Eating problems and cancer:
BENGALI

খাওয়ার স সযা এবং ক্যানসার
খখতত ও পান করতত কযানসার অসুমবধা সৃমি করতত পাতর। এই তথ্য মবমিন্ন ধরতের সম্সযা যা হতত পাতর ও মকিাতব
খসগুতলা খম্াকাতবলা করা যায় খসই সম্পতকে ।
মনতে দাগ খদওয়া খয খকাতনা শব্দ খশষ মদতকর শব্দ তামলকায় বযাখযা করা আতে। শব্দ তামলকাটি মকিাতব আপমন
শব্দগুতলা ইংতরমিতত বলতবন খসই বযাপাতরও বতল।
এই তথ্য সম্পতকে যমদ আপনার খকাতনা প্রশ্ন থ্াতক, আপনার ডাক্তার, নাসে বা ডাতয়টিমশয়ানতক মিতেস করুন৷
এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযানসার সাতপার্ে (Macmillan Cancer Support)খক 0808 808 00 00 মি খ ান
নম্বতর, খসাম্বার খথ্তক শুক্রবার, সকাল 9 খথ্তক রাত 8র্া পযেন্ত কল করতত পাতরন। আম্াতদর খদািাষী আতে, তাই
আপমন আম্াতদর সাতথ্ মনতির িাষায় কথ্া বলতত পাতরন। যখন আপমন আম্াতদরতক কল করতবন, অনুগ্রহ কতর
ইংতরমিতত আম্াতদরতক িানাতবন আপনার খকান িাষা প্রতয়ািন (বলুন“খবঙ্গমল”)
কযানসার সম্পতকে বাংলা িাষায় macmillan.org.uk/translations ওতয়বসাইতর্ আতরা তথ্য আতে
এই তথ্য মে ববষয়য়:
•

কযানসার মকিাতব খাওয়ার উপর প্রিাব খ তল

•

যমদ আপনার খাবার রান্না করতত বা খখতত খুবই ক্লামন্ত লাতগ

•

ম্ুখ এবং গলার সম্সযা

•

অসুস্থ খবাধ করা, বুকজ্বালা করা ও বদহিম্ হওয়া

•

পায়খানার অিযাতসর পমরবতে ন হওয়া যা আপনার খাদযািযাতস প্রিাব খ তল

•

আপনার খাওয়ার রুমে ও ওিতনর পমরবতে ন কতর

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকিাতব আপনাতক সাহাযয করতত পাতর

•

শব্দ তামলকা

•

বাংলা িাষায় আতরা তথ্য

•

সূত্র ও ধনযবাদ োপন
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ক্যানসার বক্ভায়ব খাওয়ার উপর প্রভাব মেয়ে
কযানসার থ্াকা অতনক বযমক্তর খাওয়ার সম্সযা থ্াতক। এর্া কযানসার বা মেমকৎসা খয খকানটির কারতে হতত পাতর।

ক্যানসায়রর ক্ারয়ে মখয়ত স সযা হওয়া

আপনার শরীতরর খকাথ্ায় কযানসার হতয়তে তার উপর মনিে র কতর, সম্সযাগুতলাতত অন্তিুে ক্ত থ্াতক:
•

বমম্ বমম্ িাব হওয়া

•

বমম্ করা

•

বযথ্া

•

বদহিম্

•

ওিন কতম্ যাওয়া।

ক্যানসায়রর বিবক্ৎসার ক্ারয়ে মখয়ত স সযা হওয়া

কযানসাতরর মেমকৎসা কখনও কখনও খখতত, পান করতত বা আপনার হিম্ করতত সম্সযা সৃমি করতত পাতর:
মকেু খাওয়ার সম্সযা খোর্ হতত পাতর, আবার অনযগুতলা আপনার উপর বড় ধরতের প্রিাব খ লতত পাতর।
সম্সযাগুতলা অস্থায়ী হতত পাতর এবং আপমন মেমকৎসা খশষ করার সাতথ্ সাতথ্ এর উন্নমত হতত পাতর। কখনও কখনও,
সম্সযাগুতলা আতরা স্থায়ী হতত পাতর।
আপনার খাওয়ার মবষতয় সম্সযা হতল, আপনার কযানসাতরর ডাক্তার, নাসে বা মিমপর সাতথ্ কথ্া বলুন। তারা একিন
ডাতয়টিমশয়াতনর কাতে আপনাতক পাঠাতত পাতরন।

সংক্র ে হওয়ার ঝুঁ বক্ (দবব ে মরাগ প্রবতয়রাধ ক্ষ তা)
কযানসার ও কযানসাতরর মেমকৎসা কখনও কখনও আপনার খরাগ-প্রমততরাধ বযবস্থাতক দুবেল কতর খ লতত পাতর। এতক
দুবেল খরাগ-প্রমততরাধ বযবস্থা বলা হয়। এর অথ্ে হল আপনার সংক্রম্ে হওয়ার ঝুুঁ মক আরও খবমশ।
আপনার ডাক্তার আপনাতক পরাম্শে মদতত পাতরন খয আপনাতক মকেু মনমদে ি ধরতের খাবার খাওয়া বন্ধ করতত হতব।
এর্া আপনার গযামিক (পাকস্থলী) এর সংক্রম্ে বন্ধ করার িনয। আপনাতক খাবার ততমর, সংরক্ষে ও পুনরায় গরম্
করার সম্য়ও সতকে হতত হতব। আপনার কযানসার নাসে এই বযাপাতর আপনার সাতথ্ কথ্া বলতবন। স্বাস্থযকর
খাদযািযাতসর মবষতয় আম্াতদর কাতে বাংলা িাষায় আতরা তথ্য আতে। macmillan.org.uk/translations-এ
যান।
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ববয়েষ খাদযাভযাস
মকেু খলাতকর সুমনমদে ি খাওয়ার সম্সযা থ্াকতব। উদাহরেস্বরূপ, যমদ আপনার পাকস্থলী বা অতের সািোমর হতয় থ্াতক,
খসতক্ষতত্র আপনাতক একটি মবতশষ খাদযািযাস খম্তন েলতত হতত পাতর। এই মবষতয় আপনার ডাতয়টিমশয়ান আপনাতক
পরাম্শে মদতত পাতরন।

েবদ আপনার খাবার রান্না ক্রয়ত বা মখয়ত খবই ক্লাবি োয়গ
কযানসাতরর মেমকৎসায় খুব ক্লান্ত লাগা স্বািামবক। আপনার কাতে খাবার রান্না করা খুব কিকর ম্তন হতত পাতর বা
এম্ন কী খখততও।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

মনমিত করুন খয় আপনার বাসায় যতথ্ি খাবার আতে যা সহতি ততমর করা যায়। আপমন আতগ খথ্তক প্রস্তুতকৃ ত
খাবার, মহম্াময়ত খাবার ও টিনিাত খাবার বযবহার করতত পাতরন।

•

আতগ খথ্তক পমরকল্পনা করার খেিা করুন। আপনার মিিার থ্াকতল, আপমন িাতলা খবাধ করার সম্য় খাবার
ততমর করুন, আর আপমন যখন ক্লান্ত থ্াকতবন খসই সম্তয়র িনয মিতি িমম্তয় রাখুন।

•

পমরবার এবং বন্ধু তদরতক আপনার িনয খকনাকার্া ও শমপং করতত বলুন।

•

আপনার রান্না করতত বা খাবার খখতত বাসায় সাহাতযযর প্রতয়ািন হতল, আপনার মিমপ বা ডাতয়টিমশয়াতনর সাতথ্
কথ্া বলুন। তারা আপনার বামড়তত খাবার খডমলিামর খদবার বযবস্থা করতত পাতরন।

আপনার য়খর েত্ন মনওয়া
কযানসাতরর মেমকৎসার একটি সাধারে পার্শ্ে প্রমতমক্রয়া হল ম্ুতখর সম্সযা। সংক্রম্ে এড়াতনার িনয, মেমকৎসা
েলাকালীন সম্তয় আপনার ম্ুতখর যত্ন খনওয়ার্া খুবই গুরুত্বপূে।ে
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আপনার খয়ক্ সস্থ রাখা
•

