
મૅકમમલન માહિતી પત્રક 2019 ના પ્રષુ્ઠ 1કુલ 17 
જો તમને કેન્સર હોવાન ું નનદાન કરવામાું આવ્ય  હોય – એક ઝડપી માર્ગદનશિકા 

 

 

જો તમને કૅન્સર િોવાનુું મનદાન કરવામાું આવ્ય ુિોય –  

એક ત્વહરત માર્ગદમશિકા  
 

આ માહહતી જ્યારે તમને ખબર પડે કે તમને કૅન્સર છે ત્યારે શ ું અપેક્ષા રાખવી અને આધાર તથા 
સહાય ક્ાું થી મેળવવા તે નવશે છે. 

નીચ ેલીટી કરેલા શબ્દો અંતમાું આપેલી શબ્દ સચૂચમાું સમજાવવામાું આવ્યા છે. શબ્દ સચૂચ 

અંગ્રેજીમાું શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે. 

કેન્સરન ું નનદાન કરવામાું આવ્ય  હોય તે એક મોટો આઘાત હોઈ શકે છે. તમે ઘણી અલર્ 

અલર્ લાર્ણીઓ અન ભવી શકો છો. પણ તેનો અથગ એમ નથી કે તમે આશા રાખવાની પણ 

છોડી દો. હાલમાું ઘણાું લોકોની સફળતાપવૂગક સારવાર કરવામાું આવે છે અથવા તેઓ કૅન્સર 

ધરાવતા હોવા છતાું ઘણાું વર્ષો જીવી શકે છે. એવા ઘણાું લોકો અને સેવાઓ છે જે તમારી 
સહાય કરી શકે છે. 

જો તમને આ માહહતી નવશ ેકોઇ પ્રશ્નો હોય, તો જ્યાું તમે સારવાર લઈ રહ્યા હો ત્યાુંના ડૉક્ટર 

અથવા નસગને પછૂી શકો છો.  

તમે મૅકનમલન કૅન્સર સપોટગ  (Macmillan Cancer Support) ને અઠવાહડયાના સાત હદવસ, 

સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકો છો. અમારી 
પાસ ેદ ભાનર્ષયા છે, તેથી તમે તમારી ભાર્ષામાું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જ્યારે તમે અમન ે

ફોન કરો, ત્યારે અમન ેઅંગ્રજેીમાું જણાવો કે તમને કