End of life: Bengali

জীবননর অবসান
এই তথ্য পত্র হনে জীবননর শিষ মিনক কী ঘনট থানক এবং কীভানব এটার জন্য পমরকল্পনা করা
যায় শসই সম্পনকে ।
মননে িাগ শিওয়া

শয শকান িব্দগুনলা শিষ মিনকর িব্দনকানষ ব্যাখ্যা করা আনে।

এই তথ্য পত্র বাসায় কারা আপনার পমরেযো করনত সাহায্য করনত পারনবন শসই সম্পনকে বনল।
জীবননর শিষ কনয়ক সপ্তানহ কী প্রতযািা করনবন এটি শসই সম্পনকে ব্যাখ্যা করনব। এোড়া এনত
আপনার আত্মীয়স্বজন ও কানের বন্ধুনির জন্য আপনার িৃতুযর পনর কী করনত হনব শসই
সম্পমকে ত তথ্যও রনয়নে। আপমন হয়নতা বা এই অধ্যায়টিও পড়নত োইনত পানরন।
এই তনথ্যর শকান শকানটি হয়নতা বা আপনানক মবেমলত কনর তু লনত পানর। আপমন হয়নতা বা
একজন ঘমনষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধু বা স্বাস্থ্য শপিাজীবীনকও এটি পড়ার জন্য বলনত পানরন, যানত
আপনারা একনত্র এই তথ্যগুনলা মননয় আনলােনা করনত পানরন।
যমি আপনার শকান প্রশ্ন থানক, আপনার ডাক্তার বা নাসেনক তা মজজ্ঞাসা করুন।
যমি আপনার শকান প্রশ্ন থানক বা কানরার সানথ কথা বলনত োন, আপমন ম্যাকমিলান কযানসার
সানপাটেনক 0808 808 00 00 নম্বনর, শসািবার শথনক শুক্রবার, সকাল 9টা শথনক সন্ধযা
8টায় কল করনত পানরন। আিানির শিাভাষী আনে, তাই আপমন আিানির সানথ মননজর ভাষায়
কথা বলনত পানরন। আপমন শয ভাষাটি ব্যবহার করনত োন, তার নাি শুধু ইংনরমজনত
আিানির বলুন।
মবমভন্ন ধরনের কযানসার, মেমকৎসা এবং কযানসার মননয় বাস করার মবষনয় আিানির কানে
বাংলা ভাষায় আনরা তথ্য আনে। macmillan.org.uk/translations -শত যান বা 0808 808
00 00 নম্বনর আিানির কল করুন।
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এই তথ্য পনত্র যা আনে:


আপমন শকিন শবাধ করনত পানরন



আনগ শথনকই পমরকল্পনা করা



বাসায় শক আপনার পমরেযো করনত পারনব



জীবননর শিষ কনয়কটা সপ্তাহ



জীবননর শিষ কনয়কটা মিন



িৃতুযর কাোকামে হওয়া



িৃতুযর পর



ম্যাকমিলান মকভানব সাহায্য করনত পানর



প্রনয়াজনীয় সংগঠনগুনলার সানথ শযাগানযাগ করার মবস্তামরত মববরে



িব্দনকাষ



বাংলা ভাষায় আনরা তথ্য

আপমন শকিন শবাধ করনত পানরন
আপমন হয়নতা বা আপনার জীবননর শিষ প্রানে শপ ৌঁনে শগনেন এই কথাটি শকউ আপনানক বলনল
তা খুব কঠিন হনত পানর। আপমন হয়নতা বা জাননত পানরন শয আপমন আরও অসুস্থ্ হনয়
যানেন, মকন্তু তারপনরও আপমন আর শবমি মিন বাৌঁেনবন না জাননত পারাটা অননক বড় একটি
ধাক্কা হনত পানর। আপনার কানে িনন হনত পানর শয আপনার সানথ অন্যায় করা হনে।
পরবতীনত কী ঘটনব শসই সম্পনকে আপমন উমিগ্ন হনয় পড়নত পানরন। আপমন কান্নাকাটি করনত
পানরন এবং মবষণ্ণ হনয় পড়নত পানরন। আপমন হয়নতা বা নাও জাননত পানরন আপমন কীভানব
এই আলািা ধরনের অনুভূমতর সানথ িামননয় শননবন।
মকেু মকেু শলাকজননর কানে তানির শকিন লাগনে শসই ব্যাপানর কথা বলাটা সহায়ক বনল িনন
হয়। আপমন আপনার পমরবার বা বন্ধুবান্ধব, বা আপনার ডাক্তার বা নানসের সানথ কথা বলনত
পানরন। বা আপমন ম্যাকমিলান কযানসার সানপাটে-এর শকান একজন মবনিষনজ্ঞর সানথ 0808
808 00 00 নম্বনর কথা বলনত পানরন। আিানির শিাভাষী আনে।
এিন মকেু মকেু মিন থাকনত পানর যখন আপমন ভাল শবাধ করনবন আবার এিন মকেু মকেু
মিন থাকনত পানর যখন আপমন শতিনটি শবাধ করনবন না। শয সব মিনগুনলানত আপমন ভাল
শবাধ করনবন শসইসব মিনগুনলানত আপমন যা করা উপনভাগ কনরন তা করনত বা শলাকজননর
সানথ সিয় কাটানত োইনত পানরন। বা আপমন অন্য শকান গুরুত্বপূেে কাজ করনত োইনত পানরন,
শযিন উইল ততমর করা বা আপনার অনেযমিমক্রয়ার পমরকল্পনা করনত পানরন।
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ধিে ও আধ্যামত্মকতা

জীবননর শিনষর মিনক, শলাকজন প্রায়িই ধিীয় মবশ্বাস অথবা আধ্যামত্মক অনুভূমতর ব্যাপানর
আরও সনেতন হনয় উনঠ। িৃঢ় ধিে মবশ্বাস থাকা ব্যমক্তরা প্রায়ি এর শথনক উপকার পান।
কখনও কখনও শলাকজন তানির ধিে এবং িৃতুযর পনর জীবন আনে মকনা তা মননয় প্রশ্ন কনর।
এটি খুব কঠিন হনত পানর।
একজন ধিীয় শনতার সানথ কথা বলাটা সাহায্য করনত পানর। আপমন কী মবশ্বাস কনরন শসই
ব্যাপানর আপমন মনমিত না হনলও এটি করনত পানরন। আধ্যামত্মক আর ধিীয় শনতারা এই
সিনয় িানুষজননক সাহায্য করনত অভযস্ত আর আপমন হয়ত িননর িামে শপনত পানরন।
শকান শকান ব্যমক্তরা প্রাথেনা এবং ধ্যাননর িনধ্য িামে পান। শকান শকান ব্যমক্ত এটা শজনন
লাভবান হন শয অন্যরা তানির মবষনয় প্রাথেনা করনেন।

আনগ শথনকই পমরকল্পনা করা
উইল ততমর করা

উইল ততমর করাটা গুরুত্বপূেে। যারা আপনার মনকটবতী তারা মজমনসপত্র এবং সম্পমি সম্পনকে
আপনার ইোর ব্যাপানর জাননন শসটি মনমিত করার একিাত্র উপায় হনে এটি।
আপনার উইল একটি আইমন িমলল। আপনার উইল মলখার সিনয় একজন সমলমসটনরর সাহায্য
শনয়াটা সাধারেত সবনেনয় ভাল হনব। তারা মনমিত করনবন সকনলই শযন বুঝনত পানরন আপমন
কী ঘটানত োন। একজন সমলমসটরনক পাওয়ার জন্য সাহানয্যর প্রনয়াজন হনল, আপমন ল’
শসাসাইটি-এর (17 পৃষ্ঠা শিখুন) সানথ শযাগানযাগ করনত পানরন।
আপনার অনেযমিমক্রয়ার পমরকল্পনা করা

আপমন আপনার অনেযমিমক্রয়ার পমরকল্পনা করনত োইনত পানরন। আপমন শয ব্যাপানর মেো
করনত পানরন:


আপনানক সিামহত করা হনব নামক িাহ করা হনব



আপমন কী ধরনের সামভে স োন



আপমন শকান গান পেন্দ করনবন



আপমন কী ধরনের শপািাক পরনত োইনবন।

আপমন হয়নতা বা আপনার পমরবার বা বন্ধুবান্ধবনির সানথ এই পমরকল্পনাগুনলা মননয় কথা
বলনত োইনত পানরন। তানিরও ধারো থাকনত পানর যা তানিরনক মবিায় জানানত সাহায্য
করনব। যমি এিন শকান মকেু শথনক থানক যা আপমন োন শয আপনার অনেযমিমক্রয়ায় করা
শহাক, শসনেনত্র শসগুনলা মলনখ রাখুন, যানত শলাকজননরা জাননত পানর।
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বাসায় শক আপনার পমরেযো করনত পারনব
এটি গুরুত্বপূেে শয আপমন এবং যারা আপনার শিখানিানা কনরন তানির কানে আপনার জন্য
প্রনয়াজনীয় সকল সহায়তা রনয়নে। আপমন যখন বাসায় থাকনবন তখন আপনানক সাহায্য করবার
িনতা অননক শলাকজন থাকনবন
আপনার মজমপ

আপমন বাসায় থাকাকালীন সিনয়, আপনার মজমপ আপনার শিমডকযাল পমরেযোর জন্য িায়ী।
তারা সাহায্য করনত পানরন যমি আপমন:


আপনার উপসগেগুনলার শয শকান ধরনের পমরবতে ননর ব্যাপানর মেমেত হন



ভমবষ্যৎ এবং কী ঘটনত পানর শস ব্যাপানর কথা বলনত োন



বাসায় নামসেং পমরেযো বা অন্যান্য সাহায্য পাওয়ার ব্যাপানর পরািনিের প্রনয়াজন হয়

কমিউমনটি নাসে

কমিউমনটি নানসেরা মজমপনির সানথ খুব ঘমনষ্ঠভানব কাজ কনরন। তারা আপনার শয শকান
উপসনগের উপিনির ব্যাপানর সাহায্য করনত পানরন। তারা যা যা করনত পানরন:


আপনানক ওষুধ মিনত এবং শেমসং বিনল মিনত পানরন



আপনার জন্য আরও আরাি মিনত এবং প্রনয়াজনন সরঞ্জানির ব্যবস্থ্া করায় সাহায্য করনত
পানরন



আপনার যত্ন শনবার জন্য আপনার আত্মীয়স্বজন বা পমরেযোকারীনির পরািিে মিনত পানরন



অন্য যারা সাহায্য করনত পানরন, শযিন শসাশ্যাল ওয়াকে ার বা মবনিষজ্ঞ নাসেনির সানথ
শযাগানযাগ করনত পানরন



আপনানক আপনার অনুভূমতগুনলার সানথ িামননয় মননত সাহায্য করনত পানরন।

ম্যামর কুমর নাসেগে

শয সকল শলাকজননরা তানির জীবননর প্রায় শিষ প্রানে শপ ৌঁনে যান ম্যামর কুমর নানসেরা তানির
পমরেযো কনরন। তারা শলাকজননির বাসায় মভমজট কনরন এবং মিননর শবলায় বা সারা রাত
ধনর পমরেযো করনত পানরন। এটি আপনার শকয়ারারনির মবরমত মননত সাহায্য কনর বা রানতর
শবলায় একটু ভানলাভানব ঘুিাবার সুনযাগ শিয়।
আপনার মডমিক নাসে বা মজমপ আপনার জন্য একজন ম্যামর কুমর নানসের ব্যবস্থ্া করনত পানরন।
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প্যামলনয়টিভ শকয়ার টিি

এরা হনেন মবনিষজ্ঞ নাসে এবং ডাক্তার। এরা শযসব ব্যমক্ত ও পমরবার যারা কযান্সার এবং
অন্যান্য িারাত্মক অসুস্থ্তার শিাকানবলা করনে তানিরনক সহায়তা শিন
যমি আপনার এিন সব উপসগে শথনক থানক যার জন্য আপনার সহায়তার প্রনয়াজন হয় শসনেনত্র
আপমন একটি প্যামলনয়টিভ শকয়ার টিি শপনত পানরন।
হসমপস টিি

শকান শকান হসমপনস নাসে থানকন যারা বাসায় আপনার পমরেযোর জন্য সাহায্য করনত পানরন।
এগুনলা সাধারেত জীবননর শিষ কনয়কটা সপ্তাহ বা মিননর জন্য হনয় থানক। আপনার প্যামলনয়টিভ
টিি আপনার জন্য এর ব্যবস্থ্া করনত পানরন।
শসাশ্যাল ওয়াকে ার

শসাশ্যাল ওয়াকে ানররা গৃহস্থ্ামলর কাজকিে এবং অন্যান্য ব্যবহামরক কাজ করনত সাহায্য পাবার
ব্যবস্থ্া করনত পানরন। আপমন, বা আপনার ডাক্তার বা নাসে, এই সাহানয্যর জন্য একজন
শসাশ্যাল ওয়াকে ানরর সানথ শযাগানযাগ করনত পানরন। আপনার সািথ্যে থাকনল, আপনানক এর মকেু
অংনির জন্য অথে মিনত বলা হনত পানর।
অকুনপিনাল শথরামপস্ট

অকুনপিনাল শথরামপস্ট আপনার বাসা মভমজট করনত পানরন এবং আপনার শয শকান ধরনের
সরঞ্জানির প্রনয়াজন হনল তা শিবার ব্যবস্থ্া করনত পানরন। এটি এইরকি মকেু হনত পানর:


আপনানক েলানফ্রা করনত সাহায্য করার জন্য শরইল



আপনার িাওয়ার শনওয়া বা শগাসনলর জন্য সরঞ্জাি



আপনার জন্য খাবার খাওয়ানক সহজতর করার জন্য মবনিষ ধরননর কাপ বা েু মরোিে।

আপনার ডাক্তার বা নাসে উপনর বমেেত শয শকান পমরনষবার ব্যবস্থ্া করনত পারনবন। তারা
আপনার এলাকায় পাওয়া যায় এিন অন্যান্য সাহানয্যর বাপানরও আপনানক বলনবন।

জীবননর শিষ কনয়কটা সপ্তাহ
জীবননর শিষ কশয়কটা সপ্তানহ, আপমন মনম্নমলমখত পমরবতে নগুনলার লেয করনত পানরন।
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িানমসক অবস্থ্ার পমরবতে ন

আপমন যখন িৃতুযর িুনখািুমখ হনবন তখন মেমেত বা উমিগ্ন শবাধ করাটা স্বাভামবক। আপমন
রাগামিত শবাধ করনত পানরন। কানরা কানরা শেনত্র তানির িন খারাপ হনয় পনড় এবং তারা
মননজনিরনক গুটিনয় শনন। কখনও কখনও এটি হয়নতা বা মবষণ্ণতার কারনেও হনয় থানক। যমি
আপমন িনন কনরন শয আপমন মবষণ্ণ, শসনেনত্র আপনার ডাক্তানরর সানথ কথা বলুন।
মননজর পমরবার বা নানসের সানথ কথা বলনল শসটি হয়নতা বা আপনানক ভাল শবাধ করনত
সাহায্য করনব। মকেু মকেু শলাক অপমরমেত শলানকর সানথ কথা বলা পেন্দ কনরন যানিরনক
তারা শেননন না, শযিন একজন কাউনন্সলর হনত পানরন। আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার
জন্য এই ব্যবস্থ্া করনত পানরন।
িারীমরক পমরবতে ন ও উপসগেসিূহ
ক্লামে
ধীনর ধীনর িমক্ত হামরনয় শফ্লা এবং শবমি মকেু করনত না পারাটাই স্বাভামবক। মিননর শবলায়
আপনার অননক মবশ্রাি শনবার িরকার হনত পানর। শকান মকেু করা কিসাধ্য হনয় পড়নল,
সাহানয্যর জন্য বলনবন, শযিন হাতিুখ শধায়া ও কাপড়নোপড় পরা। আপনার নাসে বা ডাক্তার
আপনানক স্থ্ানীয় পমরনষবার ব্যাপানর বলনবন যা সাহায্য করনত পারনব।
যমি পুনরা শবলার খাবার একবানর শখনত সিস্যা হয়, শসনেনত্র এর পমরবনতে মনয়মিতভানব অল্প
অল্প কনর খাওয়ার শেিা করনবন।
ঘুনির সিস্যা
ভালভানব ঘুিাননা মকেু িানুনষর জন্য কঠিন হনত পানর। এটির জন্য হয়নতা অননক কারে থাকনত
পানর। আপমন হয়নতা িুমিো করনেন বা আপনার শকান উপসগে রনয়নে যা আপনানক মবরক্ত
করনে।

শকান শকান ওষুধ আপনানক জামগনয় রাখনত পানর। যমি আপনার ভাল ঘুি না হয় শসনেনত্র
আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলুন।
আপনানক ঘুিানত সাহায্য করার জন্য যা যা করনত পানরন:


আনলা এবং আওয়াজ কমিনয় মিন



মনমিত করুন শয আপনার খুব শবমি গরি বা ঠাণ্ডা লাগনে না



মবোনায় যাবার আনগ গরি পানীয় পান করুন, মকন্তু কযানফ্ইন ও অযালনকাহল পমরহার
করুন



মবোনায় যাবার এক ঘণ্টা আনগ শথনকই টিমভ বা কমম্পউটার ব্যবহার করা শথনক মবরত
থাকুন



মিমথলায়ননর মসমড বা মডমভমড ব্যবহার করুন, বা মিমথল কনর এিন গান শুনুন
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যমি এগুনলা সাহায্য না কনর, শসনেনত্র আপনার ডাক্তার বা নাসে হয়নতা আপনানক স্বল্প সিনয়র জন্য
ঘুনির ওষুধ খাবার পরািিে মিনত পানরন।
ব্যথা
যমি আপনার ব্যথা শথনক থানক তনব আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলুন। তারা এই ব্যাপানর
সাহায্য করনত পানরন এবং প্রনয়াজনন আপনানক ব্যথার জন্য ওষুধ শিনবন।

অননক ধরনের ব্যথার ওষুধ আনে। আপনার ডাক্তার বা নাসে মনধোরে করনবন শকানটি আপনার
জন্য সবনেনয় ভাল হনব।
ব্যথার ওষুধ খাবার সিনয় সবেিা আপনার ডাক্তানরর মননিে িনা শিনন েলনবন। এগুনলা যখন
মিননর শবলায় একটি মনমিে ি সিনয় শনয়া হয় তখনই সবনেনয় ভানলাভানব কাজ কনর।
আপমন সাধারেত ব্যথার ওষুধগুনলা টযাবনলট আকানর, তরল ওষুধ মহসানব, বা আপনার ত্বনকর
উপর পমি লাগাননা মহসানব ব্যবহার কনরন। যমি আপমন মগলনত না পানরন বা অসুস্থ্ থানকন,
শসনেনত্র আপমন অন্য শকান উপানয় ব্যথার ওষুধ মননত পানরন।
আপনার ব্যথার ওষুধগুনলা সম্পনকে আপনার নাসে বা ডাক্তার আরও শবমি ব্যাখ্যা করনত
পারনবন।
ব্যথার ওষুধ ব্যবহানরর কারনে পাশ্বে প্রমতমক্রয়া
তীব্র ব্যথার ওষুনধর কারনে তন্দ্রােন্নতা, অসুস্থ্তা এবং শকাষ্ঠকাঠিন্য হনত পানর। তন্দ্রােন্নতা
সাধারেত কনয়ক মিন পনরই বন্ধ হনয় যায়। যমি আপনার িরীর খারাপ লানগ, শসনেনত্র
আপনানক সাহায্য করার জন্য িরীর না খারাপ হবার ওষুধ শিওয়া শযনত পানর। িরীর খারাপ
সাধারেত কনয়ক মিননর িনধ্যই ভাল হনয় যায়। শকাষ্ঠকাঠিন্য হওয়া খুবই সাধারে। শবমিরভাগ
শলাকজন যারা িমক্তিালী ব্যথার ওষুধ ব্যবহার কনরন, তানিরনক এই ব্যাপানর সাহায্য করার জন্য
ল্যাক্সাটিভ নািক একটি ওষুনধরও িরকার হয়। আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনানক আরও শবমি
বলনত পারনবন।
ব্যথা কিাননা
আপনার ব্যথা কিাননার জন্য আপমন সাধারে মকেু কাজ করনত পানরন:



বসা বা শিাবার জন্য একটি আরািিায়ক ভমি খুৌঁনজ শবর করুন



ব্যথার জায়গার উষ্ণ বা ঠাণ্ডা মকেু মিনত পানরন



মিমথলায়ননর শক িলগুনলা ব্যবহার করুন শযিন গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস শনওয়া বা ধ্যান করা



গান শুনন শুনন বা মসননিা শিনখ মননজনক অন্যিনস্ক করার শেিা করুন
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িরীর খারাপ হওয়া বা বমি করা
যমি এিনটি ঘনট, শসনেনত্র আপনার ডাক্তার আপনানক িরীর খারাপ না হবার ওষুধ মিনয়
সাহায্য করনত পানরন। িরীর খারাপ শযন আবার মফ্নর না আনস তা প্রমতনরাধ করার জন্য
মনয়মিতভানব ওষুধ শনওয়াটা অননক গুরুত্বপূেে। আপনার ডাক্তার বা নাসে এই ব্যাপানর আপনানক
আরও শবমি বলনবন।

যমি আপনার িরীর খারাপ শবাধ হয়, শসনেনত্র এগুনলা করার শেিা করনত পানরন:


আিা শিওয়া ো, আিা শিওয়া মবয়ার বা আিা শিওয়া মবস্কু ট



মফ্মজ পানীয় েু িুক মিনয় মিনয় পান করা



একবানর শবমি খাবার পমরবনতে , মনয়মিতভানব অল্প পমরিানে খাওয়া



শুকননা খাবার খাওয়া, শযিন ক্রযাকার



গরি খাবার খাওয়ার পমরবনতে উষ্ণ বা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া।

ওজন কনি যাওয়া বা খাবার শখনত অরুমে হওয়া
আপমন অসুস্থ্ বা ক্লাে শবাধ করনল শখনত নাও োইনত পানরন। আপনার ওজন কনি শযনত
পানর, যা আপনানক ও আপনার আত্মীয়স্বজননক মবপযেস্ত কনর তু লনত পানর।

সিয় পার হওয়ার সানথ সানথ, আপমন শখনত োইনত নাও পানরন। ঘন ঘন অল্প অল্প কনর
খাওয়ার শেিা করুন এবং জল খাবার খান। এিন ধরনের খাবার পেন্দ করুন যানত প্রেু র
পমরিানে কযালমর আনে। শস্টরনয়ড নািক ওষুধগুনলা িানঝ িানঝ আপনার খাওয়ার রুমে বাড়ানত
সাহায্য করনত পানর। যমি এগুনলা আপনানক সাহায্য কনর শসনেনত্র আপনার ডাক্তার আপনানক
এগুনলা মিনত পানরন।
আপমন আপনার জীবনন শিষ প্রানে যখন শপ ৌঁোনত যানেন, তাই আপমন এনকবানরই মকেু না
শখনত োইনত পানরন। মননজনক খাওয়াবার জন্য শজার করনবন না। আপমন পেন্দ কনরন এিন
সব মজমনস অল্প পমরিানে খান। পুমিকারক পানীয় পান করা আপনার কানে সহজ িনন হনত
পানর। Build Up® এবং Complan® নািক িুনটা পানীয় পাওয়া যায়। আপনার ডাক্তার বা নাসে
আপনার জন্য এগুনলার ব্যবস্থ্া করনত পানরন।
শকাষ্ঠকাঠিন্য
অননক শলাকজননর শকাষ্ঠকাঠিন্য হনয় থানক। এর কারে হনে তারা েলানফ্রা করনেন না এবং
পমরিাে িনতা খাওয়ািাওয়া ও পান করনেন না। মকেু মকেু ওষুনধর কারনেও শকাষ্ঠকাঠিন্য হনত
পানর। আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলুন যমি আপনার এই সিস্যা হনয় থানক। তারা আপনানক
সাহায্য করার জন্য ল্যাক্সাটিভ নািক ওষুধ মিনত পানরন। এটি মনমিত করনবন শয আপমন প্রেু র
পমরিানে তরল পানীয় পান করনেন।
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িি আটনক আসার অনুভূমত হওয়া
এটি খুবই সাধারে ঘটনা এবং ভীমতকর হনত পানর। যমি আপনার িি আটনক আনস তনব
আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলুন। অননক উপানয় তারা আপনানক মনশ্বাস মননত সাহায্য করনত
পানরন।

আপনার নাসে আপনানক মনশ্বাস মননত সাহায্য করনত বসবার বা িাৌঁড়াবার জন্য শকান জায়গাটি
সবনেনয় ভাল হনব তা আপনানক ও আপনার শকয়ারারনির শিমখনয় মিনত পানরন। হাতিুখ শধায়া
ও কাপড়নোপড় পরার িনতা কাজগুনলা বনস করুন। যমি আপনার িনন হয় শয আপনার িি
আটনক আসনে, শসনেনত্র আপনার িুনখর উপর বাতাস শিবার জন্য ঠাণ্ডা বাতানসর ফ্যান ব্যবহার
করুন বা শখালা জানালার পানি বসুন। অন্য ঘনর আনে এিন কানরা সানথ কথা বলার িরকার
হনল, একটি শবমব িমনটর বা ঘণ্টা ব্যবহার করুন শযন আপনানক মেৎকার করনত না হয় বা
উঠনত না হয়।
আপনানক মনশ্বাস মননত সাহায্য করার জন্য আপনার ডাক্তার আপনানক ওষুধ মিনত পানরন।
আপনার প্রনয়াজন হনল আপনানক বাসায়ও অমক্সনজন শিওয়া শযনত পানর।
িুনখর সিস্যা
আপনার িুখ শুষ্ক হনয় শযনত পানর, বা ঘা বা সংক্রিে হনত পানর। মকেু মকেু ওষুধ এই
সিস্যাগুনলানক আরও প্রকট কনর তু লনত পানর। আপনার িুনখ শকান সিস্যা হনয় থাকনল আপনার
নাসে বা ডাক্তারনক বলুন শযন তারা এগুনলার মেমকৎসা করনত পানরন।

এটি আপনার িুখনক পমরষ্কার রাখনত সাহায্য কনর। শলারাইড যুক্ত টু থনপস্ট (শবমিরভাগ
টু থনপনস্টই থানক) মিনয় মিনন িুইবার আপনার িাৌঁত ব্রাি করুন। যমি আপনার িুনখ ক্ষত শথনক
থানক তনব বাচ্চানির নরি টু থব্রাি ব্যবহার করুন। যমি আপনার ডাক্তার আপনানক িাউথ
ওয়াি মিনয় থানকন, তনব শসনেনত্র কীভানব এটি ব্যবহার করনত হনব শসই সম্পনকে তানির
মননিে িনাগুনলা শিখুন।
এটি কযানফ্ইন, অযালনকাহল বা ধূিপান করা এড়ানত সাহায্য কনর, কারে এগুনলা আপনার িুনখর
অবস্থ্ানক আর খারাপ কনর তু লনত পানর। যমি আপনার িুখ শুষ্ক থানক তনব টমনক পামন েু িুক
মিনয় মিনয় পান করুন, বরনফ্র টু কনরা েু ষুন বা মেমনমবহীন গাি মেবানত থাকুন।
জটিল উপসগেগুনলার ব্যবস্থ্াপনা

আপনার উপসগেগুনলার মেমকৎসা প্রায়িই বাসায় করা হনয় থানক। মকন্তু কখনও কখনও আপনানক
একটি হসমপস বা হাসপাতানল শযনত হনত পানর। আপনার ডাক্তার বা নাসে এই ব্যাপানর আপনার
সানথ কথা বলনবন। আপমন একটু ভাল শবাধ করনত শুরু করনলই, সাধারেত আপমন বাসায়
পুনরায় েনল শযনত পারনবন।
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জীবননর শিষ কনয়কটা মিন
জীবননর শিষ কনয়কটা মিন মবমভন্ন শলানকর মবমভন্ন রকনির অমভজ্ঞতা হনয় থানক। ঠিক কী
হনব এবং কখন হনব এটি জাননত পারাটা কঠিন হনত পানর। সাধারেত ধীনর ধীনর আপমন
অননক িুবেল হনয় যানবন এবং খুবই অল্প িমক্ত থাকনব। আপনার হয়নতা বা:


েলানফ্রা করাটা কিকর হনব



আপনার মবোনা শথনক উনঠ শেয়ানর বসনত সাহানয্যর প্রনয়াজন হনব



মিননর শবমির ভাগ সিয় বা পুনরাটাই মবোনায় কাটাননার প্রনয়াজন হনব



আপনার োরপানি কী ঘটনে শসই ব্যাপানর আগ্রহ হামরনয় শফ্লনবন



অননক ঘুিানবন এবং যখন শজনগ থাকনবন তখন তন্দ্রােন্ন শবাধ করনবন



মবভ্রাে শবাধ করনবন আর আপমন স্বপ্ন শিখনেন মকনা শসটি মননয় অমনমিত থাকনবন।

িারীমরক পমরেযো

যারা আপনার শিখানিানা করনেন তানির কাে শথনক আপনার আরও অননক যনত্নর প্রনয়াজন
হনব। আপনার যত্ন শনবার জন্য যমি আপনার পমরবানরর সাহানয্যর প্রনয়াজন হয়, শসনেনত্র
আপনার নাসে এটির ব্যবস্থ্া করনবন।
আপনার িুখ ও শঠাৌঁট শুষ্ক হনয় শযনত পানর। এগুনলা মনয়মিতভানব মভমজনয় মিনত হনব। আপনার
নানসের এটি করার জন্য একটি মবনিাষক কাপড় (একটি বড়সড় কটন বানডর িত) ব্যবহার
করনত পানরন। তারা আপনার শকয়ারারনির শিমখনয় শিনবন কীভানব এগুনলা ব্যবহার করনত হয়।
তারা আপনার শঠাৌঁনটর শফ্নট যাওয়া বন্ধ করনত মলপ বািও লামগনয় শিনবন।
শকয়ারারনির আপনার ত্বকনক িনয়িারাইজ করনত এবং মনয়মিতভানব আপনার িরীনরর
অবস্থ্াননর পমরবতে ন করনত হনব। এটি আপনার ত্বনক ঘা হওয়ানক বন্ধ কনর শিনব। নানসেরা
আপনার শকয়ারারনির শিমখনয় শিনবন কীভানব আপনানক আরানি রাখা যায় যখন আপমন মননজ
মননজ নড়ােড়া করনত পারনবন না।
অননক সিয় আসনব যখন আপনার শকান মকেু ই করনত হনব না। আপমন েু পোপ শুনয় থাকনবন
এবং আপনার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবরা আপনার সানথ বনস থাকনব। আপমন কথা বলনত
োন নামক মননজর িত কনর মকেু টা সিয় কাটানত োন শসটি তানিরনক জামননয় শিনবন। আপমন
আপনার মকেু মকেু পেনন্দর গান শুননত োইনত পানরন।
উপসগেসিূহ

িানঝ িানঝ আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার ওষুধ বিনল মিনত পানরন। আপনার আর
প্রনয়াজন শনই এিন ওষুধগুনলা বন্ধ কনর মিনত পানরন। আপনার নতু ন শকান উপসগে শুরু হনল,
তারা নতু ন ওষুধ শুরু করনত পানরন।
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আপনার টযাবনলট মগলনত সিস্যা হনল, অন্য শযসব উপানয় ওষুধ শিয়া শযনত পানর:


ইননজকিননর িাধ্যনি



আপনার ত্বনকর উপর প্যাে লামগনয় মিনয়



একটি শোট পানম্পর সানথ যুক্ত একটি মসমরঞ্জ মিনয়।

কখনও কখনও রানতর শবলায় বা সপ্তাহানে তাড়াতামড় ওষুধ পাওয়া কঠিন হনয় পনড়। যমি
কখনও প্রনয়াজন হয় শসই কারনে, আপনার ডাক্তার বা নাসে কখনও কখনও মকেু মকেু ওষুধ
আপনার কানে শরনখ শযনত পানরন। এগুনলানক বলা হয় ‘যমি িরকার পনড়’ (‘Just in case’)
ওষুধ। আপনার বাসায় ‘যমি িরকার পনড়’ এই ওষুধগুনলা থানক, শসনেনত্র প্রনয়াজননর সিয়
শিমর হনব না।
শকান শকান শলানকর শেনত্র মনম্নমলমখত উপসগেগুনলা শিখা যায়। শযনহতু আপমন তন্দ্রােন্ন হনয়
থাকনবন, তাই আপনার এই উপসগেগুনলা সম্বনন্ধ জাননত পারার সম্ভাবনা কি।
শ্বাস-প্রশ্বানসর পমরবতে ন হওয়া
কখনও কখনও তরল আপনার গলা বা বুনক জনি শযনত পানর। এনত আপনার শ্বাস-প্রশ্বানসর
সিয় আওয়াজ হনত পানর মকন্তু এটি আপনার শকান কনির কারে হনব না। আপনার নানসেরা
তরল জনি যাওয়া বন্ধ হওয়ার উপায় শবর করনত আপনানক সাহায্য করনবন বা ওষুধ মিনয়
সাহায্য করনবন।
অমস্থ্রতা
মকেু মকেু শলাক অমস্থ্র হনয় পনড়ন। তারা উমিগ্ন হনয় পড়ার কারনে এটি হনত পানর। আপনানক
আরানির জন্য আর ঘুিানত সাহায্য করার জন্য আপমন ওষুধ শখনত পানরন। একজন ঘমনষ্ঠ
পামরবামরক সিস্য আপনার সানথ শথনক আপনানক সাহায্য করনত পানরন, বা একজন ধিীয়
শনতা, মযমন আপনার সানথ বসনত, কথা বলনত বা প্রাথেনা করনত পানরন।
িূত্রথমলনত পমরবতে ন
আপমন আপনার িূত্র মনয়ন্ত্রে করনত সেি নাও হনত পানরন। আপনার নাসে আপনানক মবনিষ
ধরনের মবোনার কভার এবং প্যাড শপনত সাহায্য করনবন। প্রস্রাব সমরনয় শফ্লার জন্য তারা
আপনার িূত্রথমলনত একটি নল স্থ্াপন করনত পানরন।

আপনার শকয়ারাররা আপনার শকান উপসনগের ব্যাপানর উমিগ্ন হনল, তারা আপনার নাসে বা
মজমপর সানথ শযাগানযাগ করনবন।
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িৃতুযর কাোকামে হওয়া
িারা যামে এিনটি ভাবাও ভীমতকর হনত পানর। কী হনব এটি মেো করাটাই স্বাভামবক।
শযনহতু আপমন িৃতুযর কাোকামে হনয়নেন তাই আপমন মকেু মকেু মনমিে ি কাজ সম্পন্ন করনত
োইনত পানরন। এনত অেভুে ক্ত থাকনত পানর:




বই বা প্রাথেনার অংি পনড় শিানাননা
মপ্রয় গান বাজাননা
েু পোপ থাকা।

এোড়াও আপনার সানথ একজন আধ্যামত্মক বা ধিীয় শনতা থাকুন এটি আপমন োইনত পানরন।
আপনার শকয়ারার বা আত্মীয়স্বজননির বলুন আপমন কী োন, যানত তারা মনমিতভানব এটি
ঘটানত পানরন।
কী ঘনট

অননক শলানকর জন্য, িৃতুয খুব িামেপূেে। আপমন সাধারেত গভীর ঘুনি ঢনল পড়নবন আর শজনগ
উঠাটা খুব কঠিন বনল িনন হশব।
সাধারেত আপমন এতটাই গভীর ঘুনি তমলনয় যানবন শয আপমন আর শজনগ উঠনত পারনবন না।
আপমন হয়নতা বা তখনও শুননত এবং বুঝনত সেি হনবন শয পমরবার এবং বন্ধুবান্ধনবরা
কানেই আনে। মকেু মকেু শলাকজননর শেনত্র এিন হয় শয তারা শজনগ উনঠন এবং কথা বনলন,
আর তারপর আবার গভীর ঘুনি তমলনয় যান।
যমি আপমন বাসায় থানকন আর এিন মকেু ঘনট যা আপনার শকয়ারারনিরনক উমিগ্ন কনর
শতানল, শসনেনত্র তারা আপনার নাসে বা মজমপর সানথ শযাগানযাগ করনবন।
িৃতুযর মনকটবতী কানল, আপনার হাত ও পাগুনলা ঠাণ্ডা হনয় যানব। আপনার শঠাৌঁট এবং নখ
হালকা নীলাভ হনয় শযনত পানর। এটাই স্বাভামবক। আপনার শ্বাস-প্রশ্বানসরও পমরবতে ন হনত পানর,
প্রমতটি মন:শ্বাস ধীর হনয় যানব আর িধ্যবতী সিয়টা লম্বা হনত থাকনব। অবনিনষ, আপনার
মন:শ্বাস সম্পূেেভানব বন্ধ হনয় যানব।
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িৃতুযর পর
এই অধ্যায়টি আপনার আত্মীয়স্বজন বা শকয়ারারনির জন্য শলখা হনয়নে, মকন্তু আপমনও এটি
পড়নত োইনত পানরন।
প্রনতযকটি িানুষই িৃতুযর সানথ মভন্ন রকি প্রমতমক্রয়া শিখায়। প্রথনি আপমন হতবাক বা অসাড়
শবাধ করনত পানরন। এোড়াও আপমন খুব মবেমলত হনয় পড়নত পানরন বা শরনগ শযনত পানরন।
বা আপমন স্বমস্ত শবাধ করনত পানরন এই কারনে শয আপনার আত্মীয় বা বন্ধু এখন িামেনত
আনেন।
আপমন োইনল শয ব্যমক্ত িারা শগনেন তার সানথ সিয় কাটানত পানরন। অননক শলাক বনস কথা
বলনত বা হাত ধনর থাকনত পেন্দ কনরন। আপমন োইনত পানরন শকান আত্মীয় বা বন্ধু শযন
শসখানন আপনানক সানপাটে শিবার জন্য থানকন। যা আপমন সঠিক বনল িনন কনরন তাই
করনবন।
আপনার কানে গুরুত্বপূেে িনন হয় এিন শয শকান আোরানুষ্ঠান করবার জন্য সিয় মনন।
এোড়াও এই সিনয় আপনার সানথ একজন আধ্যামত্মক বা ধিীয় শনতা থাকাটা সাহায্য করনত
পানর।
মজমপ কী করনবন