কযানসাতরর মেমকৎসা শুরু হওয়ার আতগ আপনাতক আপনার দাুঁততর ডাক্তারতক খদখাতত হতত পাতর। তারা
আপনাতক মেমকৎসা েলাকালীন সম্তয় খসরা র্ু থ্তপি বযবহাতরর িনয বলতত পাতরন।

•

বাচ্চাতদর নরম্ দাুঁততর ব্রাশ মদতয় আপনার ম্ুখ, মিহ্বা এবং দাুঁত সকাতল এবং সন্ধযায় আলততািাতব পমরষ্কার
করুন। র্ু থ্মপক বযবহার করা এমড়তয় েলুন এবং ফ্লস বযবহার করার আতগ আপনার কযানসার ডাক্তাতরর সাতথ্
আলাপ কতর মনন।

•

যমদ আপমন আলগা দাুঁততর পাটি পতরন, এগুতলা সারা রাত খকান পমরষ্কারক দ্রবতে মিমিতয় রাখুন। আপনার

ম্ামড়র সাতথ্ যাতত কম্ ঘষাঘমষ হয় খসিনয মদতনর খবলায় এগুতলা যত খবমশ সম্য় খুতল রাখা সম্ভব খুতল রাখুন।
•

তরল িাতীয় পানীয় খবমশ পান করুন, মবতশষ কতর পামন। দুধ পান করাও িাতলা।

•

আপনার ম্ুতখর যত্ন মকিাতব খনতবন খসই সম্পতকে আপনার কযানসার ডাক্তার বা নাতসের খদওয়া খয খকান পরাম্শে
খম্তন েলুন।

আপনার য়খ ক্ষত থ্াক্য়ে
•

খুব খবমশ ঠাণ্ডা বা গরম্ খাবাতরর খেতয় ঠাণ্ডা খাবার ও পানীয় অতপক্ষাকৃ ত খবশী িাতলা হতত পাতর।

•

পানীতয়র ম্তধয বরত র গুুঁতড়া খযাগ করুন বা আইস মকউব খেতত কতর তলর রসতক িমম্তয় মনন - বরত র
মকউব েু ষতল আপনার ম্ুখ আরাম্ পাতব। আইস মক্রম্ও সাহাযয করতত পাতর।

•

মকেু

তলর রতসর কারতে ম্ুতখ জ্বালা করতত পাতর যমদ খসগুতলা অম্লীয় হয়। নাশপামত বা ব্ল্যাককাতরতের ম্ত কম্

অম্লীয় রস খখতয় খদখতত পাতরন।
•

ি-এর ম্াধযতম্ পান করুন।

•

খনানতা বা ম্শলাদার খাবার এমড়তয় েলুন - এগুতলা খথ্তক জ্বালা করতত পাতর।

•

অম্সৃে খর্ক্সোতরর খাবার এমড়তয় েলুন খযম্ন ক্রামি রুটি, খর্াি বা কাুঁো সবমি।

•

সস এবং খঝাল বযবহার কতর আপনার খাবার খিিা খিিা রাখুন।

•

খাওয়ার আতগ বযথ্ানাশক ওষুধ খখতয় মনতল আপনাতক আতরা সহতি মগলতত সাহাযয করতব।

•

আপনার ম্ুতখর ক্ষত খুব খবমশ হতল, আপনার ডাক্তার খিল বা শমক্তশালী ম্াউথ্ওয়াশ বযবহার করার িনয
খপ্রসক্রাইব করতত পাতরন। আপনার কযানসার ডাক্তাতরর সাতথ্ আলাপ না কতর খকমম্তির কাে খথ্তক
ম্াউথ্ওয়াশ মকনতবন না, কারে এগুতলা খুব খবমশ কড়া হতত পাতর।

•

আপনার ম্ুতখর ক্ষত খুব খবমশ না হতল, লবে-পামনর ম্াউথ্ওয়াশ সাহাযয করতত পাতর।
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খ এবং গোর স সযা
শুষ্ক খ

খরমডওতথ্রামপ ম্াথ্া বা গলার এলাকার মদতক খদওয়া হতল আপনার লালা মনিঃসৃত হওয়ার গ্লান্ডগুতলা ক্ষমতগ্রস্ত হতত
পাতর এবং এর তল ম্ুখ শুষ্ক হতত পাতর। এোড়াও মকেু খকতম্াতথ্রামপর ওষুধ আপনার ম্ুখতক শুষ্ক করতত পাতর।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

আপনার ডাক্তার ম্াউথ্ওয়াশ, ঔষমধ লতিন্স, কৃ মত্রম্ লালা খে বা খিল খপ্রসক্রাইব কতর সাহাযয করতত পাতরন ।

•

সব সম্য় আপনার সাতথ্ খকান পানীয় রাখুন আর মনয়মম্ত িাতব েু ম্ুক মদতত থ্াকুন, এম্ন কী আপনার ঘুম্াতত
বা বামহতর খবড়াতত যাবার সম্তয়ও। আপনার খাবার খাওয়ার সম্তয় পামন েু ম্ুক মদতয় মদতয় খান।

•

আপনার ম্ুখ খিিা রাখার িনয ঠাণ্ডা পামন খে করুন।

•

বরত র মকউব বা বরত র লমল েু ষুন।

•

আপনার খাবার নরম্ করার িনয সস ও খঝাল বযবহার করুন।

•

েতকাতলর্, খপমি, মপনার্ বার্ার এবং অনযানয শুষ্ক খাবার এমড়তয় েলুন যমদ এগুতলা খখতত শক্ত হয়।

•

মেমন মবহীন গাম্ মেমবতয় খদখতত পাতরন - এগুতলা কখতনা কখতনা লালা মনিঃসৃত হওয়াতক বামড়তয় মদতত পাতর।

•

শুষ্ক খঠাতর্ মলপ বাম্ বা খিসমলন ® বযবহার করুন।

•

আপনার মিহ্বার উপর সাদা প্রতলপ পড়তল আপনার নাসেতক বলুন।

স্বাদ পবরবতবন
কযানসাতরর মেমকৎসা মবমিন্ন িাতব আপনার স্বাদতক প্রিামবত করতত পাতর। এগুতলা সাধারেত অস্থায়ী হয়।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

খাবারতক সুগন্ধযুক্ত করত ম্শলা, খিষি ও রুমেবধেক বস্তু (মসিমনং) বযবহার করুন। মকন্তু আপনার ম্ুতখ ক্ষত
থ্াকতল এই বযাপাতর সতকে থ্াকুন, কারে মকেু ম্শলা এবং রুমেবধেক বস্তু (মসিমনং) এর্াতক আতরা খারাপ করতত
পাতর।

•

তীব্র স্বাদযুক্ত খাবার, খযম্ন র্ার্কা

ল এবং তলর রস খখতয় খদখতত পাতরন। মকন্তু আপনার ম্ুতখ ক্ষত থ্াকতল

আপনাতক সতকে হতত হতব, কারে এগুতলা আপনার ম্ুতখ যেো মদতত পাতর।
•

গরম্ খাবাতরর খথ্তক ঠাণ্ডা খাবাতরর স্বাদ আতরা িাতলা লাগতত পাতর।

•

ঠাণ্ডা ম্াংস আোর বা োর্মনর সাতথ্ আতরা খবমশ স্বাদ লাগতত পাতর।

•

আপনার ম্ুতখ ধাতব স্বাদ থ্াকতল প্লামিতকর কাুঁর্া-োম্ে বযবহার করুন।

•

সস মদতয় বা ম্যামরতনর্ কতর ম্াে, ম্ুরগীর ম্াংস এবং মডম্ রান্না করতল তু লনাম্ূলকিাতব খবমশ স্বাদ লাগতত পাতর।

•

খরড মম্র্ খাবার সম্য় আপনার ম্ুতখ ধাতব স্বাদ লাগতল, খহায়াইর্ মম্র্, ম্াে বা সবমি বা মবন বা ডাল সহকাতর,
মনরামম্ষ খাবার খখতয় খদখতত পাতরন।
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বিবায়না ও বগোর স সযা

মগলতত খকান ধরতের সম্সযা হতল আপনার ডাক্তার, নাসে, মিে অযান্ড লযাঙ্গুতয়ি খথ্রামপি (এসএএলটি) (speech

and language therapist (SALT)) বা ডাতয়টিমশয়ানতক বলুন। যমদ পান করতল আপনার কামশ হয়, অমবলতম্ব তা
আপনার ডাক্তার বা নাসেতক িানান।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

মেবাতত বা মগলতত খগতল বযথ্া লাগতল খাবার খাওয়ার আতগ বযথ্ানাশক ওষুধ খখতয় মনতল সাহাযয করতত পাতর।
আপনার ডাক্তার আপনাতক পরাম্শে মদতত পাতরন।

•

আতরা সহতি খাওয়ার িনয আপনাতক খাবারগুতলা নরম্ করতত হতত পাতর।

•

নরম্ করতত দীঘে সম্তয়র িনয খাবার ধীতর ধীতর রান্না করুন আর সহতি খখতয় খ লার িনয মম্মশতয় খ লুন।

•

খাবার সস বা খঝাল মদতয় খেতক খ লুন

•

ম্াংস এবং সবমি খোর্ খোর্ র্ু কতরা করুন।

•

রুটির উপর খথ্তক ক্রািগুতলা খকতর্ বাদ মদন।

•

যমদ আপমন ম্তন কতরন খয খাবার আপনার গলায় আর্তক যাতে, গযাস থ্াকা পানীয়গুতলা সাহাযয করতত পাতর।

•

মকেু খাবার খডমলিামর খদওয়ার খকাম্পামন তাতদর খম্নুযতত অতনক নরম্ খাবাতরর বযবস্থা রাতখ।

•

আপনার িনয যতথ্ি পমরম্াতে খাওয়া কঠিন ম্তন হতল, মবমিন্ন ধরতের সম্পূরক খাবার পাওয়া যায় যা আপমন
দুইতবলার খাবাতরর ম্াঝখাতন পানীয় মহসাতব পান করতত পাতরন।

বব

বব

বব

ক্রা

ভাব হওয়া, বক্জ্বাো ক্রা ও বদহজ হওয়া

মকেু কযানসাতরর মেমকৎসা ও খকাষ্ঠকাঠিনয বা ক্ষমতগ্রস্ত মলিাতরর ম্ততা সম্সযাগুতলার কারতে আপনার বমম্ বমম্
িাব হতত পাতরা।
বমম্ হওয়া খম্াকাতবলা করার িনয আপনার কযানসার ডাক্তার আপনাতক বমম্-প্রমততরাধকারী ওষুধ মদতত পাতরন।
এতত উপকার না হতল, আপনার ডাক্তারতক বলুন, কারে আরও অতনক রকতম্র রতয়তে খযগুতলা আপমন বযবহার কতর
খদখতত পাতরন।
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আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

বমম্-প্রমততরাধকারী ওষুধগুতলা কখন আর মকিাতব গ্রহে করতত হতব খস মবষতয় আপনাতক খদওয়া মনতদে শাবলী
খম্তন েলুন।

•

শুকতনা খাবার, খযম্ন ক্রযাকার বা সাধারে মবস্কু র্ সকাতলর প্রথ্ম্ খাবার মহসাতব আপনাতক কম্ বমম্ বমম্ িাব
হতত সাহাযয করতত পাতর।

•

সম্ভব হতল, অনয কাউতক রান্না করতত মদন। কখনও কখনও রান্না করার গতন্ধর কারতে আপনার বমম্র িাব
হতত পাতর।

•

ের্েতর্, ততলাক্ত, বা িািা খাবার এমড়তয় েলুন।

•

হালকা খাবার, খযম্ন পাতলা সুপ খখতত খেিা করুন।

•

আপমন খাবার খাওয়ার সম্তয় আপনার োরপাতশ খখালা বাতাস থ্াকার বযবস্থা করুন।

•

খর্মবতল খসািা হতয় বতস খান, আর খাবার পর অন্তত 30 মম্মনর্ এিাতব থ্াকুন।

•

আদাযুক্ত খাবার বা পানীয় খথ্তক সাহাযয পাওয়া খযতত পাতর।

•

মকেু খলাকতক খপপারমম্ে ো সাহাযয কতর। আপমন মম্মি স্বাদ পেন্দ করতল এক ো োম্ে ম্ধু খযাগ করতত
পাতরন।

•

গযাস থ্াকা পানীয়, খযম্ন খলতম্াতনড, মিনিার অযাতল বা গযাস থ্াকা পামন, মকেু খলাকতক সাহাযয কতর।

•

আপনার খাবাতরর সাতথ্ পান করার পমরবততে দুইতবলার খাবার খাওয়ার ম্াঝখাতন পানীয় গ্রহে করুন।

•

আপনার কমিতত সী বযান্ড® পতর থ্াকুন। এগুতলা আপমন আপনার খকমম্তির কাতে পাতবন।

•

মশমথ্লায়তনর খকৌশলগুতলা আপনার বমম্ বমম্ িাব কম্ করতত সাহাযয করতত পাতর।

আপনার খকাষ্ঠকাঠিনয হতল আপনার ডাক্তারতক িানান, কারে এটির িনয আপনার বমম্ বমম্ িাব হতত পাতর।
আপনাতক সাহাযয করার িনয মকেু ওষুতধর প্রতয়ািন হতত পাতর।

বক্জ্বাো ক্রা ও বদহজ হওয়া
মকেু কযানসাতরর মেমকৎসা এবং অনয ওষুধ পাকস্থলীতত অস্বমস্তর সৃমি কতর। বুকজ্বালা হল বুতকর মিততর জ্বালা করা।
বদহিম্ হল পাকস্থলীর (খপর্) উপতরর অংতশ অস্বমস্ত। এর্া খবমশর িাগ সম্য় খাবার খাওয়ার পতর হয়।
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আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

আপনার ডাক্তাতরর সাতথ্ কথ্া বলুন। তারা আপনার বুকজ্বালা বা বদহিতম্র কারে খুুঁতি খবর করার খেিা
করতবন ও এটি কম্াতনার িনয ওষুধ খদতবন।

•

এম্ন সব খাবাতরর একটি খনার্ ততমর করুন খযগুতলার কারতে আপনার অস্বমস্ত হয় যাতত আপমন এগুতলা এড়াতত
পাতরন।

•

েতকাতলর্, অযালতকাহল, ম্শলাযুক্ত খাবার, ততলাক্ত খাবার ও খম্ৌমর খাতবন না, কারে এগুতলা সম্সযা কতর বতল
িানা আতে।

•

খবমশ কতর খাবার খাওয়া ও রাতত খদমর কতর খাওয়া এমড়তয় েলুন।

•

সাধারে খাবার খান এবং ধীতর ধীতর খান।

•

খাওয়ার পর 45-60 মম্মনর্ মবশ্রাম্ করুন। খাবার খাওয়ার পতর শুতয় না পড়ার খেিা করুন।

•

আপনার খকাম্তর আলগা খপাশাক পরুন।

•

স্বাস্থযকর ওিন বিায় রাখার খেিা করুন।

•

আপমন ধূম্পান করতল, তা বন্ধ করার বা কম্াবার খেিা করুন।

পায়খানার অভযায়সর পবরবতবন হওয়া ো আপনার
খাদযাভযায়স প্রভাব মেয়ে
মক্াষ্ঠক্াঠিনয
খসই অবস্থা যখন পায়খানা করা কিকর বা খবদনাদায়ক হয়। কযানসাতরর মকেু মেমকৎসার কারতে খকাষ্ঠকাঠিনয
খদখা মদতত পাতর। আপনার খকাষ্ঠকাঠিনয হতল তাহতল আপনার ডাক্তাতরর সাতথ্ কথ্া বলুন। তারা আপনাতক ওষুধ
মদতত পাতর যাতক খিালাপ বতল।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

প্রেু র পমরম্াে আুঁশ যুক্ত খাবার খান। এগুতলার ম্তধয রতয়তে র্ার্কা ল ও সবমি, িু মষযুক্ত আর্া, িু মষযুক্ত
মসমরয়াল, ম্ুসমল, যব, মবন, ডাল, ম্র্রশুুঁটি, বাদাম্ী োল এবং িু মষযুক্ত পাস্তা।

•

গরম্ এবং ঠাণ্ডা পানীয়, উিয় ধরতের তরল প্রেু র পমরম্াতে পান করুন। প্রমতমদন 2 মলর্ার (3½ পাইে) পান
করার খেিা করুন। আপনার িনয আুঁশ যুক্ত খাবার খাওয়ার পমরম্াে বাড়াতনার্া গুরুত্বপূেে।

