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જો તમને ક�ન્સ હોવા�ુ ંિનદાન કસવામા ંઆવ્ ુહોય – એક ઝડપી 

માગરદિિશકા 

આ મા�હતી �યાસ� તમને ક�ન્સ�ુ ંિનદાન કસવામા ંઆવ્ ુહોય તયાસ� �ુ ંઅપેકા સાખવી અને 

આધાસ તથા ્હાય �ા ંથી મેળવવા તે િવિ ે્મ�વ ેછે. નીચે લીટ� કસ�લા િબદો �તમા ં

િબદાવવલમા ં્મ�વામા ંઆવયા છે.  

ક�ન્સ�ુ ંિનદાન કસવામા ંઆવ્ ુહોય તે એક મોટો આઘાત હોઈ િક� છે. તમને ઘણી અલગ 

અલગ લાગણીઓ થઈ િક� છે. પણ તેનો અથર એમ નથી ક� તમે આિા સાખવાની પણ છોડ� દો. 

હાલમા ંધણા લોકોની ્ફળતા�વૂરક ્ાસવાસ કસવામા ંઅ◌ાવ ેછે અથવા તેઓ ક�ન્સ ધસાવતા 

હોવા છતા ંધણા ંવષ� �વી િક� છે. તેવા ઘણા લોકો અને ્ેવાઓ છે � તમાસ� ્હાય કસ� િક� 

છે. 

જો તમને કોઈ પ્ો હોય અથવા કોઈ ્ાથ ેવાત કસવા ઈચછતા હો તો તમે મેકિમલન ક�ન્સ 

્પોટરને ્ોમવાસ થી �કુવાસ ્વાસ� 9 વાગયા થી સાતે 8 વાગયા �ધુી 0808 808 00 00, પસ 

ફોન કસ� િકો છો. અમાસ� પા્ે �ુભાિષયા છે, તેથી તમે �જુસાતીમા ંઅમાસ� ્ાથ ેવાત કસ� 

િકો છો. �યાસ� તમે ફોન કસો તયાસ� ફકત ��ગલિમા ં‘�જુસાતી’ કહો. 

અમાસ� પા્ે �જુસાતી ભાષામા ંિવિવધ પકાસના ક�ન્સ, ્ાસવાસો અને ક�ન્સ ્ાથ ે�વવા 

િવિ ેવ� ુમા�હતી ઉપલબધ છે.  macmillan.org.uk/translations ની �લુાકાત લો 

અથવા 0808 808 00 00પસ અમને ફોન કસો. 

અમાસ� પા્ે ક�ન્સની માગરદિિશકા નામ�ુ ંએક િવસ્ �ત �સુતક છે � તમાસા માટ� મદદ�પ 

્ાવબત થઈ િક� છે, પસં્ ુતે ફકત �ગલીિમા ંજ ઉપલબધ છે. 

  

If you’re diagnosed with cancer –  
a quick guide: Gujarati 
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આ મા�હતી નીચેની બાબત િવિે વાત કસ� છે: 

• ક�ન્સ �ુ ંછે? 

• મેકિમલન ક�વી સ�તે મદદ કસ� િક� છે 

• િનદાન પછ� �ુ ંથાય છે? 

• તમે મળ� િકો તેવા આસોગય અને ્ામા�જક ્ભંાળ વયવ્ાયીઓ 

• ક�્સની �ખુય ્ાસવાસ 

• ્ાસવાસ�ુ ંઆયોજન કઈ સ�તે કસવામા ંઆવ ેછે 

• તમાસ� આસોગય ્ભંાળ ટ�મ ્ાથ ેવાત કસવી 

• ક�ન્સનો ્ામનો કસવો – �ા ંથી આધાસ મેળવવો 

• િબદાવવલ (િબદોની ્મ�ૂતી) 

• �જુસાતી ભાષામા ંવ� ુમા�હતી 

ક�ન્સ �ુ ંછે? 

ક�ન્સ આપણા િસ�સના કોષોમા ંિ� થાય છે. કોષો નાનકડા ંવબલડડગ બલોક્ છે � આપણા 

િસ�સના �ગો અને પેિીઓની સચના કસ� છે. ્ામાનય સ�તે, આ કોષો નવા કોષ બનાવવા માટ� 

િનયતંીત સ�તે �ટા પડ� છે(િવભા�ત થાય છે). આ સ�તે આપ�ુ ંિસ�સ �ધુધી પામે છે, ્ા�ુ થાય 

છે અને તેની મસામત થાય છે. અ�કુ વખત, આ ખોટ� સ�તે થાય છે અને કોષ અ્ામાનય બની 

�ય છે. આ અ્ામાનય કોષો િવભા�ત થતા સહ� છે અને વ� ુઅને વ� ુઅ્ામાનય કોષો 

બનાવતા સહ� છે. આ કોષો એક ગઠો સચે છે �ને ગાં્  કહ�વાય છે. 

                           ્ામાનય કોષો                    કોષો � ગાઠં બનાવે છે  
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તમામ ગઠા ક�ન્સના હોતા નથી. એક ગઠો � ક�ન્સનો નથી (બનાઇન) તે િસ�સમા ંઅનય �ાયં 

પ્સ� િક્ ુનથી. એક ગઠો � ક�ન્સનો હોય છે (મેવલગનનટ) તે િ�સસના આ�ુ-બા�ુના �ગોમા ં

વધી િક� છે.  

ક�ન્સના કોષો અ�કુ વખત પથમ (�ખુય) ક�ન્સમાથંી ્ટૂ� �ય છે અને સકત અથવા વલમફ�ટ�ક 

િ્સટમ માસફતે િસ�સના અનય ભાગોમા ંફસ� છે. ક�ન્સના કોષો � પ્સ� છે અને િસ�સના અનય 

ભાગોમા ંગાં્ મા ંિવકિ્ત થાય છે તેન ેગૌણ ક�ન્સ કહ�વામા ંઆવ ેછે. 

મેકિમલન ક�વી સ�તે મદદ કસ� િક� છે 

મેકિમલન તમને અને તમાસા પ�સવાસને મદદ કસવા માટ� અહડ છે. �યાસથી તમા� ંિનદાન 

કસવામા ંઆવ્ ુહોય તયાસથી અમે તમને તમાસ� ્ાસવાસ માસફતે અને અનય વ� ુબબતોમા ં

મદદ કસ�એ છ�એ.  તમે નીચનેી સ�તે મદદ મેળવી િકો છો: 

• ધી મેકિમલન ્પોટર  લાઇન (0808 808 00 00). અમાસ� પા્ે �ુભાિષયા છે, તેથી તમે 

તમાસ� ભાષામા ંઅમાસ� ્ાથ ેવાત કસ� િકો છો. �યાસ� તમે ફોન કસો તયાસ� ફકત 

��ગલિમા ં‘�જુસાતી’ કહો. અમાસા ક�ન્સ આધાસના િનષણાતંો તમાસા તબીબી પ્ોના 

જવાબ આપી િકિ ેઅથવા નાણા�ંકય ્હાય િવિ ેમા�હતી આપિ ેઅથવા તમાસ� 

લાગણી વીિ ેપણ વાત કસ� િકિ.ે ફોન લાઈન ્ોમવાસ થી �કુવાસ, ્વાસ� 9 વાગયાથી 

સાતે 8 વાગયા �ધુી ઉપલબધ છે. 

• મેકિમલન વેબ્ાઇટ (macmillan.org.uk). અમાસ� ્ાઇટમા ંક�ન્સ અને ક�ન્સ ્ાથ ે

�વવા િવિ ેઘણી મા�હતી �ગે�મા ંઉપલબધ છે. �જુસાતી મા ંવ� ુમા�હતી 

macmillan.org.uk/translations પસ થી મળિ.ે  

• મેકિમલન ન્�. અમાસ� ન્� ક�ન્સ અને પેવલએટ�વ ્ભંાળમા ંિનષણાતં છે. તેઓ 

તમને અને તમાસા પ�સવાસને ્હાય આપી િક� છે. મેકિમલન ન ર્ મેળવવા માટ�, 

તમાસ� ભલામણ કસવામા ંઆવ ેતે જ�સ� છે. ન ર્ મેળવવા માટ� તમાસા ડોકટસ અથવા 

ન ર્ને �છૂો, અથવા 0808 808 00 00 પસ અમને ફોન કસો. જો તમાસા િવસતાસમા ં

મેકિમલન ન ર્ ન હોય, તો તમે હ�ુ પણ અનય િનષણાતં ્ેવાઓ માટ� ્દંભર મેળવી િકો 

છો. 

 



મેકિમલન મા�હતી પતક 2015 ના �ષુ્ 15 �ુ ં4: જો તમને ક�ન્સ હોવા�ુ ંિનદાન કસવામા ંઆવ્ ુહોય – એક ઝડપી 
માગરદિિશકા 

 

• અનય મેકાિમલન સવાસસય અને ્ામા�જક ્ભંાળ વયવ્ાયીી.  અમે ઘણા ંબધા ંઅનય 

વયવ્ાયીઓ ધસાવીએ છ�એ ક� �ઓ ક�ન્સ ધસાવતા લોકોને મદદ કસ� છે, દાખલા 

તસ�ક� ડાયે�ટિિયન અને  ફ�ઝીયોથસેાપીસટ.  

• મા�હતી ક�ન્ો. મા�હતી ક�ન્ો પસ, તમે એક ક�ન્સ ્હાય િનષણાતં ્ાથ ેવાત કસ� િકો છો 

અને લેવખત મા�હતી મેળવી િકો છો. macmillan.org.uk/informationcentresપસ 

થી તમાસ� ન�ક�ુ ંક�ન્ િોધો અથવા અમને ફોન કસો. તમાસ� હો�સપટલ પણ ક�ન્ 

ધસાવતી હોઇ િક� છે. 

• સ્ાિનક ્હાય ્�હૂ  – તમાસ� ન�કના ્�હૂmacmillan.org.uk/supportgroups 

પસ થી િોધો અથવા અમને ફોન કસો. 

• મેકિમલન ીનલાઇન કોમ્િુનટ�  – ્માન પ�સ�સથતી ધસાવતા અનય લોકો ્ાથ ેતમે 

macmillan.org.uk/community પસ વાત કસ� િકો છો.  

િનદાન પછ� �ુ ં્ાય છે? 

તમાસ� આસોગય ્ભંાળ ટ�મએ તમાસ� ્ાસવાસના િવકલપો અને તમને જ�સ� હોય તેવી 

કોઇપણ ્હાય માટ� વાત કસવી જોઇએ. તેઓ તમને તમાસ� ્ાસવાસમા ંિાનો ્ામાવિે થિ ે

અને તે �ાસ� િ� થઈ િકિ ેતે િવિ ેમા�હતી આપિ.ે ક�ન્સ િવિ ેવ� ુ�ણવા માટ� તમાસ� થોડા ં

વધાસ� પ�સકણો અથવા સક�નો કસવા પડ� િક� છે. 

તમે મળ� િકો તેવા આસોગય અને ્ામા�જક ્ભંાળ વયવ્ાયીી 

�યાસ� તમે ક�ન્સ ધસાવતા હો, તયાસ� તમે ઘણાબંધા િવિવધ સવાસસય અને ્ામા�જક ્ભંાળ 

વયવ્ાયીઓને મળ� િકો છો. 

 �ખુય કાયરકસ 

તમાસ� પા્ે એક �ખુય કાયરકસ હોવા જોઈએ અને તમને તેમની ્પંકર  મા�હતી આપવામા ંઆવી 

હોવી જોઈએ. તમાસા �ખુય કાયરકસ એ તમાસો �ખુય ્પંકર  તસ�ક� હોવા જોઈએ. તેઓ તમાસા 

પ્ોના જવાબ આપી િક� છે અને િવિવધ �સથિતઓમા ંકોણ મદદ કસ� િક� છે તે તમને જણાવિ.ે  
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હો�સપટલ ટ�મ (MDT) 

હો�સપટલમા ંએક મલટ�ડ�્ીીલીનસ� ટ�મ (MDT) તમાસ� ્ાસવાસ અને કાળ��ુ ં્ચંલન કસિ.ે 

તેઓ સવાસસય અને ્ામ�જક ્ભંાળ વયવ્ાયીઓનો એક ્�હૂ છે. ્�હૂ આ વય�કતઓમાનંા 

તમામ અથવા અ�કુનો ્માવિે કસ� છે: 

• �કલિનકલ ન ર્ સપેિિયાાલસટ (CNS) – એક ન ર્ � ચો�્ પકાસના ક�ન્સમા ંિનષણાતં હોય 

છે. તમાસા CNS તમાસા �ખુય કાયરકસ હોઈ િક� છે (ઉપસ �ુઓ). 

• હ�મેટોલો�જસટ – એક ડોકટસ � સકતની િવ��િતઓની અને લોહ�મા ંિ� થતા ક�ન્સની 

્ાસવાસમા ંઅને િનદાનમા ંિનષણાતં હોય. 

• �કોલો�જસટ – એક ડોકટસ � ક�ન્સની ્ાસવાસમા ંિનષણાતં હોય. 

• પેાલએટ�વ ડોકટસો અને ન ર્ – �યાસ� ક�ન્સ મટ� િક્ ુ ંનથી તયાસ� લકણોની ્ાસવાસ 

આપવામા ંઅને કોઇને વ� ુઆસામદાયક બનાવવમા ંિનષણાતં હોય. 

• સ��ડયોગારસ (્ેસાપ્ટુ�ક) – સ��ડયોથસેાપી આપવામા ંિનષણાતં. 

• સ��ડયોલો�જસટ – એક્-સ� અને સક�નના િનષણાતં 

• ્�ન – ડોકટસ � ્�સ�મા ંિનષણાતં હોય અને ઓપસ�િન કસતા હોય 

તમે � પકાસ�ુ ંક�ન્સ ધસાવો છો તેના આધાસ પસ MDT મા ંઆનય લોકો હોઈ િક� છે. 

તમાસા સ્ાિનક િવસતાસમા ં 

 �યાસ� તમે ઘસ પસ હો, તયાસ� તમને દ�ખસ�ખ માટ� મદદ કસ� િક� તેવા અનય વયવ્ાયીઓ છે. 

તેઓ તમાસ� હો�સપટલ ટ�મ ્ાથ ે્પંકરમા ંસહ�િે. તેઓમા ંનીચનેાનો ્માવિે થાય છે: 

• GP – તમાસા GP લકણો અને આડ અ્સો�ુ ં્ચંાલન કસવામા ંઅમાસ� મદદ કસ� િક� છે 

અને જો જ�સ હોય તો કોઇ િનષણાતંની ગો્વણ પણ કસ� િક� છે. તેઓ ઘસ પસ તમને મદદ 

કસવા માટ� ્ેવાઓની ગો્વણ કસ� િક� છે અને તમાસ� કસવાની જ�સ હોય તેવા કોઇપણ 

્ાસવાસના િનણરય િવિ ેતમાસ� ્ાથ ેવાત કસ� િક� છે. 
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• ્�દુાય અને �ડસ્�કટ ન્� – આ ન્� તમાસ� ઘસ� �લુાકાત લઈ િક� છે અને તમને 

અથવા તમાસ� દ�ખસ�ખ સાખતા કોઇપણને ્ભંાળ અને ્હાય આપી િક� છે. તમાસા GP 

તમાસા માટ� તેમનો ્પંકર  ્ાધી િક� છે. 

• પેકટ�્ ન ર્ – અ�કુ GP પેકટ�્કાસો એવા ન ર્ ધસાવતા હોય છે ક� �ઓ GP ની ્ાથ ેજ 

કામ કસ� છે પેકટ�્ ન ર્ સકત ન�નૂાઓ લેવા અથવા ઘા પસ ડ�્ ડગ કસવા �વી વસ્ઓુ 

કસ� િકતી હોઈ િક� છે. 

્મા�જક ્ેવાી અને સવવછ�ક ્સં્ાી 

જો તમને ઘસ પસ મદદની જ�સ હોય, દાખલા તસ�ક� કપડા ધોવામા,ં તૈયાસ થવામા,ં ્ફાઇમા ં

અથવા ખસ�દ�મા,ં તો તમાસા GP અથવા �ખુય કાયરકસ ્ાથ ેવાત કસો. તેઓ તમને ્ામા�જક 

કાયરકસની ભલામણ કસ� િક� છે. એક ્ામા�જક કાયરકસ કોઇપણને સવતતં સ�તે �વવા માટ� 

ઘસમા ંમદદ કસ� િક� છે. તમાસા િવસતાસમા ંઅનય ્સંથાઓ પણ હિ ે� મદદ કસ� િક� છે. 

ક�ન્સની �ખુય ્ાસવાસ 

્ાસવાસનો હ�્  ુક�ન્સનો ઇલાજ કસવાનો છે, અથવા કોઇ લકણો િનયિંતત કસવાનો છે અને 

સાહત આપવાનો છે. 

તમે � ્ાસવાસ મેળવિો તેનો આધાસ તમે ધસાવતા હો તે ક�ન્સના પકાસ અથવા તમાસ� 

પ�સ�સથિત પસ સહ�િ.ે તમે એક થી વ� ુ્ાસવાસ પણ મેળવી િકો છો. ક�ન્સની ્ાસવાસમા ં

્માવિે થઈ િક� છે: 

• ્�સ� – ઓપસ�િન દાસા ક�ન્સ �ૂસ કાવામા ંઆવ ેછે 

• �કમોાચ�કત્ા – ક�ન્સના કોષોનો નાિ કસવા માટ� આપવામા ંઆવતી દવા  

• સ��ડયોાચ�કત્ા – ્ાસવાસ �મા ંક�ન્સના કોષોનો નાિ કસવા માટ� ઉચચ ઊ�રના એક્ સ� 

વાપસવામા ંઆવે 

• હોમ�નલ ઉપચાસ – ્ાસવાસ તમાસા િસ�સના હોમ�ન્મા ંબદલાવ લાવ ેછે, ક� � ક�ન્સને 

ધી�ુ ંકસ� િક� છે અથવા વધવાથી સોક� િક� છે. 
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• લાકત ઉપચાસ (અ�કુ વખત બાયોલો�જકલ થસેાપી કહ�વાય છે) – ક�ન્સના કોષો � સ�તે 

વધે છે તેને લવકત કસ� તેવી દવાઓ આપવામા ંઆવ ેછે.  

આડ અ્સ 

ક�ન્સની ્ાસવાસની આડ અ્સો થાય છે. આ ઘણીવખત ઘટાડ� અથવા ્ચંાવલત કસ� િકાય 

છે. તમાસ� સવાસસય ટ�મ તમને ્લાહ આપિ.ે મોટા ભાગની આડઅ્સો ્ાસવાસ ્માીત 

થવાની ્ાથ ેમટ� �ય છે. 

તબીબી પસ�ક્ 

 તમને તબીબી પસ�કણોમા ંભાગ લવેા�ુ ંકહ�વામા ંઆવી િક� છે.  તબીબી પસ�કણો તે જોવા 

માટ� નવી ્ાસવાસો�ુ ંપસ�કણ કસ� છે ક� �ુ ંતે વતરમાન ્ાસવાસો કસતા ંવધાસ� અ્સકાસક છે ક� 

ક�મ. પસ�કણ નવી દવાના પ�સકણ અથવા ્ાસવાસ આપવાની નવી સ�તના પ�સકણને ્માવી 

િક� છે. 

જો કોઇપણ પસ�કણો હિ ે�મા ંતમે ભાગ લઈ િકો છો, તો તમાસા ડોકટસ તે િવિ ેતમાસ� ્ાથે 

વાત કસિ.ે તમે પ�સકણમા ંભાગ ન લવેા�ુ ંપ્દં કસ� િકો છો. 

�સૂક ઉપચાસો 

એવા અનય ઉપચાસો પણ છે � તમને ્ા�ંુ અ�ભુવવા માટ� મદદ કસ� િક� છે, �મ ક� ધયાન 

અથવા આસામ. આ ઉપચાસો ક�ન્સની ્ાસવાસ ્માવતી નથી. તમાસ� � અનય ઉપચાસોનો 

ઉપયોગ કસવો છે તેના િવિ ેહમેંિા તમાસા ક�ન્સના ડોકટસને જણાવ�ુ ંજોઈએ. 