যমি ব্যমক্তটি বাসায় িারা যান, শসনেনত্র তানির মজমপ বা কমিউমনটি নাসেনক আপনানক জানানত
হনব। তারা বাসায় আসনবন িৃতুয হনয়নে তা মনমিত করনত।
যমি মজমপ আনসন, তনব মতমন আপনানক একটি শডথ সাটিেমফ্নকট শিনবন। এটি িৃতুযর কারে
মনমিত কনর। এোড়াও তারা আপনানক একটি ফ্রি শিনবন যানক বলা হয় ‘তথ্যিাতার জন্য
শনাটিি’ (‘Notice to informant’)। এটি আপনানক বলনব কীভানব িৃতুয মনবন্ধন করনত হয়
(মননম্ন শিখুন)।
একজন নাসে বা আউট-অব-আওয়াসে ডাক্তার আসনল, তারা িৃতুয হনয়নে তা মনমিত করনবন।
মকন্তু আপনানক পনরর মিন আপনার মজমপর মনকট শথনক একটি শডথ সাটিেমফ্নকট মননত হনব।
অনেযমিমক্রয়া পমরোলক কী করনবন

িৃতুয মনমিত হওয়ার সানথ সানথই, আপমন অনেযমিমক্রয়া পমরোলনকর সানথ শযাগানযাগ করনত
পানরন। তানিরনক মিনরাত 24 ঘণ্টাই পাওয়া যায়। তারা আপনানক বলনবন এরপনর কী করনত
হনব। আপমন অনেযমিমক্রয়ার পমরোলকনক আপনার স্থ্ানীয় শফ্ান বুনক বা ইন্টারনননট খুৌঁনজ
পানবন।
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অনেযমিমক্রয়ার পমরোলক আপমন োওয়া িাত্রই েনল আসনবন। তারা আপনার আত্মীয় বা বন্ধুর
িৃতনিনহর তত্ত্বাবধান করনবন। আপমন অনেযমিমক্রয়ার পমরোলকনক বলনবন আপমন োন কীভানব
তারা এটি করনব এবং শকান ঐমতহয অনুসরে করনত হনব মকনা।
তারা আপনার আত্মীনয়র শিহটি মফ্উনানরল শহানির মবশ্রাি েযানপনল মননয় যানবন। আপমন োইনল
আপনার আত্মীনয়র িৃতনিনহর সানথ থাকার জন্য েযানপনল শযনত পানরন। অনেযমিমক্রয়ায়
পমরোলকনক বলুন যমি আপমন োন শয অনেযমিমক্রয়া না হওয়া পযেে আপনার আত্মীনয়র িৃতনিহ
বাসায় থাকনব। অনেযমিমক্রয়ার পমরোলক আপনানক মজনজ্ঞস করনবন আপমন তানিরনক শকান
শপািাক পরানত বলনবন।
িৃতুয মনবন্ধনকরে

অনেযমিমক্রয়ার পূনবে, আপনানক আপনার স্থ্ানীয় শরমজস্টার অমফ্নস িৃতুয মনবন্ধন করনত হনব।
এটি পাৌঁে মিননর (স্কটল্যানের শেনত্র এটি আট মিন) িনধ্য করনত হনব। শফ্ান বুনক আপমন
আপনার স্থ্ানীয় শরমজস্টার অমফ্নসর মবস্তামরত মববরে পানবন। শডথ সাটিেমফ্নকনটর খানির
উপনরও এটি মলখা থাকনত পানর। িৃতুয মনবন্ধননর পূনবে শরমজস্টার অমফ্নস শফ্ান কনর যানবন।
আপনানক একটি অযাপনয়ন্টনিন্ট করনত হনত পানর। আরও অমধক তনথ্যর জন্য gov.uk/registera-death মভমজট করুন।
অনেযমিমক্রয়ার পমরকল্পনা করা

আপনার আত্মীয় বা বন্ধু আপনানক বনল শযনত পানরন তানির অনেযমিমক্রয়ায় তারা কী োন বা
মলনখ শযনত পানরন। শকান শকান সংস্কৃ মত এবং ধনিে, িৃতুযর পর পরই অনেযমিমক্রয়া সম্পন্ন
করাটা গুরুত্বপূেে। যমি এটি করনত হয় তনব অনেযমিমক্রয়ার পমরোলকনক বলুন।
অনেযমিমক্রয়ার পমরোলক আপনানক অনেযমিমক্রয়ার ব্যবস্থ্া করনত সাহায্য করনবন। এোড়াও
আপমন একজন ধিীয় বা আধ্যামত্মক শনতার কাে শথনক সাহায্য শপনত পানরন। আপনার মপ্রয়জন
তার ইো সম্পনকে শকান তথ্য না মিনয় থাকনল, অনেযমিমক্রয়ার পমরোলক পমরকল্পনা করার
িাধ্যনি পুনরা অনেযমিমক্রয়া সম্পন্ন করনত সাহায্য করনবন।
মবষাি আপনানক শকিন অনুভব করায়

আপনার মনকটবতী কানরার িৃতুযর পর মবষাি স্বাভামবক। আপমন অসাড়, অস্বীকার করা, রাগী
বা শিাষী শবাধ করনত পানরন। আপমন ব্যমক্তটির জন্য আকাঙ্ক্ষা বা মবষণ্ণ শবাধ করনত পানরন।
যমিও প্রথি মিনক এই অনুভূমতগুনলা খুব তীব্র হয়, তনব সিনয়র সানথ সানথ এগুনলা হালকা হনত
থানক।
অনুভূমত মননয় কথা বলাটা সাহায্য করনত পানর। আপমন হয়নতা বা পমরবার বা বন্ধুবান্ধবনির
সানথ কথা বলনত োইনত পানরন। দ্যা েযামরটি ক্রুজ মবমরভনিন্ট শকয়ার-ও আপনানক সাহায্য
করনত পানর – 16 পৃষ্ঠা শিখুন।
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আপমন আপনার অনুভূমতগুনলা মননয় কনি থাকনল আপনার মজমপনক জানান। তারা আপনানক
সাহায্য করনত পানরন। তারা আপনানক অন্য শকান সানপানটের কানেও শরফ্ার করনত পানরন,
শযিন কাউনন্সলর। অননক শলানকর কানেই কাউনন্সলনরর সানথ কথা বলা সহায়ক বনল িনন হয়।

ম্যাকমিলান মকভানব সাহায্য করনত পানর
আপনানক এবং আপনার পমরবারনক সাহায্য করনত ম্যাকমিলান এখানন আনে। আপমন এখান
শথনক সহায়তা শপনত পানরন:


ম্যাকমিলান সানপাটে লাইন (0808 808 00 00)। আিানির শিাভাষী আনে, তাই
আপমন আিানির সানথ মননজর ভাষায় কথা বলনত পানরন। আপমন শয ভাষাটি ব্যবহার
করনত োন, তার নাি শুধু ইংনরমজনত আিানির বলুন। আিরা শিমডকযাল প্রশ্নগুনলার
উির মিনত পামর, আমথেক সহায়তার মবষনয় তথ্য মিনত পামর বা আপনার অনুভূমতগুনলার
মবষনয় আপনার সানথ কথা বলনত পামর। শফ্ান লাইনটি শসািবার শথনক শুক্রবার, সকাল
9টা শথনক রাত 8টা পযেে শখালা থানক৷



ম্যাকমিলান ওনয়বসাইট (macmillan.org.uk). কযানসার এবং কযানসার মননয় বাস
করার মবষনয় আিানির সাইনট ইংনরমজনত অননক তথ্য আনে।
www.macmillan.org.uk/translations -এ অন্যান্য ভাষায় আনরা তথ্য আনে



তথ্য শকন্দ্রসিূহ। তথ্য শকনন্দ্র, আপমন একজন কযানসার সহায়তা মবনিষনজ্ঞর সানথ কথা
বলনত পানরন এবং মলমখত মননিে িাবলী শপনত পানরন।
macmillan.org.uk/informationcentres-এ আপনার সবনেনয় মনকটস্থ্ শকন্দ্র খুৌঁনজ শবর
করুন বা আিানির কল করুন। আপনার হাসপাতানল একটি শকন্দ্র থাকনত পানর।



স্থ্ানীয় সহায়তা শগাষ্ঠীসিূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার কাোকামে
একটি শগাষ্ঠী খুনৌঁ জ মনন বা আিানির কল করুন।



ম্যাকমিলান অনলাইন কমিউমনটি – আপমন একই ধরনের পমরমস্থ্মতনত থাকা ব্যমক্তনির
সানথ macmillan.org.uk/community-এ কথা বলনত পানরন।
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প্রনয়াজনীয় সংগঠনগুনলার সানথ শযাগানযাগ করার মবস্তামরত মববরে
জীবন শিনষ পমরেযো:

ম্যামর কুমর (Marie Curie)
শটমলনফ্ান 0800 090 2309 (শসািবার শথনক শুক্রবার, সকাল 8 টা শথনক মবনকল 6 টা
পযেে, িমনবার, সকাল 11 টা শথনক মবনকল 5 টা পযেে)
ইনিইল supporter.services@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
শয সব শলানকরা তানির জীবননর শিষ প্রানের মিনক আগানেন ম্যামর কুমর তানির মবনািূনল্য
পমরেযো মিনয় থানকন। তারা বাসায় বা হসমপনস আপনার পমরেযো করনত পারনবন। তারা
রানতর শবলায়ও পমরেযো কনর থানকন।
কাউনন্সমলং এবং িানমসক সহায়তা:

ইট’স গুড টু টক (মব্রটিি অযানসামসনয়িন ফ্র কাউনন্সমলং অযাে সাইনকানথরামপ)
শটমলনফ্ান 01455 883 300
ইনিইল bacp@bacp.co.uk
www.itsgoodtotalk.org.uk
আপমন ওনয়বসাইনট কাউনন্সলনরর জন্য অনুসন্ধান করনত পানরন এবং শথরামপ এবং কীভানব এটা
সাহায্য কনর শসই সম্পনকে পড়নত পানরন।
শকয়ারারনির জন্য সহায়তা:

শকয়ারারস ইউনক (Carers UK)
শটমলনফ্ান (ইংল্যাে, স্কটল্যাে, ওনয়লস) 0808 808 7777
শটমলনফ্ান (নিে ানে আয়ারল্যাে) 028 9043 9843
(বুধবার–বৃহস্পমতবার, সকাল 10 টা–িুপুর 12 টা এবং িুপুর 2 টা–মবনকল 4 টা)
ইনিইল advice@carersuk.org
www.carersuk.org
ইউনক জুনড় থাকা শকয়ারারনির তথ্য ও সহায়তা শিয়। আপনার এলাকার শকয়ারারনির জন্য
আপনানক সানপাটে গ্রুনপর সানথ শযাগানযাগ কমরনয় শিয়।
শকউ িারা শগনল সহায়তা মিনয় থানক:

ক্রুজ মবমরভনিন্ট শকয়ার (Cruse Bereavement Care)
শটমলনফ্ান 0808 808 1677 (শসািবার এবং শুক্রবার, সকাল 9.30 টা শথনক মবনকল 5 টা
পযেে, শসািবার শথনক বৃহস্পমতবার, সকাল 9.30 টা শথনক রাত 8 টা পযেে)
ইনিইল: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.bereavementcare.org.uk
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সারা ইউনক জুনড় িাখা অমফ্স রনয়নে শযখান শথনক আপমন সহায়তা পানবন যমি আপনার মপ্রয়
শকউ িারা মগনয় থানকন। www.cruse.org.uk/cruse-areas-and-branches শথনক আপমন
আপনার স্থ্ানীয় িাখা অমফ্স খুৌঁনজ শপনত পানরন।
সমলমসটর খুনৌঁ জ শনওয়া:

দ্যা ল’ শসাসাইটি ফ্র ইংল্যাে অযাে ওনয়লস (The Law Society for England and Wales)
শটমলনফ্ান 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
ইংল্যাে এবং ওনয়লনসর সমলমসটরনির প্রমতমনমধত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরে মিনত
পানর।
দ্যা ল’ শসাসাইটি অব স্কটল্যাে (The Law Society of Scotland)
শটমলনফ্ান 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
স্কটল্যানের সমলমসটরনির প্রমতমনমধত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরে মিনত পানর।
দ্যা ল’ শসাসাইটি অব নিে ানে আয়ারল্যাে (The Law Society of Northern Ireland)
শটমলনফ্ান 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
নিে ানে আয়ারল্যানের সমলমসটরনির প্রমতমনমধত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরে মিনত
পানর।

Page 17 of 20 ম্যাকমিলান ফ্যাক্ট মিট 2017: জীবননর অবসান

িব্দনকাষ
Bladder

[ব্ল্যাডার]

িূত্রথমল

আপনার শিনহর শসই অি যা আপমন টয়নলনট
না যাওয়া পযেে প্রস্রাবনক জিা কনর রানখ।

Calories

[কযানলামরজ]

কযানলামর

কযানলামর হনে িমক্তর একক যা খানদ্য পাওয়া
যায়। আপনার িরীনরর কাজ করনত খাদ্য
শথনক িমক্তর প্রনয়াজন।

Chapel of
rest

[েযানপল অব
শরস্ট]

েযানপল অব
শরস্ট

অনেযমিমক্রয়ার পূবে পযেে শয স্থ্ানন কানরা
িৃতনিহ শরনখ শিওয়া হয়।

Constipation

[কন্সটিনপিন]

শকাষ্ঠকাঠিন্য

শসই অবস্থ্া যখন পায়খানা করা কিকর বা
শবিনািায়ক হয়। আপমন সাধারেত যতবার
শযনয় থানকন ততবার হনব না, বা আপনার
পায়খানা কঠিন এবং মপণ্ডিয় হনত পানর।

Counsellor

[কাউনন্সলর]

কাউনন্সলর

একজন শপিাজীবী মযমন শলাকজননক তানির
আনবগ বা ব্যমক্তগত সিস্যার সানথ িামননয়
মননত সাহায্য করার জন্য শেমনং শপনয় থানকন।

Fluoride

[নলারাইড]

শলারাইড

প্রাকৃ মতক খমনজ যা শবমির ভাগ টু থনপনস্ট
ব্যবৃত হয়।

Funeral
director

[মফ্উনানরল
মডনরক্টর]

অনেযমিমক্রয়ার একজন ব্যমক্ত মযমন অনেযমিমক্রয়ার ব্যবস্থ্া
পমরোলক
কনরন। তারা অনেযমিমক্রয়ার পূনবে ব্যমক্তটির
িৃতনিনহর পমরেযোও কনরন এবং পমরবারটিনক
সহায়তা শিন।

Funeral home

[মফ্উনানরল
শহাি]

মফ্উনানরল
শহাি

একটি মবমডং/িালান শযখানন একজন ব্যমক্তর
িৃতনিহনক অনেযমিমক্রয়ার জন্য প্রস্তুত করা
হয়। েযানপল অব শরস্ট মফ্উনানরল শহানির
মভতনর থানক।

Grief

[মগ্রফ্]

মবষাি

শকউ িারা শগনল আপমন শযিনটি অনুভব
করনবন। এটি প্রনতযনকর জন্য আলািা হয়।

Register
office

[শরমজস্টার
অমফ্স]

শরমজস্টার
অমফ্স

স্থ্ানীয় সরকারী ভবন শযখানন জন্ম, মববাহ
এবং িৃতুয শরকডে করা হয়।

Solicitor

[সমলমসটর]

সমলমসটর

একজন আইমন শপিাজীবী মযমন শলাকজননির
তানির উইল মলখনত সাহায্য করার জন্য শেমনং
পান।
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বাংলা ভাষায় আনরা তথ্য
এই মবষয়গুনলা সম্বনন্ধ আিানির বাংলা ভাষায় তথ্য আনে:
কযানসানরর ধরে

কযানসানরর শিাকামবলা করা



স্তন কযানসার





বৃহিানন্ত্রর কযানসার

যমি আপনার কযানসার মনেেয় হনয় থানক
- একটি েটজলমি মননিে মিকা



ফ্ু সফ্ু নসর কযানসার



শবমনমফ্ট িামব করা



শপ্রানস্টট কযানসার



খাবার সিস্যা এবং কযানসার



জীবননর অবসান



স্বাস্থ্যকর খাওয়ািাওয়া

মেমকৎসাসিূহ



শকনিানথরামপ



ক্লামে (অবসন্নতা) এবং কযানসার



শরমডওনথরামপ



কযানসার মেমকৎসার পাশ্বেপ্রমতমক্রয়াসিূহ



সাজোমর



মননজনক সাহায্য করার জন্য আপমন কী
করনত পানরন

এই তথ্য শিখনত macmillan.org.uk/translations-এ যান
আিানির সানথ বাংলায় কথা বলুন

আপমন 0808 808 00 00 নম্বনর মবনািূনল্য ম্যাকমিলান Macmillan-এ শফ্ান করনত পানরন
এবং একজন শিাভাষীর সাহানয্য আপনার মননজর ভাষায় আিানির সানথ কথা বলনত পানরন।
আপনার উনিগ ও মেমকৎসা সম্পমকে ত প্রশ্নগুনলা মননয় আপমন আিানির সানথ কথা বলনত পানরন৷
আপমন শয ভাষাটি ব্যবহার করনত োন, তার নাি শুধু ইংনরমজনত আিানির বলুন।
আিানির অমফ্স শসািবার শথনক শুক্রবার, সকাল 9টা শথনক রাত 8টা পযেে শখালা থানক৷
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সূত্র ও ধন্যবাি জ্ঞাপন
এই সকল তথ্য রেনা ও সম্পািনা কনরনে ম্যাকমিলান কযানসার সানপাটে-এর কযানসার তথ্য
উন্নয়ন িল৷
এই তথ্য পৃষ্ঠার তথ্য ম্যাকমিলাননর পুমস্তকা জীবননর অবসাননর মভমিনত। এই পুমস্তকাটি ম্যামর
কুমর-এর সানথ প্রস্তুত করা হনয়নে। আিরা আপনানক কমপ পাঠানত পামর, মকন্তু পূেে পুমস্তকা
শুধু ইংনরমজনত পাওয়া যায়।
এই মবষয়বস্তু প্রাসমিক মবনিষনজ্ঞরা পযোনলােনা কনরনেন, এবং আিানির প্রধান শিমডকযাল
সম্পািক, ডক্টর টিি ইভসন, ম্যাকমিলান কনসালনটন্ট শিমডকযাল অননকালমজস্ট তা অনুনিািন
কনরনেন।
আিরা ধন্যবাি জানামে িাইটন হসমপস-এর শডপুটি মডনরক্টর অব নামসেং, মক্রমস্ট শক্লটন, এবং
ম্যাকমিলান নাসে কনসালনটন্ট, ডক্টর অযানা-ম্যামর মস্টনভনসনক। শসই সব কযানসার আক্রাে
ব্যমক্তনিরও ধন্যবাি যারা এই সংস্করেটি পযোনলােনা কনরনেন।
আিানির সকল তথ্য প্রাপ্ত শসরা প্রিানের মভমিনত শনওয়া হনয়নে। আিানির ব্যবহার করা
উৎসগুনলার মবষনয় আনরা তনথ্যর জন্য অনুগ্রহ কনর bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ
আিানির সানথ শযাগানযাগ করুন।
MAC14363
বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়েছে: জানুয়ারি 2017