•

প্রাকৃ মতকিাতব উপশম্কারী খযম্ন আলুতবাখারার রস, আলুতবাখারা, শুষ্ক খুবামন বা ডু ম্ুতরর মসরাপ সাহাযয
করতত পাতর।

•

হালকা বযায়াম্, খযম্ন হাুঁর্া সাহাযয করতত পাতর।
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আপনার অতের কযানসার হতয় থ্াকতল, আপনার খাদযািযাস পমরবতে ন করার আতগ আপনার ডাতয়টিমশয়ান, ডাক্তার
বা নাতসের সাতথ্ কথ্া বলার্া গুরুত্বপূেে।

ডায়বরয়া
এর্া হল যখন আপমন স্বািামবতকর খথ্তক খবমশ বার ম্লতযাগ কতরন, আর ম্ল স্বািামবতকর খথ্তক পাতলা হয়।
কযানসাতরর খবশ মকেু মেমকৎসা এবং অযামেবাতয়াটিতকর কারতে ডায়মরয়া হতত পাতর। অনযানয ওষুধ বা সংক্রম্তের
কারতেও ডায়মরয়া হতত পাতর। ডায়মরয়া একটি অস্থায়ী, ম্ৃদু পার্শ্েপ্রমতমক্রয়া হতত পাতর। আপনার ডায়মরয়া হতল বা এর
অবনমত হতল আপনার ডাক্তারতক সব সম্য় িানান।
অতের কযানসাতরর িনয অতরাপোতরর পতর আপনার যমদ ডায়মরয়া হতয় থ্াতক ততব আপনার খাদযািযাস পমরবতে ন
করার আতগ আপনার কযানসার ডাক্তার বা নাতসের সাতথ্ কথ্া বলুন।

আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

প্রেু র পমরম্াতে তরল িাতীয় পানীয় পান করুন (প্রমতমদন অন্ততপতক্ষ 2 মলর্ার বা 3½ পাইে)।

•

একবাতর খবমশ খাবার খাওয়ার পমরবততে , মনয়মম্তিাতব অল্প অল্প কতর খাবার খান।

•

হালকা খাবার খযম্ন ম্াে, ম্ুরগী আর িাতলা কতর রান্না করা মডম্, সাদা রুটি, পাস্তা ও িাত খান।

•

কম্ আুঁশযুক্ত খাবার (খযম্ন মসমরয়াল, কাুঁো ল এবং সবমি) খান।

•

ের্েতর্ ও ততলাক্ত খাবার খযম্ন মেপস ও বাগোর এমড়তয় েলুন।

•

ম্শলাদার খাবার এমড়তয় েলুন।

আপমন যা খখততন তা বদলাতনার পতরও যমদ ডায়মরয়া খসতর না যায়, ততব আপনাতক ডায়মরয়া মনতরাধক র্যাবতলর্
খখতত হতত পাতর। আপনার ডাক্তার খয িাতব আপনাতক বযাখযা করতবন ঠিক খসিাতবই র্যাবতলর্গুতলা খাওয়া
গুরুত্বপূেে।

বায় তযাগ বা মেকুর মতাো
খপলমিক খরমডওতথ্রামপ (পাকস্থলীর মনতের মদতক) ও কতয়ক ধরতনর খপতর্র সািোমরর কারতে বায়ুর সৃমি হতত পাতর।
খকাষ্ঠকাঠিনয এবং কতয়ক ধরতনর ওষুধও বায়ু সৃমি করতত পাতর।
যমদ আপমন খদতখন খয বায়ুর সাতথ্ খম্াকামবলা করা আপনার পতক্ষ কঠিন হতয় পড়তে বা এর খথ্তক আপনার বযথ্া
হতে, তাহতল আপনার কযানসার ডাক্তার বা নাতসের সাতথ্ কথ্া বলুন।
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আপবন ো ক্রয়ত পায়রন
•

ধীতর ধীতর খাতবন ও পান করতবন। ম্ুতখ অল্প কতর খাবার মনন আর খাবার িাতলা কতর মেবান।

•

মবন, ডাল, আোর, সুইর্কনে, খপুঁয়াি আর গযাসযুক্ত পানীয় এমড়তয় েলুন।

•

এক গ্লাস হালকা গরম্ পামনতত দ্রবীিূ ত দুই োম্ে খপপারমম্ে পামন পান কতর খদখুন। আপমন ম্ধু মদতয় এর্া মম্মি
করতত পাতরন। বা আপমন খপপারমম্ে ো পান কতর খদখতত পাতরন।

•

আপনার মিমপ আপনাতক খপপারমম্ে কযাপসুযল মদতত পাতরন যা সাহাযয করতত পাতর।

•

কাঠকয়লার র্যাবতলর্ সাহাযয করতত পাতর - আপমন আপনার খকমম্তির কাে খথ্তক খপতত পাতরন।

•

হালকা বযায়াম্ সাহাযয করতত পাতর।

•

মনয়মম্তিাতব পায়খানা করার খেিা মনমিত করুন – বায়ু তযাগ করা খকাষ্ঠকাঠিতনযর লক্ষে হতত পাতর।

আপনার খাওয়ার রুবি ও ওজয়নর পবরবতবন ক্য়র
আপনার খাবার খখতত কি হতল, বা আপনার ওিন কম্তত থ্াকতল, ডাতয়টিমশয়াতনর সাতথ্ কথ্া বলার্া গুরুত্বপূেে।
তারা আপনাতক মকিাতব ওিন বাড়াতত বা কম্াতত হতব খসই বযাপাতরও বলতত পারতবন।

আপনার খাওয়ার রুবি ক্য় মগয়ে
কযানসাতরর মেমকৎসা েলাকালীন সম্তয়, আপনার খাওয়ার রুমে কতম্ খযতত পাতর। এর্া অসুস্থ খবাধ করা, খাবার ও
পানীতয়র স্বাদ আলাদা লাগা, বা আপমন খুব খবমশ ক্লান্ত খবাধ করার কারতে হতত পাতর। এখাতন মকেু পরাম্শে খদওয়া
আতে যা সাহাযয করতত পাতর:
•

অল্প কতর খাবার খান মকন্তু বার বার খান।

•

স্ন্যাকস, খযম্ন মক্রিস, বাদাম্, শুকতনা ল, পমনর, ক্রযাকার ও দই আপনার সাতথ্ রাখুন খযন যখন আপমন
খখতত পারতবন বতল ম্তন হতব তখন খাতবন।

•

খোর্ খপ্লতর্ খাদয পমরতবশন করুন।

•

খাবার ধীতর ধীতর খান, িাল কতর মেবান ও প্রমতবার খাবাতরর পতর মকেু সম্তয়র িনয মবশ্রাম্ করুন।

•

আপমন যমদ এক খপ্লর্ খাবার খখতত না পাতরন ততব আপনার দই বা আইস মক্রতম্র সাতথ্ তলর স্মুমদ খখতত
পাতরন। বা সম্পূেে ননীযুক্ত দুধ এবং মকেু র্া মক্রম্ সহকাতর মম্ল্কতশক বা গরম্ েকতলর্। (মনতে সম্পূরক খাদয
খদখুন)।

•

খাওয়ার আধা ঘণ্টা আতগ অল্প পমরম্াে খশমর বা ব্রযামন্ড পান করতল আপনার খাওয়ার রুমে বাড়তত পাতর।
খাবাতরর সতঙ্গ এক গ্লাস ওয়াইন হিতম্ও সাহাযয করতত পাতর। আপমন অযালতকাহল পান করতত পারতবন মকনা তা
আপনার ডাক্তাতরর সাতথ্ আলাপ কতর খদখুন।

•

আপনার ডাক্তার আপনাতক এম্ন ওষুধ মদতত পাতরন যা আপনার খাবার রুমেতক বাড়াতত সাহাযয করতত পাতর।

•

খয সম্য়র্াতত আপনার খাওয়ার রুমে অতপক্ষাকৃ ত িাতলা থ্াতক, তখন িাতলা কতর খাবার খান ও আপনার
পেতন্দর খাবার খান।
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আপমন যমদ অতের কযানসাতরর িনয মেমকৎসা কতরন ততব আপনার ডাতয়টিমশয়ান, কযানসার নাসে বা ডাক্তাতরর সাতথ্
আপনার খাদযািযাতসর বযাপাতর কথ্া বলুন।