્ાસવાસ�ુ ંઆયોજન કઈ સ�તે કસવામા ંઆવે છે 

તમાસ� ્ાસવાસ�ુ ંઆયોજન તમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મ કસિ,ે �ઓ તમાસા ક�ન્સના પકાસમા ં

િનષણાતં છે. ્ાસવાસ િ�ંુ થાય તે પહ�લા તમાસ� ક�ન્સ િવિ ેવ� ુ�ણવા માટ� થોડા ંપ�સકણો 

કસવા પડ� િક� છે. તમાસ� ્ાસવાસ�ુ ંઆયોજન કસતી વખતે, ડોકટસ નીચનેી બાબતો જોિે: 

• તમે ક�ન્સનો � પકાસ ધસાવતા હો 

• ક�ન્સ�ુ ંકદ અને તે પ્્ુર છે ક� ક�મ 

• તમા�ંુ ્ામાનય સવાસસય 
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• સાષ્�ય ્ાસવાસના �ચૂનો. 

તમાસ� વય�કતગત પ્દંગીઓ પણ મહતવની હોય છે. 

ખાતસ� કસો ક� તમે ્ાસવાસના િવકલપો ્મ�યા છો. તમે �યા ં�ધુી ્ં્ ષુટ ન હો ક� તમે તમામ 

બાબતો ્મ�યા છો, તયા ં�ધુી તમાસા ડોકટસ� અથવા ન �્ તમાસા ્ાસવાસ િવિનેા કોઇપણ 

પ્નોના જવાબ આપવા જોઇએ. તમાસ� ડોકટસને તમને ્ાસવાસ આપવા માટ� પસવાનગી 

(્મંિત) આપવાની જ�સ પડ� િક� છે.  

્બંધંી અથવા િમતને તમાસ� ્ાથ ે�લુાકાતમા ં્ાથ ેલાવવા�ુ ંમદદ�પ થાઈ િક� છે. તેઓ 

તમને �ુ ંકહ�વામા ંઆવ્ ુહ્ ુતે યાદ કસાવવામા ંમદદ કસ� િક� છે. તમે � પ્ો �છૂવા ઇચછો 

છો તેની યાદ� તમાસ� �લુાકાતમા ંલઈ જવાથી પણ મદદ મળ� િક� છે. તમે જવાબો લખી િકો 

છો �થી તમે તેને યાદ સાખી િકો. 

્ાસવાસ િવિે િન ર્યો લેવા 

એક કસતા ંવધાસ� ્ાસવાસ િ� હોઈ િક� છે, તેથી તમને તેમાથંી પ્દં કસવા�ુ ં�છૂવામા ં

આવી િક� છે. તમને તે અઘ� ંલાગી િક� છે નીચેની બાબતો �ણવા માટ� તમાસ� સવાસસય્ભંાળ 

ટ�મ ્ાથ ેવાત કસો: 

• િવિવધ ્ાસવાસો �ુ ં્માવી િક� છે 

• દસ�ક ્ાસવાસની િ� આડ અ્સો કઈ છે 

• દસ�ક ્ાસવાસના િ� ફાયદાઓ અને ગેસફાયદા �ુ ંછે. 

તમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મ પ્દં કસવા માટ� તમને ્મય આપિ.ે તેઓ તમને િનણરય લવેામા ં

પણ મદદ કસ� િક� છે. 
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તમાસ� આસોગય ્ભંળ ટ�મ ્ા્ે વાત કસવી 

ક�ન્સ ધસાવ�ુ ંએ વચ�િતત કસતો અને � ૂચંવણ ભય� ્મય છે. તમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મ 

્ાથ ેવાત કસવી મદદ�પ બની િક� છે. ઘણા ંલોકોને તેઓની ્ાથ ે�ુ ંથઈ સ� ુછે અને િા માટ� 

થઈ સ� ુછે તે �ણે તયાસ� ્ા�ંુ અને વ� ુિનયિંતત લાગે છે.  

લોકો ઘણીવાસ અ�ભુવ ેછે ક� હો�સપટલનો સટાફ તેઓના પ્ોનો જવાબ આપવા માટ� ઘણા ં

વયસત હોય છે. પસં્ ુતમાસ� તે ્મજ� ુજ�સ� છે ક� �ુ ંથઈ સ� ુછે અને ક�ન્સ તથા તેની 

્ાસવાસની તમાસા પસ ક�વી અ્સ થિ.ે તમાસ� મદદ કસવા માટ� સટાફ ઉપલબધ છે. સટાફ� 

તમાસા પ્ોના જવાબો આપવા માટ� ્મય ફાળવવો જોઈએ. જો તમે �ગલીિ ્ાસ� સ�તે ્મ� 

અથવા બોલી િકતા ન હો, તો હો�સપટલ તમાસા માટ� �ુભાિષયાની ્ગવડ કસ� િક� છે. 

તમાસા ડોકટસ અથવા ન ર્ને અ�કૂ પ્ો �છૂવા તમને અઘસા લાગી િક� છે, ખા્ કસ�ને જો તે 

વય�કતગત ્મસયાઓ િવિ ેહોય. પસં્ ુતમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મ મદદ માટ� જ છે અને તેઓ 

આ પ્ોનો જવાબ આપવા માટ� ટ�વાયેલા હોય છે. 

તે મહતવ�ુ ંછે ક� તમને �ુ ંકહ�વામા ંઆવ્ ુછે તે તમે ્મજો. જો તમે નથી ્મ�યા, તો ડોકટસ 

અથવા ન ર્ને ફસ�થી ્મ�વવા માટ� કહો. 

તમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મને �છૂવાના પ્ો 

 અહડ થોડા ંપ્ો છે � તમે તમાસ� સવાસસય ્ભંાળ ટ�મને �છૂ� િકો છો. તમામ પ્ો તમને 

્બંિંધત ન પણ હોઈ િક�. 

• માસા િનદાન નો અથર �ુ ંછે? 

• ક�ન્સ ક�ટ�ુ ંઆગળ વધે� ુછે? 

• માસ� ્ાસવાસમા ંિનેો ્માવિે થિ?ે 

• દસ�ક ્ાસવાસના લાભો, જોખમો અને આડ અ્સો �ુ ંહોય છે? 

• ્ાસવાસ માસા સો�જ�દા �વનને કઈ સ�તે અ્સ કસિ?ે 

• ્ાસવાસ ક�ટલી અ્સકાસક સહ�િ?ે 
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• �ુ ંક�� ુ ંઅ�ભુ� ુ� ંતેના િવિ ેકોની ્ાથ ેવાત કસ� િ�ુ? 

• જો મને પછ�થી પ્ો થાય તો �ુ ંકોની ્ાથ ેવાત કસ� િ�ુ? 

• �ુ ંધાિમશક અથવા આધયા�તમક ઇચછાઓ ધસા�ુ ં� ં- તે �સૂ� િઈ િકિ?ે 

ક�ન્સનો ્ામનો કસવો – �ા ં્ી આધાસ મેળવવો 

તમાસ� લાગ્ી 

 �યાસ� તમને ક�ન્સ છે તે�ુ ંતમને કહ�વામા ંઆવ ેતયાસ� િવિવધ પકાસની લાગણીઓ થવી તે 

્ામાનય છે.  તમે આઘાતી, ડસ� ગયેલ, વચ�િતત, કોિધત અથવા હતાિા અ�ભુવી િકો છો. 

અ�ભુવવા માટ�ની કોઇ ્ાચી અથવા ખોટ� સ�ત નથી. તમે ક�� ુઅ�ભુવો છો તે િવિ ેવાત 

કસવી તે ઘણી વખત મદદ મળ� િક� છે. 

આધાસ �ા ંથી મેળવવો: 

• મેકિમલન – અમે � સ�તે મદદ કસ� િક�એ છ�એ તે તમામ સસતા જોવા માટ� પાના 3 

અને 4 �ુઓ.  

• ્લાહકાસો – ્લાહકાસ તમને ખાનગી જગયામા ંતમાસ� લાગણીઓ ્ાથે ક�વી સ�તે 

વતર�ુ ંતે �ણવા અને તે િવિ ેવાત કસવામા ંમદદ કસ� િક� છે. જો તમે કાઉન્ેલડગ 

મેળવવા ઈચછતા હોય તો તમાસા ક�ન્સના ડોકટસ અથવા GP ને �છૂો. 

• આધાસ ્�હૂ – ક�ન્સ ધસાવતા અનય લોકો ્ાથ ેવાત કસવી મદદ�પ થઈ િક� છે.  

તમાસા ડોકટસો અથવા ન ર્ને તમાસા િવસતાસમા ં્�હૂો િવિ ે�છૂો અથવા 

macmillan.org.uk/supportgroups ની �લુાકાત લો. 
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પવ્ા, કામ અને �ુ્ ારસ�  

 મેકિમલન મદદ કસ� િક� છે તેની ઘણી સ�ત છે જો ક�ન્સ તમાસ� નોકસ� અથવા નાણાનેં અ્સ 

કસ્ ુ ંહોય. આમાનંી કોઇ પણ ્મસયા િવિ ેવાત કસવા માટ� 0808 808 00 00 પસ ફોન કસો. 

• તમે � માટ� લાયક હોઇ િકો છો તે લાભો િવિ ેઅમે તમને જણાવી િક�એ છ�એ અને 

તેને લા� ુપાડવા માટ� મદદ કસ� િક�એ છ�એ. 

• અમે તમને ગીસો, પેનિન, વીમા ઉછ�ના નાણા ંઅને બચતો િવિનેા પ્ો માટ� મદદ કસ� 

િક�એ છ�એ. 

• અમે ગાનટ �સૂ� પાડ�એ છ�એ - ક�ન્સ દાસા કાસણ�તૂ વધાસાના ખચરને પાહ�ચી 

વળવામા ંમદદ કસવા માટ� કસવામા ંઆવતી �કૂવણી. દાખલા તસ�ક�, તમાસ� તમાસા 

હ�ટડગ બીલ્ પસ વધાસ� પૈ્ા ખચરવા પડ� િક� છે. એક સવાસસય અથવા ્ામા�જક 

્ભંાળ વયવ્ાયીએ તમાસા માટ� અસ� કસવી જ�સ� છે.  

• જો ક�ન્સને કાસણે તમાસા કાયર પસ અ્સ થઇ હોય તો તે િવિ ેઅમે તમને મા�હતી અને 

્લાહ આપી િક�એ છ�એ. 

• જો તમે ક�ન્સ ધસાવતા હો, તો અમે તમને �ુ્ ાફસ� િવિ ેમા�હતી આપી િક�એ છ�એ. 

િાસ��સક ર�સરાસો 

અ�કુ વખત, ક�ન્સ અથવા ક�ન્સની ્ાસવાસો તમા� ંિસ�સ ��ુ ંદ�ખાય છે અથવા કાયર કસ� છે 

તેને અ ્ સ કસ� િક� છે. આ િવિ ેતમને તમાસા ડૉકટસ અથવા ન ર્ ્લાહ અને ઉપલબધ હોય 

તેવી મદદ આપી િકિ.ે  અમે પણ તમને મા�હતી આપી િક�એ છ�એ 0808 808 00 00 પસ 

અમને ફોન કસો. 

ધમર અને આધયા�તમકતા 

ક�ન્સના િનદાન બાદ, અ�કુ લોકો ધાિમશક માનયતાઓ અથવા આધયા�તમક લાગણી માટ� વ� ુ

���ત થઇ �ય છે. ્્ ધાિમશક િવ�ા્ ધસાવતા લોકોને આ ઘણીવાસ મદદ�પ ્ાવબત થઈ 

િક� છે. અનય લોકો તેમના ઘમર પસ પ્ કસ� િક� છે. 

અ�કુ લોકો પાથરના અથવા ધયાનમા ંઆસામ અ�ભુવી િક� છે. ઘણા ંલોકો માટ� અનય લોકો 

તેઓ માટ� પાથરના કસ� સહા છે તે �ણ� ુમદદ�પ ્ાવબત થઇ િક� છે. 
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તમે િમેા ંમાનો છો તે િવિ ેચો�્ ન હોય તો પણ તમે ચે�ીલન, િમનીસટસ, પાદસ�, સાબબી 

અથવા અનય ધાિમશક ��ુુ ્ાથ ેવાત કસ� િકો છો. આધયા�તમક અને ધાિમશક ��ુુ મદદ કસવા 

માટ� તૈયાસ હોય છે, અને તમે મનની િાિંત મેળવી િકો છો. 

�ુ�ંુબ, િમતો અને ્ભંાળકાસો માટ� આધાસ 

� લોકો તમાસ� ન�ક હોય છે તેઓ પણ આ ્મયે અઘસ� લાગણી અ�ભુવી િક� છે. અમાસા 

ક�ન્સ આઘાસના િનષણાતંો, ક�ન્સ ધસાવતા તમાસા ્બંધંીઓ અને િમતો ્�હત દસ�ક લોકોને 

મદદ કસવા માટ� અહડ છે. તેઓ અમને 0808 808 00 00 પસ ફોન કસ� િક� છે. તેઓ આધાસ 

માટ� તમાસ� સવાસથય ્ભંાળ ટ�મ ્ાથ ેપણ વાત કસ� િક� છે. 

એક ્ભંાળકાસ એવી વય�કત છે � ક�ન્સ ધસાવતા ્બંધંી અથવા િમતને �કુવણી િવના 

્હાય આપે છે �ઓ આ મદદ િવના વયાવસથા કસ� િકતા નથી. તેઓ વય�કતગત ્ભંાળ લઈ 

િક� છે, લાગણીિીલ આધાસ આપી િક� છે અથવા ઘસકામમા ંમદદ કસ� િક� છે. જો કોઈ વય�કત 

તમાસ� દ�ખસ�ખ કસવામા ંમદદ કસ� સ� ુહોય, તો તે મહતવ�ુ ંછે ક� તેઓ પણ ્હાય મેળવ.ે 

તેઓ માટ� ઘણી મદદ ઉીલબધ છે.  