পরবতী পযোনলােনার জন্য পমরকমল্পত সিয়সূমে: 2018

আিরা সব সিয় সঠিক তথ্য শিয়ার মবষয়টি মনমিত করার জন্য সব রকিভানব শেিা কনর থামক মকন্তু প্রমতমনয়ত
পমরবতে নিীল শিমডনকল গনবষোর বতে িান অবস্থ্ার প্রমতফ্লননর জন্য এর উপর মনভে র করা উমেত হনব না৷ আপমন
আপনার স্বাস্থ্য সম্পনকে উমিগ্ন থাকনল, আপনার ডাক্তানরর সানথ আনলােনা করুন। এই তনথ্য বা তৃ তীয় পনের
শকাননা তনথ্য, শযিন আিানির মলংক করা ওনয়বসাইনটর তনথ্য, শকাননা ভু ল থাকার কারনে সৃি শকাননা েমত বা
হামনর জন্য ম্যাকমিলান শকাননা িায়-িাময়ত্ব গ্রহে করনব না৷
© Macmillan Cancer Support 2016. ইংল্যাে ও ওনয়লস (261017),
স্কটল্যাে (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত িাতব্য প্রমতষ্ঠান। শরমজস্টাডে অমফ্স: 89
Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
MAC14363
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End of life: English

End of life
This fact sheet is about what happens towards the end of life and how to plan for it.
Any words that are underlined are explained in the glossary at the end.
This fact sheet tells you about who can help care for you at home. It explains what to
expect in the last few weeks of life. It also has information for your relatives and
close friends about what to do after your death. You may want to read this section
too.
You may find some of this information upsetting to read. You may want to ask a
close relative, friend or health professional to read it as well, so you can discuss the
information together.
If you have any questions, ask your doctor or nurse.
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 types of cancer, treatments
and living with cancer. Visit macmillan.org.uk/translations or call us on 0808 808
00 00.

In this fact sheet:


How you may feel



Planning ahead



Who can look after you at home



The last few weeks of life



The last few days of life



Nearing death



After death



How Macmillan can help



Contact details of useful organisations



Glossary



More information in [language]
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How you may feel
Being told that you may be reaching the end of your life can be very difficult. You
may know that you are becoming more ill, but it can still be a shock to learn you may
not have long to live. You may feel it is unfair. You may worry about what will happen
next. You may be tearful and sad. You may not know how to cope with these
different feelings.
Some people find it helpful to talk about how they are feeling. You could talk to family
or friends, or your doctor or nurse. Or you can speak to one of Macmillan’s cancer
support specialists on 0808 808 00 00. We have interpreters.
You will probably have days when you feel well and days when you don’t. On days
when you feel well, you may want to do things you enjoy or spend time with people.
Or you may want to do other important things, such as making a will or planning your
funeral.
Religion and spirituality

Towards the end of life, people often become more aware of religious beliefs or
spiritual feelings. People with a strong religious faith often find this helpful.
Sometimes people question their faith and whether there is a life after death. This
can be very difficult.
It may help to talk to a religious leader. You can do this even if you are not sure
about what you believe. Spiritual and religious leaders are used to helping people
through these times and you may find peace of mind.
Some people find comfort in prayer or meditation. Many people find it helpful
knowing that other people are praying for them.

Planning ahead
Making a will

It is important to make a will. This is the only way to make sure those close to you
know your wishes about belongings and property.
Your will is a legal document. It is usually best to use a solicitor when writing your
will. They will make sure everyone understands what you want to happen. If you
need help finding a solicitor, you can contact the Law Society (see page xx).
Planning your funeral

You may want to plan your funeral. You can think about:


whether you want a burial or cremation



what type of service you want



what songs you would like



what clothes you want to wear.
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You may want to talk to your family or friends about these plans. They may also
have ideas that will help them say goodbye. If there are things that you want to
happen at your funeral, write them down, so that people know.

Who can look after you at home
It is important that you and those who look after you have all the support you need.
There are many people who can help you when you are at home
Your GP

While you are at home, your GP is responsible for your medical care. They can help
if you:


are worried about any changes in your symptoms



want to talk about the future and what may happen



need advice about getting nursing care or other help in the home.

Community nurses

Community nurses work closely with GPs. They can help with any symptoms you
have. They can:


give you medicines and change dressings



help make you more comfortable and arrange equipment if needed



give your relatives or carers advice on looking after you



contact other people who can help, like social workers or specialist nurses



help you cope with your feelings.

Marie Curie Nurses

Marie Curie Nurses care for people who are nearing the end of their life. They visit
people at home and can provide care during the day or overnight. This allows your
carers to have a break or get a good night’s sleep.
Your district nurse or GP can arrange a Marie Curie Nurse for you.
Palliative care teams

These are specialist nurses and doctors. They support people and their families who
are coping with cancer and other serious illnesses
You may have a palliative care team if you have symptoms that you need help with.
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Hospice teams

Some hospices have nurses who can help care for you at home. This is usually for
the last few weeks and days of life. Your palliative care team can arrange it for you.
Social workers

Social workers can arrange help with housework and other practical tasks. You, or
your doctor or nurse, can contact a social worker to ask for this help. If you can
afford it, you may be asked to pay for some of it.
Occupational therapists

Occupational therapists can visit your home and provide any equipment you need.
This may be things like:


rails to help you move around



equipment for your shower or bath



special cups and cutlery to make eating easier.

Your nurse or doctor can arrange any of the services described above. They
will also tell you about other help available in your area.

The last few weeks of life
During the last few weeks of life, you may notice some of the following changes.
Emotional changes

It is natural to feel worried or anxious when you are facing death. You may feel
angry. Some people become sad and withdrawn. Sometimes this may be due to
depression. If you think you may be depressed, talk to your doctor.
Talking to your family or your nurse may help you feel better. Some people prefer to
talk to a person they don’t know, such as a counsellor. Your doctor or nurse can
arrange this for you.
Physical changes and symptoms
Tiredness
It is normal to gradually lose energy and not be able to do as much. You may need
to rest a lot during the day. Ask for help with things that are tiring, like washing and
dressing. Your nurse or doctor can tell you about local services that can help.
If eating a meal makes you tired, try to eat small amounts regularly instead.
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Sleep problems
Some people find it hard to sleep well. There may be many reasons for this. You
may be worrying or you may have symptoms that are bothering you.

Some medicines can keep you awake. Tell your doctor or nurse if you are not
sleeping well.
To help you sleep:


reduce light and noise



make sure you are not too hot or cold



have a hot drink before going to bed, but avoid caffeine and alcohol



avoid using a TV or computer for about an hour before you go to bed



use a relaxation CD or DVD, or listen to some relaxing music

If these things don’t help, your doctor or nurse may suggest you try sleeping
tablets for a short time.
Pain
Tell your doctor or nurse if you have pain. They can help with this and give you
painkillers if you need them.

There are many types of painkiller. Your doctor or nurse will decide which one is best
for you.
Always follow your doctor’s instructions on when to take painkillers. Most
work best when they are taken at regular times during the day.
You usually have painkillers as tablets, liquid medicines, or patches stuck onto the
skin. If you can’t swallow or are being sick, there are other ways you can have
painkillers.
Your nurse or doctor can explain more about your painkillers.
Side effects from painkillers
Stronger painkillers can cause drowsiness, sickness and constipation. Drowsiness
usually stops after a few days. If you feel sick, you can be given anti-sickness drugs
to help. Sickness usually gets better in a few days. Constipation is common. Most
people taking strong painkillers also need to take a medicine called a laxative to help
with this. Your doctor or nurse can tell you more.
Reducing pain
There may be simple things you can do to reduce your pain:



Find a comfortable position to sit or lie in



Try putting something warm or something cool on the painful area



Use relaxation techniques such as deep breathing or meditation



Try to distract yourself by listening to music or watching a film
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Feeling sick or vomiting
If this happens, your doctor or nurse can give you anti-sickness drugs to help. It is
important to take the medicine regularly to prevent the sickness returning. Your
doctor or nurse will tell you more about this.

If you feel sick, try these things:


ginger tea, ginger beer or ginger biscuits



sipping fizzy drinks



eating small amounts regularly, rather than a big meal



eating dry foods, like crackers



eating warm or cold food, rather than hot food.

Losing weight or losing your appetite
You may not want to eat if you feel sick or tired. You may lose weight, which can be
upsetting for you and your relatives.

As time goes on, you may not want to eat. Try eating smaller amounts more often
and have snacks. Choose foods that have lots of calories. Medicines called steroids
can sometimes help improve your appetite. Your doctor can provide these if they
may help you.
As you near the end of your life, you may not want to eat at all. Don’t force yourself
to eat. Have small amounts of things you enjoy. You may find nutritious drinks easier
to have. There are drinks called Build Up® and Complan®. Your doctor or nurse can
get these for you.
Constipation
Many people get constipation. This is because they are not moving around and not
eating and drinking as much. Some medicines also cause constipation. Tell your
doctor or nurse if you have this problem. They can give you medicines called
laxatives to help. Make sure you drink plenty of fluids.
Feeling breathless
This is very common and can be frightening. Tell your doctor or nurse if you feel
breathless. There are many ways they can help you with your breathing.