ওজন ক্য় োওয়া প্রবতয়রাধ ক্রা
আপনার ওিন কতম্ খগতল বা আপনার খখতত অসুমবধা হতল, আপমন অমতমরক্ত খাবার না খখতয় আপনার খাবার
তামলকায় অমতমরক্ত কযালমর (শমক্ত) এবং খপ্রাটিন খযাগ করতত পাতরন।
•

সকাতলর নাস্তা ও মম্িান্নতত পূে-ে ননী যুক্ত দুধ, মসরাপ, ম্ধু বা মেমন খযাগ করুন।

•

কযাতসতরাল এবং সুতপ মক্রম্ বা ম্সুতরর ডাল, মবন এবং নুডলস খযাগ কতর খদখুন।

•

গরম্ সুতপর সাতথ্ খগ্রর্ করা মেি বা অমলি অতয়ল খযাগ করতত পাতরন।

•

ম্যাশড পতর্তর্া বা সতসর ম্তধয মক্রম্, পনীর ও ম্াখন খযাগ করুন।

•

সযান্ডউইতের সাতথ্ প্রেু র পমরম্াতে ম্াখন বযবহার করুন এবং খম্তয়ামনি বা সালাদ মক্রম্ খযাগ করুন।

সম্পূরক্ খাদয
আপনার ডাক্তার আপনাতক সম্পূরক খাবার (পুমির পমরপূরক) খাওয়ার িনয বলতত পাতরন। এগুতলা আপনার খাতদয
অমতমরক্ত কযাতলামর (শমক্ত) বা খপ্রাটিন খযাগ করতত পাতর। এগুতলার মকেু পানীয় এবং অনযানযগুতলা পাউডার িাতীয়
যা আপমন খাদয বা পানীয়তত খযাগ কতরন। আপনার ডাক্তার বা ডাতয়টিমশয়ান খকান খকানটির বযাপাতর খপ্রসক্রাইব
করতবন ততব আপমন অনযগুতলা খকমম্তির কাে খথ্তক বা সুপারম্াতকে র্ খথ্তক মকনতত পাতরন।
আপবন সম্পূরক্ খাদয সম্পয়ক্ব আপনার ডাক্তার বা ডায়য়টিবেয়ানয়ক্ বজয়েস ক্রয়ত পায়রন। তারা
আপনায়ক্ এটি সপাবরে ক্রয়ে শুধ াত্র তখনই আপনার সম্পূরক্ খাবার বযবহার ক্রা উবিত।
আপনার ডায়ায়বটিস থ্াক্য়ে, সম্পূরক্ খাদয বযবহার ক্রার আয়গ আপনায়ক্ অবেযই আপনার বজবপ,
ক্যানসার নাসব বা ডায়য়টিবেয়ায়নর সায়থ্ পরা েব ক্রয়ত হয়ব।
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যাক্ব োন (Macmillan) বক্ভায়ব সাহােয ক্রয়ত পায়র
আপনাতক এবং আপনার পমরবারতক সাহাযয করতত ম্যাকমম্লান (Macmillan) রতয়তে। আপমন এখান খথ্তক সহায়তা
খপতত পাতরন:
•

যাক্ব োন (Macmillan) সায়পাটব োইন (0808 808 00 00)। আম্াতদর খদািাষী আতে, তাই
আপমন আম্াতদর সাতথ্ মনতির িাষায় কথ্া বলতত পাতরন। আপমন খয িাষাটি বযবহার করতত োন, শুধু
তার নাম্ ইংতরমিতত আম্াতদরতক বলুন। আম্রা খম্মডতকল প্রশ্নগুতলার উত্তর মদতত পামর, আপনাতক আমথ্েক
সহায়তার মবষতয় তথ্য মদতত পামর, বা আপনার অনুিূমতগুতলার মবষতয় আপনার সাতথ্ কথ্া বলতত পামর।
খ ান লাইনটি খসাম্বার খথ্তক শুক্রবার, সকাল 9র্া খথ্তক রাত 8র্া পযেন্ত খখালা থ্াতক৷

•

যাক্ব োন (Macmillan) ওয়য়বসাইট (macmillan.org.uk)। কযানসার এবং কযানসার মনতয়
খবুঁতে থ্াকার মবষতয় আম্াতদর সাইতর্ ইংতরমিতত অতনক তথ্য আতে।
www.macmillan.org.uk/translations -এ অনযানয িাষায় আতরা তথ্য আতে

•

তথ্য ও সহায়তা পবরয়ষবা৷ তথ্য ও সহায়তা খকতে, আপমন একিন কযানসার সাতপার্ে মবতশষতের সাতথ্
কথ্া বলতত পাতরন এবং মলমখত মনতদে শাবলী খপতত পাতরন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওতয়বসাইতর্ আপনার সবতেতয় মনকর্স্থ খকে খুুঁতি খবর
করুন বা আম্াতদর কল করুন। আপনার হাসপাতাতল একটি খকে থ্াকতত পাতর।

•

স্থানীয় সায়পাটব গ্রুপ - সাতপার্ে গ্রুতপ আপমন কযানসাতর আক্রান্ত অনযানয খলাকিতনর সাতথ্ কথ্া বলতত
পাতরন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওয়য়বসাইয়ট আপনার ক্াছাক্াবছ এক্টি গ্রুপ
খুঁয়জ বনন বা আম্াতদরতক কল করুন।

•

যাক্ব োন অনোইন ক্ব উবনটি (Macmillan Online Community) – আপমন কযান্সাতর
আক্রান্ত অনযানয খলাকিতনর সাতথ্ macmillan.org.uk/community-মত ক্থ্া বেয়ত পায়রন।
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েব্দ তাবেক্া
েব্দ
(উমিি িাষা)

ইংয়রবজয়ত

ইংতরমিতত মকিাতব
বলতত হয়
ইংতরমি শতব্দর )
(োন্সমলর্াতরশন

অথ্ব

অযামেবাতয়াটিকস

Antibiotics

অযামেবাতয়াটিকস

সংক্রম্তের মেমকৎসার িনয খয ওষুধ বযবহার
করা হয়।

খকতম্াতথ্রামপ

Chemotherapy

খকতম্াতথ্রামপ

কযানসাতরর মেমকৎসা যা মদতয় কযানসার
খকাষগুতলা ধ্বংস করার িনয ওষুধ বযবহার করা
হয়।

খকাষ্ঠকাঠিনয

Constipation

কনমিতপশন

যখন আপনার পায়খানা করার্া কঠিন বা
খবদনাদায়ক বতল আপনার ম্তন হয়। আপমন
সাধারেত যতবার খযতয় থ্াতকন ততবার যাতবন
না, বা আপনার পায়খানা কঠিন এবং মপণ্ডম্য়
হতত পাতর।

কযালমর

Calories

কযালমর

কযালমর হতে খাবাতর খয পমরম্াে শমক্ত ম্িুদ
থ্াতক। আপনার শরীতরর কাি করতত খাদয খথ্তক
শমক্তর প্রতয়ািন।

খাওয়ার রুমে

Appetite

অযাতপর্াইর্

যখন আপনার ম্তন হয় খয আপমন খাবার খখতত
োন।

খাদযনালী

Oesophagus

এতসাপাগুস

খাদযনালী – খয নলটি ম্ুখ খথ্তক পাকস্থলী পযেন্ত
যায়। আপমন যখন খান খাবার এটি মদতয় মনতে
নাতম্। এটিতক গাতলর্ বা খাদয নলও বলা হয়।

র্াতগেতর্ড খথ্রামপ

Targeted therapy

র্াতগেতর্ড খথ্রামপ

একটি কযানসার মেমকৎসা খযখাতন কযানসার
খকাষগুতলাতক র্াতগের্ কতর আক্রম্ে করার িনয
ওষুধ বযবহার করা হয়।

ডায়াতবটিস

Diabetes

ডায়াতবটিস

ডায়াতবটিস – এম্ন একটি অবস্থা যখন রতক্ত
শকে রার পমরম্াে খুব খবমশ থ্াতক কারে শরীর তা
ঠিকম্ত বযবহার করতত পাতর না।