તેઓએ તમાસા ડોકટસ અથવા ન ર્ ્ાથ ેઆ િવિ ેવાત કસવી જોઇએ, અથવા મેકિમલનને 

0808 808 00 00પસ ફોન કસવો જોઇએ. 
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િબદાવાલ  

લાભો – ખચાર માટ� તમાસ� મદદ કસવા ્સકાસ દાસા તમને �કુવવામા ંઆવતા નાણા.ં 

બનાઇન –  િસ�સમા ંએક ગઠો � ક�ન્સ નથી અને િસ�સમા ંઅનય �ાયં પ્સ� િક્ ુનથી.  

કોષો –  નાનકડા ંવબલડડગ બલોક્ � આપણા િસ�સના �ગો અને પેિીઓની સચના કસ� છે. 

િનદાન ્�ુ ં– જો તમને ક�ન્સ હોવા�ુ ંિનદાન કસવામા ંઆવ્ ુ હોય, તો તેનો મતલબ છે ક� 

તમાસા ડોકટસ� તે િોધ્ ુછે ક� તમે ક�ન્સ ધસાવો છો. 

િનદાન ચા� ુહો� ુ– િનદાન તયાસ� ચા� ુહોય છે �યાસ� તમાસા ડોકટસ િોધતા હોય ક� તમે માદંગી 

ધસાવો છો ક� નહડ  

સવાસસય ્ભંાળ ટ�મ – તબીબી િનષણાતંો અને અનય વયવ્ાયીઓની ટ�મ � તમાસ� દ�ખસ�ખ 

સાખિ.ે 

ાલમર�ટ�ક િ્સટમ  – ્મગ િસ�સમા ંનળ�ઓ અને ગિંથઓ�ુ ંજોડાણ. તે સોગપિતકાસક િ્સટમનો 

એક ભાગ છે. િ્સટમ ચેપ ્ામે લડ� છે અને આપણી પેિીઓ અને �ગોમાથંી પવાહ�નો િનકાલ 

કસ� છે. 

�ખુય કાયરકસ – આ વય�કત તમાસો �ખુય ્પંકર  છે. તમે તેઓની ્પંકર  િવગતો ધસાવતા ંહોવા 

જોઇએ. તેઓ તમાસા પ્ોના જવાબ આપી િક� છે અને િવિવધ �સથિતઓમા ંકોણ મદદ કસ� િક� 

છે તે તમને જણાવિ.ે  

મેાલગનનટ – િસ�સમા ંક�ન્સનો એક ગઠો � ્મગ િસ�સમા ંપ્સ� િક� છે. 

પેાલએટ�વ ્ભંાળ – મટ� ન િક� તે�ુ ંક�ન્સ ઘસાવતી વય�કતને અપાતી ્ભંાળ આમા ંક�ન્સને 

ઘટાડવાની અથવા તેના લકણોમા ંઘટાડો કસ�ને કોઈ વય�કતને આસામ આપવાની ્ાસવાસનો 

્માવિે થાય છે 

આડ અ્સ – ક�ન્સની ્ાસવાસની આડ અ્સો દાખલા તસ�ક�, વાળ ખસ� જવા, માદંગી ક� થાક 

અ�ભુવવો. મોટા ભાગની આડઅ્સો ્મય ્ાથ ેમટ� �ય છે. 

ગાઠં – ગાં્  એ અ્ામાનય સ�તે વધતા કોષોનો ્�હૂ છે. અ્ામાનય કોષો વધતા ંજ સહ� છે અને 

એક ગઠો બનાવ ેછે. 
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ગુજરાતી ભાષામાં વધ ુમાિહતી 

અમાસ� પા્ે �જુસાતી ભાષામા ંનીચનેી બાબતો િવિ ેમા�હતી ઉપલબધ છે: 

ક�ન્સના પકાસો 

• સતન ક�ન્સ 

• મોટા �તસડા�ુ ંક�ન્સ  

• ફ�ફ્ા�ં ુ ંક�ન્સ 

• પોસટ�ટ ક�ન્સ 

્ાસવાસો 

• �કમોથસેપી 

• સ��ડયોથસેપી (િવ�કસણોત્ગગ 

ઉપચાસ) 

• િ��કયા 

ક�ન્સ ્ામે �કુાબલો કસવો 

• લાભોની માગંણી કસવી 

• ખાવાની ્મસયા અને ક�ન્સ 

• �વનનો �ત 

• થાકાવટ અને ક�ન્સ 

• ક�ન્સની ્ાસવાસની આડ અ્સો 

• પોતાની �તની મદદ કસવા માટ� તમે 

�ુ ંકસ� િકો છો 

 

આ મા�હતી જોવા માટ� macmillan.org.uk/translations પસ �ઓ 

અમાસ� ્ા્ે �જુસાતીમા ંવાત કસો. 

તમે મેકિમલનને મફત 0808 808 00 00પસ ફોન કસ� અને �ુભાિષયાની મદદ દાસા 

�જુસાતી મા ંઅમાસ� ્ાથ ેવાત કસ� િકો છો. તમે વચ�તાઓ અને તબીબી પ્ો િવષે અમને 

વાત કસ� િકો છો. �યાસ� તમે ફોન કસો તયાસ� ફકત ��ગલિમા ં‘�જુસાતી’ કહો. 

અમે ્ોમવાસ થી �કુવાસ, ્વાસ� 9 વાગયાથી સાતે 8 વાગયા �ધુી ઉપલબધ છ�એ. જો તમને 

્ાભંળવાની ્મસયા હોય તો તમે ટ�કસટફોન 0808 808 0121 અથવા ટ�કસટ સ�લે વાપસ� 

િકો છો. 
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સંદભ� અને આભારદશ�ન  

આ મા�હતી પતકમા ંઆપેલ મા�હતી મેકિમલન ��ુસતકા ક�ન્સની મગરદિિશકા પસ આધા�સત 

છે. અમે તમને તેની નકલો મોકલી િક�એ છ�એ, પસં્ ુ્�ંણૂર �સુતક તો ફકત �ગવલિ માજં 

ઉપલબધ છે. આ મા�હતી પતકમા ંઆપેલ મા�હતી મેકિમલનની વબે્ાઈટ, 

macmillan.org.uk  પસ થી પણ લવેામા ંઆવી છે. 

