphoedema
Lymphoedema is a swelling caused by fluid building up in the body. Some people
may have this after an operation for breast cancer. It is most likely to affect an arm.
The swelling can be reduced by exercise, special bandages and massage. If you
have swelling in your arm or hand, tell your nurse. The earlier lymphoedema is
diagnosed, the easier it is to treat.
To reduce the risk of lymphoedema:
•
•
•

Look after your skin. Use a skin cream and avoid cuts or scratches.
Keep active and exercise. This helps lymph fluid move around the body.
Keep to a healthy weight.

Bone changes
Some hormonal therapies can thin the bones. Your doctor may use a scan to check
your bones. After this, you may be given treatment to protect your bones.
Concentration and memory problems
After breast cancer treatment, you may find it harder to concentrate and remember
things. This is usually mild and often gets better within a year of finishing treatment.
Talk to your doctor or nurse if you are worried about this.
Weight gain
After breast cancer treatment, you might gain weight. This may be because of
treatments like hormonal therapy or steroids. Some treatments can start the
menopause which can also cause weight gain. Your nurse or doctor can give you
advice about healthy eating and exercise.
Late side effects
Sometimes people get side effects from breast cancer treatment that occur months
or years after their treatment has ended. These are called late side effects. Most
people will never have late side effects.
Your doctor can tell you if your treatment for breast cancer could lead to a late side
effect. They can tell you what signs and symptoms to look for and what to do if you
have any worries.

Other information
Contraception
You may be advised to avoid getting pregnant for 2 years after breast cancer
treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains
hormones, including the pill and some coils.
You can use coils that do not contain hormones and barrier contraception such as
condoms or the cap. Your nurse can give you advice about this.
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Hormone replacement therapy
Doctors do not recommend hormone replacement therapy (HRT) after having breast
cancer. HRT contains oestrogen which could encourage breast cancer cells to grow.
But if you have severe symptoms of the menopause and nothing else has helped,
your doctor may prescribe it. Your doctor will talk to you about the possible risks.

Follow up
After your treatment has finished, you may have regular check-ups and
mammograms. These will be every few months at first. Eventually you may only
have them once a year. Sometimes, instead of routine appointments, you will be
asked to contact your specialist if there is anything you are worried about.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer. You may 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.

How Macmillan can help you
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 7
days a week, 8am to 8pm.

•

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

•

Information and support services. At an information and support service,
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 – At a support group you can talk to other people
affected by cancer. Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected
by cancer online at macmillan.org.uk/community
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Word list
Word
(target language)

In English

How to say in
English
(transliteration of
English word)

Meaning

Breast
reconstruction

When doctors rebuild the
shape of the breast.

Cells

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

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to kill cancer cells.

Contraception

Drugs or devices that prevent
pregnancy.

Diagnosis

Finding out whether you have
an illness or not.

Gland

An organ that makes
substances that help the body
work properly, such as
hormones, sweat or milk.

Hormonal
therapies

Treatment that changes the
production or activity of
hormones in the body.

Hormones

Substance made by the body
that controls how organs
work.

Hormone
replacement
therapy (HRT)

Treatment that replaces
natural hormones when the
body does not make enough.

Lymph node

A gland that is part of the
lymphatic system.

Lymphatic
system

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

Mammogram

An x-ray of the breast.
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Menopause

When a woman’s body stops
producing hormones and her
menstrual periods stop.

Menstrual period

Monthly discharge of blood
and tissue from the womb.

Ovaries

Glands where oestrogen is
made.

Primary cancer

The first tumour to grow in the
body.

Protein

Substance that is made by
the body. Proteins can make
cells grow, including cancer
cells.

Radiotherapy

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

Receptor

Substance on a cell that
allows proteins or hormones
to affect the cell.

Scan

A picture of the inside of your
body.

Side effects

Problem caused by the
cancer treatment, such as
sickness or tiredness.

Steroids

Drugs that can help
chemotherapy work better
and control side effects.

Sun protection
factor (SPF)

The level of protection in
sunscreen products.

Surgery

Having an operation.

Targeted therapy

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

Tumour

A group of cells that are
growing in an abnormal way.
The abnormal cells keep
multiplying and form a lump.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – a quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

•

Healthy eating

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
Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language]
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions.
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).
We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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