ডাতয়টিমশয়ান

Dietitian

ডাতয়টিমশয়ান

খাদয ও পুমি সম্পতকে একিন মবতশষে। তারা
আপনাতক বলতত পাতরন খকান খাবার আপনার
িনয সবতেতয় িাতলা হতব। এোড়া আপনার
খাদযািযাতস সম্সযা থ্াকতল তারা খসই বযাপাতরও
আপনাতক পরাম্শে মদতত পাতরন৷

দুবেল খরাগ প্রমততরাধ
ক্ষম্তা

Low immunity

খলা ইম্ুযইমনটি

যখন আপনার শরীতরর খরাগ প্রমততরাধ ক্ষম্তা
িাতলািাতব কাি কতর না। এর অথ্ে হল আপনার
সংক্রম্ে হওয়ার ঝুুঁ মক আরও খবমশ।

পুমিকারকসম্ূহ

Nutrients

মনউমেতয়ে

যথ্াযথ্িাতব কাি করতত ও সুস্থ থ্াকতত খয
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উপাদানগুতলা আপনার শরীতরর প্রতয়ািন হয়৷
খপ্রাটিন

Protein

খপ্রাটিন

খাবাতর পাওয়া যায় এম্ন এক বস্তু যা স্বাস্থযকর
খাদযািযাতসর িনয গুরুত্বপূেে। কাি করতত, খবতড়
উঠতত আর খম্রাম্ত করতত আম্াতদর শরীতরর
খপ্রাটিতনর প্রতয়ািন।

বদহিম্

Indigestion

ইনডাইতিশন

বদহিম্ হল খপতর্র উপতরর অংতশ বযথ্া বা
অস্বমস্ত। এটি হতত পাতর যখন পাকস্থলীর অযামসড
পাকস্থলীর আস্তরতে অস্বমস্তর সৃমি কতর। এর্া
খবমশর িাগ সম্য় খাবার খাওয়ার পতর হয়।

বুকজ্বালা

Heartburn

হার্েবােে

বুকজ্বালা হল বুতকর মিততর জ্বালা করা। এটি খুব
খবদনাদায়ক হতত পাতর। এটি ঘতর্ যখন পাকস্থলী
খথ্তক অযামসড খাদযনালীর (ইতসাত গাস) আস্তরতে
অস্বমস্তর সৃমি কতর।

ম্ুতখর লালা

Saliva

ম্যামলিা

তরল িাতীয় পদাথ্ে যা আপনার শরীতর
উৎপামদত হয় ও ম্ুতখ মনিঃসৃত হয়। ম্ুতখর মিতর
সুস্থ এবং আদ্রে রাখতত এটি সাহাযয কতর। এটি
মেবাতত, মগলতত ও হিতম্ও সাহাযয কতর। এোড়া
এটিতক থ্ুতুও বলা হয়।

খরমডওতথ্রামপ

Radiotherapy

খরমডওতথ্রামপ

একটি কযানসার মেমকৎসা যা উচ্চ শমক্তর খর,
খযম্ন এক্স-খর বযবহার কতর কযানসার
খকাষগুতলাতক খম্তর খ তল।

খরাগ-প্রমততরাধ বযবস্থা

Immune system

ইম্ুযইন মসতিম্

আপনার খরাগ-প্রমততরাধ বযবস্থা আপনাতক
ক্ষমতকারক বযাকতর্মরয়া এবং সংক্রম্তের খথ্তক
সুরমক্ষত রাখতত আপনার শরীতরর উপায়।

লালা গ্রমি

Salivary glands

সযামলিামর গ্লযান্ডস

ম্ুতখর োরপাতশর গ্রমি খযগুতলা লালা উৎপাদন
কতর।

সংক্রম্ে

Infection

ইনত কশন

যখন বযাকতর্মরয়া আপনার শরীতর প্রতবশ কতর
এবং অসুস্থতার কারে হয়।

সম্পূরক খাদয

Food
supplements

মিে অযান্ড লযাঙ্গুতয়ি
খথ্রামপি

Speech and
language
therapist
Digestion

হিম্

ু ড সামপ্লতম্ে

আপমন খয কযালমর, খপ্রাটিন বা পুমি পাতেন তা
বাড়াতনার িনয আপনার খাবাতর খযাগ করা খযতত
পাতর এম্ন পানীয়, পাউডার বা খাবার।

মিে অযান্ড লযাঙ্গুতয়ি
খথ্রামপি

একিন মযমন কথ্া বলতত এবং খাবার মগলতত
আপনার সম্সযা থ্াকতল সাহাযয করতত পাতরন।

ডাইতিশন

আপনার খাওয়া খাবার খযিাতব আপনার শরীর
খিতঙ্গ খ তল ও এটি খথ্তক পুমি খনয়।
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বাংো ভাষায় আয়রা তথ্য
এই মবষয়গুতলা সম্বতন্ধ আম্াতদর বাংলা িাষায় তথ্য আতে:
ক্যানসায়রর ধরন
• স্তন কযানসার
•

বৃহদাতের কযানসার

•

ু স ু তসর কযানসার

•

খপ্রাতির্ কযানসার

বিবক্ৎসা
• খকতম্াতথ্রামপ

ক্যানসায়রর ম াক্াববো ক্রা
• যমদ আপনার কযানসার মনেেয় হতয় থ্াতক - একটি
ের্িলমদ মনতদে মশকা
•

খবমনম র্ দামব করা

•

খাওয়ার সম্সযা এবং কযানসার

•

িীবতনর অবসান

•

আমথ্েক সহায়তা - খবমনম র্সম্ূহ

•

খরমডওতথ্রামপ

•

আমথ্েক সহায়তা - খরে খম্র্াতনার িনয সাহাযয।

•

সািোমর

•

স্বাস্থযকর খাদযািযাস

•

ক্লামন্ত (অবসন্নতা) এবং কযানসার

•

কযানসার মেমকৎসার পার্শ্েপ্রমতমক্রয়াসম্ূহ

•

মনতিতক সাহাযয করার িনয আপমন কী করতত
পাতরন

এই তথ্য খদখতত, macmillan.org.uk/translations-এ যান
আ ায়দর সায়থ্ বাংোয় ক্থ্া বেন৷
আপমন 0808 808 00 00 নম্বতর মবনাম্ূতলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ খ ান করতত পাতরন এবং একিন
খদািাষীর সাহাতযয আম্াতদর সাতথ্ বাংলায় কথ্া বলতত পাতরন। আপনার উতেগ ও মেমকৎসা সম্পমকে ত প্রশ্নগুতলা
মনতয় আপমন আম্াতদর সাতথ্ কথ্া বলতত পাতরন৷ যখন আপমন কল করতবন শুধু ইংতরমিতত বলুন ‘[বাংলা]’(বলুন
“খবঙ্গমল”)৷

আম্াতদর অম স খসাম্বার খথ্তক শুক্রবার, সকাল 9র্া খথ্তক রাত 8র্া পযেন্ত খখালা থ্াতক৷
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সূত্র ও ধনযবাদ োপন
এই সকল তথ্য মলতখতেন ও সম্পাদনা কতরতেন ম্যাকমম্লান কযানসার সাতপার্ে’স কযানসার ইন রতম্শন
খডতিলপতম্ে (Macmillan Cancer Support’s Cancer Information Development) দল৷ এটি
একটি অনুবাদ খকাম্পামনর সাহাতযয বাংলায় অনুবাদ করা হতয়তে।
অন্তিুে ক্ত তথ্য ম্যাকমম্লাতনর পুমস্তকাগুতলার উপর মিমত্ত কতর খাওয়ার স সযা এবং ক্যানসার এবং
ততবর ক্রা আহার তাবেক্া. আম্রা আপনাতক কমপ পাঠাতত পামর, মকন্তু পূেে পুমস্তকাগুতলা শুধু
ইংতরমিতত পাওয়া যায়।
এই তথ্য প্রাসমঙ্গক মবতশষতেরা পযোতলােনা কতরতেন এবং আম্াতদর খম্মডকযাল এমডর্র, ডক্টর টিম্
ইিসন (Dr Tim Iveson), কনসালর্যাে খম্মডকযাল অতকাতলামিি এবং ম্যাকমম্লান মে খম্মডকযাল
এমডর্র তা অনুতম্াদন কতরতেন।
খডমব খপ্রািান (Debbie Provan), নযাশনাল এএইেমপ মলড র কযানসার মরহযামবমলতর্শন এবং
ম্যাকমম্লান টিমসএটি খপ্রাতিক্ট ম্যাতনিার, এবং খলাতরইন মগতলসমপ (Loraine Gillespie), ডাতয়তর্টিক
ম্যাতনিারতক ধনযবাদ িানামে।
খসই সব কযানসার আক্রান্ত বযমক্ততদরও ধনযবাদ িানামে যারা এই তথ্য পযোতলােনা কতরতেন।
আম্াতদর সকল তথ্য প্রাপ্ত খসরা প্রম্াতের মিমত্ততত খনওয়া হতয়তে। আম্াতদর বযবহার করা উৎসগুতলার
মবষতয় আতরা ততথ্যর িনয অনুগ্রহ কতর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আম্াতদর
সাতথ্ খযাগাতযাগ করুন।
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Eating problems and cancer:
[LANGUAGE]