આ તમામ મા�હતી મેકિમલન ક�ન્સ ્પોટરની ક�ન્સ મા�હતી િવકા્ ટ�મ દાસા લખવામા ંઅને 

્પંા�દત કસવામા ંઆવી છે. આ ્ા�હતયની ્મીકા ્બંિંધત િનષણાતો દાસા કસવામા ંઆવી છે 

અને અમાસા મે�ડકલ ્પંાદક, ડૉ �ટમ આઈવે્ન, કન્લટનટ મે�ડકલ ઓનકોલો�જસટ અને 

મેકિમલન ચીફ મે�ડકલ ્પંાદક દાસા મ�ૂંસ કસવામા ંઆવ્ ુછે. ક�ન્સથી અ્સગસત લોકોનો 

પણ આભાસ �ઓએ આ મા�હતીની ્મીકા કસ� છે. 

અમાસ� તમામ મા�હતી શષે્ ્લાહ ઉપસ આધાસ�ત છે. અમે ઉપયોગમા ંલઈએ તેવા ્ા�હતય 

િવિ ેવ� ુમા�હતી માટ� bookletfeedback@macmillan.org.uk પસ અમાસો ્પંકર  કસો. 

MAC15916_GUJARATI 
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If you’re diagnosed with cancer – a quick guide 

This information is about what to expect when you find out you have cancer and 
where to get help and support. Underlined words are explained in the glossary at 
the end.  

Being diagnosed with cancer can be a huge shock. You may be feeling lots of 
different emotions. But it doesn’t mean you have to give up hope. Many people are 
now treated successfully or able to live with cancer for many years. There are lots of 
people and services that can support you. 

If you have any questions or want someone to talk to, 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 another language. Just tell us, in English, the 
language you want to use. 

We have more information in other languages about different types of cancer, 
treatments and living with cancer. Visit macmillan.org.uk/translations or call us 
on 0808 808 00 00. 

We have a longer booklet called The cancer guide that you might find helpful, but 
this is only available in English. 

This information is about: 

• What is cancer? 

• How Macmillan can help 

• What happens after diagnosis? 

• Health and social care professionals you might meet 

• The main cancer treatments 

• How treatment is planned 

• Talking to your healthcare team 

• Coping with cancer – where to get support 

• Glossary (explanation of words) 

• More information in other languages 

If you’re diagnosed with cancer –  
a quick guide: English 
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What is cancer? 

Cancer starts in our body’s cells. Cells are tiny building blocks that make up the 
organs and tissues of our body. Usually, these cells split (divide) to make new cells 
in a controlled way. This is how our bodies grow, heal and repair. Sometimes, this 
goes wrong and the cell becomes abnormal. The abnormal cell keeps dividing and 
making more and more abnormal cells. These cells form a lump called a tumour. 

                            Normal cells              Cells forming a tumour 

 

Not all lumps are cancer. A lump that is not cancer (benign) cannot spread to 
anywhere else in the body. A lump that is cancer (malignant) can grow into 
surrounding areas of the body.  

Cancer cells sometimes break away from the first (primary) cancer and travel 
through the blood or lymphatic system to other parts of the body. Cancer cells that 
spread and develop into a tumour somewhere else in the body are called a 
secondary cancer. 

How Macmillan can help 

Macmillan is here to help you and your family. We will support you from the 
moment you’re diagnosed, through your treatment and beyond. 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. Our specialists can answer medical questions, give 
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  

• Macmillan nurses. Our nurses are specialists in cancer and palliative care. 
They can give support to you and your family. To get a Macmillan nurse, you 
need to be referred. Ask your doctor or nurse about getting one, or call us on 
0808 808 00 00. If there isn’t a Macmillan nurse in your area, you can still 
be referred to other specialist services. 
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• Other Macmillan health and social care professionals. We have lots of 
other professionals that help people with cancer, for example dietitians and 
physiotherapists.  

• 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  

What happens after diagnosis? 

Your healthcare team should talk to you about your treatment options and about 
any support you might need. They will give you an idea of what your treatment will 
involve and when it can start. You may need to have some more tests or scans to 
find out more about the cancer. 

Health and social care professionals you might meet 

When you have cancer, you may meet lots of different health and social care 
professionals. 

Key worker 
You should have a key worker and be given their contact details. Your key worker is 
your main point of contact. They can answer your questions and tell you who can 
help with different things.  

Hospital team (MDT) 
At hospital, a multidisciplinary team (MDT) will manage your treatment and care. 
This is a group of health and social care professionals. The group might include 
some or all of these roles: 

• Clinical nurse specialist (CNS) – a nurse who is an expert in a particular type 
of cancer. Your CNS might be your key worker (see above). 

• Haematologist – a doctor who is an expert in diagnosing and treating blood 
disorders, including cancers that start in the blood. 

• Oncologist – a doctor who is an expert in treating cancer. 

• Palliative care doctors and nurses – experts in treating symptoms and making 
someone more comfortable when the cancer can’t be cured. 
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• Radiographer (therapeutic) – an expert in giving radiotherapy. 

• Radiologist – an expert in x-rays and scans. 

• Surgeon – a doctor who is an expert in surgery and does operations. 

There may be other people in the MDT depending on the type of cancer you have. 

In your local area  
There are other professionals who can help look after you while you’re at home. 
They will be in contact with your hospital team. They include: 

• GP – Your GP can help you manage symptoms and side effects and arrange for 
you to see any specialists if needed. They can arrange services to help you at 
home and talk to you about any treatment decisions you need to make. 

• Community and district nurses – These nurses can visit you at home and give 
care and support to you and anyone looking after you. Your GP can contact 
them for you. 

• Practice nurse – Some GP practices have nurses who work alongside the GP. A 
practice nurse might do things like take blood tests or put dressings on wounds. 

Social services and voluntary organisations 
If you need help at home, for example with washing, dressing, cleaning or 
shopping, speak to your GP or key worker. They may refer you to a social worker. A 
social worker can help with problems in the home to help someone live 
independently. There may also be other organisations in your area that could help. 

The main cancer treatments 

The aim of treatment is to cure the cancer, or to control it and relieve any symptoms. 

The type of treatment you have will depend on the type of cancer and your situation. 
You may have more than one treatment. Cancer treatments can include: 

• surgery – the cancer is removed in an operation 

• chemotherapy – drugs are given to destroy cancer cells  

• radiotherapy – high-energy x-rays are used to destroy cancer cells 

• hormonal therapy – treatment changes the hormones in your body, which can 
slow down the cancer or stop it from growing 

• targeted therapy (sometimes called biological therapy) – drugs are given that 
target the way cancer cells grow.  
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Clinical trials 
You may be asked to take part in a clinical trial. Clinical trials test new treatments to 
see if they are more effective than current treatments. A trial might involve testing a 
new drug or testing a new way of giving treatment. 

If there are any trials that you can take part in, your doctor will talk to you about 
them. You can choose not to take part in a trial. 

Side effects 
Cancer treatments can cause unwanted side effects. These can often be reduced 
and managed. Your healthcare team will give you advice. Most side effects 
gradually go away after treatment finishes. 

Complementary therapies 
There are other therapies that may help you feel better, such as meditation or 
relaxation. These therapies do not treat cancer. You should always tell your cancer 
doctor about any other therapies you want to use. 