Your nurse can show you and your carers the best place for you to sit or stand to
help your breathing. Sit down to do jobs like washing and dressing. If you are feeling
breathless, use a cool fan to blow air onto your face or sit by an open window. If you
need to talk to someone in another room, use a baby monitor or bell so that you
don’t need to shout or get up.
Your doctor may give you medicines to help with your breathing. You can also have
oxygen at home if you need it.
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Mouth problems
You may have a dry mouth, or get ulcers or an infection. Some medicines can make
these problems worse. Tell your nurse or doctor if you have mouth problems so that
they can treat them.

It helps to keep your mouth clean. Brush your teeth twice a day using a toothpaste
that contains fluoride (most toothpastes do). Use a soft baby toothbrush if your
mouth is sore. If your doctor gave you a mouthwash, follow their instructions about
how to use it.
It can help to avoid caffeine, alcohol or smoking, as these can make your mouth
worse. If your mouth is dry, sip tonic water, suck ice cubes or chew sugar-free gum.
Managing difficult symptoms

Your symptoms can often be treated at home. But sometimes you may need to go
into a hospice or hospital. Your nurse or doctor will talk to you about this. Once you
are feeling a bit better, you can usually go home again.

The last few days of life
People have different experiences in the last few days of life. It can be difficult to
know exactly what will happen and when. Usually you will slowly become very weak
and have little energy. You may:


find it difficult to move around



need help getting from your bed to a chair



need to spend most or all of the day in bed



lose interest in what is happening around you



sleep a lot and feel drowsy when you are awake



feel confused and unsure whether you are dreaming.

Physical care

You will need more care from those looking after you. If your family needs help to
look after you, your nurse can arrange this.
Your mouth and lips may become dry. They will need to be moistened regularly.
Your nurse may use a swab to do this (like a big cotton bud). They can show your
carers how to use them. They can also put lip balm on your lips to stop them
cracking.
Your carers will need to moisturise your skin and change your position regularly. This
will stop your skin becoming sore. The nurses can show your carers how to make
you comfortable when you cannot move yourself.
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There may be a lot of time when you do not need to have anything done. You can lie
quietly and your relatives or friends can sit with you. Let them know whether you’d
like to talk or have some time on your own. You may want to listen to some favourite
music.
Symptoms

Sometimes your nurse or doctor may change your medicines. They may stop any
medicines you no longer need. If you develop new symptoms, you may start a new
medicine.
If you have problems swallowing tablets, medicines can also be given:


by injection



by patches stuck on the skin



by a syringe attached to a small pump.

It can sometimes be hard to get medicines quickly at night or at weekends. Your
doctor or nurse may leave some with you in case you need them. These are called
‘just in case’ medicines. When you have 'just-in-case' medicines at home, there is no
delay if you need them.
Some people develop the symptoms below. You are unlikely to be aware of these
symptoms, as you will be sleepy.
Breathing changes
Fluid can sometimes collect in your throat or chest. This may make your breathing
noisy but it won’t usually cause you any distress. Your nurses can help you find ways
to stop the fluid building up or give you medicines to help.
Restlessness
Some people become restless. This may be because they are worried. You can
have medicines to help you relax and sleep. Having a close family member with you
can help, or a religious leader who can sit, talk or pray with you.
Bladder changes
You may not be able to control your bladder. Your nurse can get you special bed
covers and pads. They may put a tube into your bladder to drain away urine.

If your carers are worried about any of your symptoms, they should contact
your GP or nurse.

Page 8 of 15 Macmillan fact sheet 2017: End of life

Nearing death
Thinking about dying can be very frightening. It’s normal to worry about what will
happen.
You may want certain things done as you near death. This might include:




parts of books or prayers being read out
favourite music playing
being quiet.

You may also want a spiritual or religious leader with you. Tell your carers or
relatives what you would like so they can make sure it happens.
What happens

For many people, dying is very peaceful. You will usually fall into a deep sleep and
find it difficult to wake up.
Usually you are so deeply asleep you cannot wake up. You may still be able to hear
and be aware that family and friends are close by. Some people have times when
they are awake and can talk, and then they go back into a deep sleep.
If you are at home and anything happens that worries your carers, they should
contact your nurse or GP.
As you near death, your hands and feet become cold. Your lips and nails may turn
slightly blue. This is normal. Your breathing may also change, becoming slower with
longer gaps between each breath. Finally, your breathing will completely stop.

After death
This section is written for your relatives or carers, but you may want to read it
too.
Everyone reacts to death differently. At first you may feel shocked or numb. You may
also be very upset or angry. Or you may feel relieved that your relative or friend is
now at peace.
You can spend time with the person who has died if you want to. Many people like to
sit and talk or hold hands. You may want to have a relative or friend there to support
you. Do what you feel is right.
Take time to carry out any traditions that are important to you. It may also help to
have a spiritual or religious leader with you at this time.
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What the GP will do

If the person died at home, you will need to tell their GP or community nurse. They
will come to the house to confirm the death.
If the GP comes, they will give you a death certificate. This confirms the cause of
death. They will also give you a form called ‘Notice to informant’. This tells you how
to register the death (see below).
If a nurse or out-of-hours doctor comes, they will confirm the death. But you may
need to get the death certificate from your GP the next day.
What the funeral director will do

Once the death has been confirmed, you can contact the funeral director
(undertaker). They are available 24 hours a day. They can tell you what to do next.
You can find a funeral director in your local phone book or on the internet.
The funeral director will come as soon as you want them to. They will take care of
your relative’s or friend’s body. You can tell the funeral director how you would like
them to do this and if there are any traditions to follow.
They will take your relative’s body to the chapel of rest in the funeral home. You can
visit the chapel to be with your relative’s body if you would like to. Tell the funeral
director if you would prefer to have your relative’s body at home until the funeral. The
funeral director will also ask you what clothes you would like them to wear.
Registering the death

Before the funeral can happen, you need to register the death at your local register
office. This must be done within five days (or eight days in Scotland). You can find
details of your local register office in the phone book. They may also be written on
the envelope containing the death certificate. Phone the register office before going
to register the death. You may need to make an appointment. You can also visit
gov.uk/register-a-death for more information.
Planning the funeral

Your relative or friend may have told you what they want for their funeral or written it
down. In some cultures and religions, it is important to have the funeral soon after
the death. Tell the funeral director if this needs to happen.
The funeral director will help you arrange the funeral. You can also get help from a
religious or spiritual leader. If your loved one did not leave any information about
their wishes, the funeral director will guide you through planning the funeral.
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How grief might make you feel

Grief is normal after the death of someone close to you. You may feel numb, in
denial, angry or guilty. You may feel a longing for the person or feel depressed.
Although these feelings can be very strong at first, with time they slowly lessen.
Talking about your feelings can help. You may want to talk to close family or friends.
The charity Cruse Bereavement Care can also offer support – see page xx.
Tell your GP if you are struggling with how you are feeling. They may be able to
help. They can also refer you to other support, for example a counsellor. Many
people find talking to a counsellor helpful.

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 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

Page 11 of 15 Macmillan fact sheet 2017: End of life

Contact details of useful organisations
Care at the end of life:

Marie Curie
Telephone 0800 090 2309 (Monday to Friday, 8am to 6pm, Saturday, 11am to 5pm)
Email supporter.services@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
Marie Curie nurses provide free care to people approaching the end of life. They can
look after you at home or in a hospice. They can provide care at night too.
Counselling and emotional support:

It’s Good to Talk (British Association for Counselling and Psychotherapy)
Telephone 01455 883 300
Email bacp@bacp.co.uk
www.itsgoodtotalk.org.uk
You can search for a counsellor on the website and read about therapy and how it
can help.
Support for carers:

Carers UK
Telephone (England, Scotland, Wales) 0808 808 7777
Telephone (Northern Ireland) 028 9043 9843
(Wed–Thu, 10am–12pm and 2–4pm)
Email advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Gives information and support to carers across the UK. They can put you in contact
with support groups for carers in your area.
Support when someone dies:

Cruse Bereavement Care
Telephone 0808 808 1677 (Monday and Friday, 9.30am to 5pm, Tuesday to Thursday,
9.30am to 8pm)
Email: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.bereavementcare.org.uk
There are branches across the UK where you can get support if someone you love
has died. You can find your local branch at www.cruse.org.uk/cruse-areas-andbranches
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Finding a solicitor:

The Law Society for England and Wales
Telephone 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
Represents solicitors in England and Wales and can provide details of solicitors.
The Law Society of Scotland
Telephone 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
Represents solicitors in Scotland and can provide details of solicitors.
The Law Society of Northern Ireland
Telephone 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
Represents solicitors in Northern Ireland and can provide details of solicitors.

Glossary
Bladder – The organ in your body that stores urine until you go to the toilet.
Calories – Calories are units of energy found in food. Your body needs energy from
food to function.
Chapel of rest – The place where someone’s body is kept before their funeral.
Constipation – When you find it difficult or painful to poo. You might not be going as
often as usual, or your poo might be hard and lumpy.
Counsellor – A professional who is trained to help people cope with their emotions
or personal problems.
Fluoride – A natural mineral that is used in most toothpastes.
Funeral director – A person who arranges funerals. They also look after the
person’s body before the funeral and provide support to the family.
Funeral home – The building where a person’s body is prepared for the funeral. The
chapel of rest is inside the funeral home.
Grief – Grief is how you feel when someone dies. It is different for everyone.
Register office – A local government building where births, marriages and deaths
are recorded.
Solicitor – A legal professional trained to help people write their will.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer



Breast cancer





Large bowel cancer

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide



Lung cancer



Claiming benefits



Prostate cancer



Eating problems and cancer



End of life



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
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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