Eating problems and cancer
Cancer can cause problems with eating and drinking. This information is about the
different problems that can happen and ways of dealing with them.
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list
also tells you how to say the words in English.
If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or dietitian.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, Monday
to Friday, 9am 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:
•

How cancer can affect eating

•

If you are too tired to cook or eat

•

Mouth and throat problems

•

Feeling sick, heartburn and indigestion

•

Bowel changes that affect your diet

•

Changes to your appetite and weight

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [LANGUAGE]

•

References and thanks

Page 1 of 14 Macmillan fact sheet 2018: Eating problems and cancer

How cancer can affect eating
Many people with cancer have eating problems. They could be caused by the cancer
or the treatment.

Eating problems caused by cancer
Depending on where the cancer is in your body, problems can include:
•

feeling sick

•

being sick

•

pain

•

indigestion

•

weight loss.

Eating problems caused by cancer treatments
Cancer treatments can sometimes cause problems with eating, drinking or your
digestion.
Some eating problems may be minor, while others may have a bigger effect on you.
Problems may be temporary and improve when you finish treatment. Sometimes,
problems can last longer.
Talk to your cancer doctor, nurse or GP if you have problems with eating. They can
refer you to a dietitian.

Risk of infection (low immunity)
Cancer and cancer treatments can sometimes weaken your immune system. This is
called having low immunity. It means you are more at risk of getting an infection.
Your doctor may suggest that you need to avoid certain foods. This is to stop you
getting a gastric (tummy) infection. You will also need to be careful when preparing,
storing and reheating food. Your cancer nurse will talk to you about this. We have
more information in [language] in the factsheet ‘Healthy eating.’ Visit
macmillan.org.uk/translations

Special diets
Some people will have specific eating problems. For example, if you have had
stomach or bowel surgery, you may need to follow a special diet. Your dietitian can
give you advice on this.
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If you are too tired to cook or eat
Feeling very tired is common with cancer treatment. You may find it hard to cook
your meals or even to eat them.
What you can do
•

Make sure you have enough food at home that is easy to make. You could use
ready-made meals, frozen meals and tinned food.

•

Try to plan ahead. If you have a freezer, prepare food while you are feeling
better, and freeze it for when you are tired.

•

Ask family or friends to do some shopping or cooking for you.

•

If you need help at home with cooking or eating, tell your GP or dietitian. They
can arrange for meals to be delivered to you at home.

Looking after your mouth
A common side effect of cancer treatment is mouth problems. It is very important to
look after your mouth during treatment, to avoid getting an infection.

Keeping your mouth healthy
•

You may need to see your dentist before cancer treatment starts. They can tell
you the best toothpaste to use during treatment.

•

Clean your mouth, tongue and teeth gently each morning and evening, with a soft
children’s toothbrush. Avoid using toothpicks and check with your cancer doctor
before using floss.

•

If you wear dentures, soak them in a cleaning solution overnight. Leave them out
for as long as you can during the day to stop them rubbing your gums.

•

Drink lots of fluids, especially water. Milk is also good.

•

Follow any advice from your cancer doctor or nurse about how to care for your
mouth.

If you have a sore mouth
•

Cool foods and drinks may be better than very hot or very cold ones.

•

Add crushed ice to drinks or freeze fruit juice in ice cube trays – sucking on ice
cubes can sooth your mouth. Ice cream can also help.

•

Some fruit juices can sting the mouth if they are acidic. Try less acidic juices like
pear or blackcurrant.

•

Drink through a straw.
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•

Avoid salty or spicy foods – these may sting.

•

Avoid rough textured foods such as crusty bread, toast or raw vegetables.

•

Keep your food moist with sauces and gravies.

•

Taking painkillers before eating can help you swallow more easily.

•

If you have a very sore mouth, your doctor can prescribe a gel or stronger
mouthwash. Do not buy mouthwash from the chemist without checking with your
cancer doctor, as these can be too strong.

•

If your mouth is not too sore, a salt-water mouthwash can help.

Mouth and throat problems
Dry mouth
Radiotherapy to the head and neck area can damage your salivary glands and
cause a dry mouth. Some chemotherapy drugs can also make your mouth dry.
What you can do
•

Your doctor can help by giving you mouthwashes, lozenges, artificial saliva
sprays or gels.

•

Keep a drink with you all the time and sip it regularly, including when you go to
bed or go out. Have sips of water with your meals.

•

Spray your mouth with cool water to keep it moist.

•

Suck ice cubes or ice lollies.

•

Use sauces and gravies to soften your food.

•

Avoid chocolate, pastry, peanut butter and other dry foods if they are hard to eat.

•

Try sugar-free chewing gum – this can sometimes increase saliva.

•

Use lip balm or Vaseline® on dry lips.

•

Tell your nurse if your tongue gets a white coating over it.
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Taste changes
Cancer treatment can affect your taste in different ways. They are usually temporary.
What you can do
•

Use spices, herbs and seasoning to flavour food. But be careful if your mouth is
sore, as some spices and seasonings can make this worse.

•

Try having sharp tasting foods, such as fresh fruit and fruit juice. Be careful if
your mouth is sore though, as these may hurt your mouth.

•

Cold foods may taste better than hot foods.

•

Cold meats may taste better with pickle or chutney.

•

If you have a metal taste in your mouth, use plastic cutlery.

•

Fish, chicken and egg meals may taste better when cooked or marinated in a
sauce.

•

If you have a metal taste when eating red meat, try white meat, fish, or vegetarian
meals, using beans and lentils.

Chewing and swallowing problems
Tell your doctor, nurse, speech and language therapist (SALT) or dietician if you
have any problems swallowing. If drinking makes you cough, tell your doctor or
nurse straight away.
What you can do
•

Taking painkillers before meals may help if it hurts to chew or swallow. Your
doctor can give you advice.

•

You may need to soften foods to make them easier to eat.

•

Cook food slowly for a long time to make it softer and blend it to make it easier to
eat.

•

Cover food in a sauce or gravy.

•

Chop meat and vegetables into small pieces.

•

Cut the crusts off bread.

•

If you feel food is getting stuck in your throat, fizzy drinks can help.

•

Some meal delivery companies have a choice of soft foods on their menu.

•

If you find it hard to eat enough, there are food supplements that you can have as
drinks in between meals.
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Feeling sick, heartburn and indigestion
Feeling sick
Some cancer treatments and problems like constipation or liver damage, can make
you feel sick.
Your cancer doctor can give you anti-sickness drugs to help with sickness. If this
does not help, tell your doctor, as there are different types you can try.
What you can do
•

Follow the instructions you are given about when and how to take the antisickness drugs.

•

Dry foods, such as crackers or plain biscuits can help you to feel less sick first
thing in the morning.

•

If possible, let someone else do the cooking. Sometimes the smell of cooking can
make you feel sick.

•

Avoid greasy, fatty or fried foods.

•

Try to eat light foods such as thin soups.

•

Have some fresh air around you when you eat.

•

Sit up straight at the table to eat, and stay like this for at least 30 minutes after
eating.

•

Food or drink containing ginger can help.

•

Some people find peppermint tea helps. You could add a teaspoon of honey if
you prefer a sweeter taste.

•

Sipping a fizzy drink, such as lemonade, ginger ale or fizzy water, helps some
people.

•

Try having drinks between meals rather than with your food.