How treatment is planned 

Your healthcare team, who are experts in your type of cancer, will plan your 
treatment. You may need to have tests to find out more about the cancer before 
treatment starts. When planning your treatment, the doctors will look at: 

• the type of cancer you have 

• the size of the cancer and whether it has spread 

• your general health 

• national treatment guidelines. 

Your personal preferences are also important. 

Make sure you understand the treatment options. Your doctor or nurse should 
answer any questions you have about the treatment, until you’re happy that you 
understand everything. You will need to give permission (consent) for the doctors to 
give you the treatment.  

It might help to take a relative or friend to appointments with you. They can help 
you remember what was said. It might also help to take a list of questions that you 
want to ask and take it to your appointment. You can write down the answers so you 
remember them. 
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Making decisions about treatment 
There might be more than one possible treatment, so you might be asked to choose 
between them. You might find this difficult. Talk to your healthcare team to find out: 

• what the different treatments will involve 

• what the possible side effects of each treatment are 

• what the possible advantages and disadvantages of each treatment are. 

Your healthcare team will give you time to choose. They can also help you with the 
decision. 

Talking to your healthcare team 

Having cancer can be a worrying and confusing time. Talking to your healthcare 
team can help. Many people feel better and more in control when they know what is 
happening to them and why.  

People often feel that hospital staff are too busy to answer their questions. But it’s 
important for you to understand what’s happening and how the cancer and its 
treatment might affect you. The staff are there to help you. They should make time 
for your questions. If you don’t understand or speak English well, the hospital can 
arrange an interpreter for you. 

You might find some questions difficult to ask your doctor or nurse, especially if they 
are about personal issues. But your healthcare team are there to help and they are 
used to answering these questions. 

It is important that you understand what you are told. If you don’t, ask the doctor or 
nurse to explain again. 

Questions to ask your healthcare team 
Here are some questions you may want to ask your healthcare team. They may not 
all be relevant for you. 

• What does my diagnosis mean? 

• How advanced is the cancer? 

• What will my treatment involve? 

• What are the benefits, risks and side effects of each treatment? 

• How will the treatment affect my daily life? 

• How effective will treatment be? 

• Who can I talk to about how I’m feeling? 
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• Who can I speak to if I think of questions later? 

• I have religious or spiritual wishes – will these be met? 

Coping with cancer – where to get support 

Your emotions 
It’s common to feel overwhelmed by different feelings when you’re told you have 
cancer. You may feel shocked, scared, worried, angry or depressed. There is no 
right or wrong way to feel. Talking about how you feel can often help. 

Where to get support: 

• Macmillan – See pages 2 to 3 for all the ways we can help.  

• Counsellors – A counsellor can help you talk about and find ways to deal 
with your emotions in a confidential space. Ask your cancer doctor or GP if 
you’d like counselling. 

• Support groups – Talking to other people who have cancer may help. Ask 
your doctor or nurse about groups in your area, or visit 
macmillan.org.uk/supportgroups 

Money, work and travel  
There are many ways Macmillan can help if cancer has affected your job or 
finances. Call us on 0808 808 00 00 to talk about any of these issues. 

• We can tell you about benefits you might be entitled to and help you apply for 
them. 

• We can help you with questions about mortgages, pensions, insurance, 
borrowing and savings. 

• We provide grants – payments to help you cope with extra costs caused by 
cancer. For example, you might be spending more money on your heating 
bills. A health or social care professional needs to apply for you.  

• We can give you information and advice if cancer has affected your work. 

• We can give you information about travelling if you have cancer. 

Physical changes 
Sometimes, cancer or cancer treatments can affect the way your body looks or 
works. Your doctor or nurse can give you advice about this and the help available. 
We can also give you information – call us on 0808 808 00 00. 
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Religion and spirituality 
After a cancer diagnosis, some people become more aware of religious beliefs or 
spiritual feelings. People with a strong religious faith often find this very helpful. 
Other people may question their faith. 

Some people find comfort in prayer or meditation. Many people find it helpful 
knowing that other people are praying for them. 

You can talk to a chaplain, minister, priest, rabbi or other religious leader even if 
you’re not sure about what you believe. Spiritual and religious leaders are used to 
helping, and you may find peace of mind. 

Support for family, friends and carers 
People close to you may also have difficult emotions at this time. Our cancer 
support specialists are here to help everyone affected by cancer, including your 
relatives and friends. They can call us on 0808 808 00 00. They can also talk to 
your healthcare team for support. 

A carer is someone who gives unpaid support to a relative or friend with cancer 
who couldn’t manage without this help. They might help with personal care, give 
emotional support or help with housework. If someone is helping to look after you, 
it’s important they get support too. There is lots of help available for them.  
They should talk to your doctor or nurse about this, or call Macmillan on 0808 
808 00 00. 
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Glossary  

Benefits – Money paid to you by the government to help you with costs. 

Benign – A lump in the body that is not cancer and cannot spread to anywhere else 
in the body.  

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

Diagnosed – If you are diagnosed with cancer, it means your doctor has found that 
you have cancer. 

Diagnosis – A diagnosis is when your doctor finds out whether you have an illness 
or not.  

Healthcare team – The team of medical experts and other professionals that will 
look after you. 

Lymphatic system – A network of tubes and glands throughout the body. It is part 
of the immune system. The system fights infections and drains fluid out of our tissue 
and organs. 

Key worker – This person is your main point of contact. You should have their 
contact details. They can answer your questions and tell you who can help with 
different things.  

Malignant – A lump in the body that is cancer and can spread around the body. 

Palliative care – Care given to someone with a cancer that can’t be cured. . This 
may include treatment to shrink the cancer or to reduce symptoms and make 
someone more comfortable. 

Side effects – Unwanted effects of cancer treatment. For example, hair loss, feeling 
sick or tiredness. Most side effects go away after treatment finishes. 

Tumour – A tumour is a group of cells that are growing in an abnormal way. The 
abnormal cells keep multiplying and form a lump. 
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More information in other languages 

We have information in other languages about these topics: 

Types of cancer 
• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 
• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 
• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• 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 another 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. If you have problems hearing you 
can use textphone 0808 808 0121 or Text Relay. 
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References and thanks  

The information in this fact sheet is based on the Macmillan booklet The cancer 
guide. We can send you a copy, but the full booklet is only available in English. 
Information in this fact sheet also comes from the Macmillan website, 
macmillan.org.uk  

All of this information has been written and edited by Macmillan Cancer Support’s 
Cancer Information Development team. It has been reviewed by relevant experts 
and approved by our medical editor, Dr Tim Iveson, Consultant Medical 
Oncologist and Macmillan Chief Medical Editor. Thanks also to the people 
affected by cancer who reviewed this information. 

All our information is based on the best evidence available. For more information 
about the sources we use, please contact us at 
bookletfeedback@macmillan.org.uk 

MAC15916 
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