•

Wear Sea Bands® on your wrists. You can get them from your chemist.

•

Relaxation techniques may help you feel less sick.

Let your doctor know if you have constipation, as this can make you feel sick. You
may need some medicine to help.

Heartburn and indigestion
Some cancer treatments and other drugs can irritate the stomach. Heartburn is a
burning feeling in the chest. Indigestion is discomfort in the upper part of the
abdomen (tummy). It happens mostly after meals.
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What you can do
•

Talk to your doctor. They will try to find out the cause of your heartburn or
indigestion and give you medicines to reduce it.

•

Make a note of foods that cause you discomfort so you can avoid them.

•

Avoid chocolate, alcohol, spicy food, fatty food and aniseed, as these are known
to cause problems.

•

Avoid large meals and eating late at night.

•

Eat regular meals and eat slowly.

•

Rest for 45–60 minutes after you eat. Try not to lie down after a meal.

•

Wear loose clothing around your waist.

•

Try to stay a healthy weight.

•

If you smoke, try to stop or cut down.

Bowel changes that affect your diet
Constipation
This is when you find it difficult or painful to poo. Some cancer drugs can cause
constipation. Talk to your doctor if you have constipation. They may give you
medicines called laxatives.
What you can do
•

Eat foods with lots of fibre in. These include fresh fruit and vegetables,
wholemeal bread, wholemeal cereal, muesli, oats, beans, lentils, peas, brown
rice and wholegrain pasta.

•

Drink lots of fluids, both hot and cold drinks. Try to drink 2 litres each day (3½
pints). This is important if you are increasing the amount of fibre you eat.

•

Natural remedies such as prune juice, prunes, dried apricots or syrup of figs
might help.

•

Gentle exercise, such as walking, can help.

If you have bowel cancer, it is important to talk to your dietitian, doctor or nurse
before changing your diet.

Diarrhoea
This is when you need to poo more often than normal, and the poo is softer than
normal.
Several cancer treatments and antibiotics can cause diarrhoea. Other medications or
an infection can also cause diarrhoea. Diarrhoea can be a temporary, mild side
effect. Always tell your doctor if you have diarrhoea and if it gets worse.
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If you have diarrhoea after surgery for bowel cancer, talk to your cancer doctor or
nurse before changing your diet.
What you can do
•

Drink lots of fluids (at least 2 litres or 3½ pints each day).

•

Eat small meals more regularly, rather than having large meals.

•

Eat light foods, such as fish, chicken, well-cooked eggs, white bread, pasta and
rice.

•

Eat less fibre (such as cereals, raw fruits and vegetables).

•

Avoid greasy and fatty foods such as chips and burgers.

•

Avoid spicy foods.

If changing what you eat does not help with diarrhoea, you may need to have antidiarrhoea tablets. It is important to take the tablets exactly as your doctor explains.

Wind
Pelvic radiotherapy (to the lower tummy area) and some types of bowel surgery may
cause wind. Constipation and some types of medicines can also cause wind.
If you find wind difficult to cope with or it causes you pain, talk to your cancer doctor
or nurse.
What you can do
•

Eat and drink slowly. Take small mouthfuls and chew food well.

•

Avoid beans, pulses, pickles, sweetcorn, onions and fizzy drinks.

•

Try two teaspoons of peppermint water dissolved in a glass of warm water. You
can sweeten it with honey. Or you could try peppermint tea.

•

Your GP can give you peppermint capsules that may help.

•

Charcoal tablets may help – you can get some from your chemist.

•

Gentle exercise can help.

•

Try to make sure you poo regularly – wind can be a sign of constipation.

Changes to your appetite and weight
If you find it hard to eat, or you are losing weight, it is important to talk to a dietitian.
They can also tell you how to put on weight or prevent weight loss.

If you have a poor appetite
During cancer treatment, you may lose your appetite. This may be due to feeling
sick, food and drink tasting different, or because you feel too tired. Here are some
tips that may help:
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•

Eat smaller meals but have them more often.

•

Keep snacks, such as crisps, nuts, dried fruit, cheese, crackers and yoghurt. with
you for when you feel able to eat.

•

Serve food on a small plate.

•

Eat meals slowly, chew the food well and relax for some time after each meal.

•

If you cannot eat a plate of food, you could have a fruit smoothie with yoghurt or
ice cream. Or a milkshake or hot chocolate, made with full fat milk and some
cream. (See food supplements below).

•

A small sherry or brandy half an hour before you eat can increase your appetite.
A glass of wine with meals may also help digestion. Check with your doctor
whether you can have alcohol.

•

Your doctor may give you a medicine that can help increase your appetite.

•

On days when your appetite is better, try to eat well and have your favourite
foods.

If you have had treatment for bowel cancer, talk to your dietitian, cancer nurse or
doctor about your diet.

Avoiding weight loss
If you are losing weight or finding it hard to eat, you can add extra calories (energy)
and protein to your diet without having to eat more food.
•
•
•
•
•

Add full-fat milk, syrup, honey or sugar to breakfasts and desserts.
Try adding cream or lentils, beans and noodles to casseroles and soups.
Grated cheese or olive oil can be added to hot soup.
Cream, cheese and butter can be added to mashed potatoes or sauces.
Use plenty of butter and add mayonnaise or salad cream in sandwiches.

Food supplements
Your doctor may suggest that you have food supplements (nutritional supplements).
These can add extra calories (energy) or protein to your diet. Some are drinks and
others are powders that you add to food or drink. Your doctor or dietician may need
to prescribe some but others you can buy from the chemist or supermarket.
You can ask your doctor or dietitian about food supplements. You should only
use supplements if they recommend it.
If you have diabetes, you must get advice from your GP, cancer nurse or
dietitian, before you use food supplements.
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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 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
In English
(target language)

How to say in
English
(transliteration of
English word)

Meaning

Antibiotics

Medicine that treats an infection.

Appetite

When you feel you want to eat
food.
Calories are the amount of
energy contained in food. Your
body needs energy from food to
function.
A cancer treatment that uses
drugs to kill cancer cells.
When you find it difficult or painful
to empty your bowels (poo). You
might not be going as often as
usual, or your poo might be hard
and lumpy.
A condition where the amount of
sugar in the blood is too high
because the body does not use it
properly.

Calories

Chemotherapy
Constipation

Diabetes

Dietitian

An expert in food and nutrition.
They can tell you which foods are
best for you. They can also give
you advice if you have problems
with your diet.

Digestion

How your body breaks down the
food you eat and gets nutrients
from it.

Food
supplements

Drinks, powders or foods that can
be added to your diet to increase
the amount of calories, protein or
nutrients you are getting.

Heartburn

Heartburn is a burning feeling in
the chest. It can be very painful. It
happens when acid from the
stomach irritates the lining of your
the oesophagus (food pipe).

Immune
system

Your immune system is your
body’s way of protecting you from
harmful bacteria and infections.
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Indigestion

Pain or discomfort in the upper
part of the tummy. It can happen
when stomach acid irritates the
lining of the stomach. It happens
mostly after meals.

Infection

When bacteria gets into your
body and causes an illness.

Low immunity

When your body's immune
system is not working properly. It
means you are more at risk of
getting an infection.

Nutrients

Substances in food that your
body needs to keep working
properly and stay healthy.

Oesophagus

The tube that goes from the
mouth in to the stomach. Food
passes down it when you eat. It’s
also called the gullet or food pipe.

Protein

A substance found in food that is
important in a healthy diet. Our
body needs protein to function,
grow and repair itself.

Radiotherapy

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

Saliva

A liquid your body produces and
releases into the mouth. It helps
keep your mouth healthy and
moist. It also helps with chewing,
swallowing and digestion. It is
also called spit.

Salivary glands

Glands around the mouth that
produce saliva.

Speech and
language
therapist

Someone who can help if you
have problems with speech and
swallowing.

Targeted
therapy

A cancer treatment that uses
drugs that target and attack
cancer cells.

Page 12 of 14 Macmillan fact sheet 2018: Eating problems and cancer

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

•

Large bowel cancer

•

Lung cancer

•

Prostate cancer

Treatments
• Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

Coping with cancer
• If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide

•

Claiming benefits

•

Eating problems and cancer

•

End of life

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

•

Healthy eating

•

Tiredness (fatigue) and cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

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 Monday to Friday, 9am to 8pm.
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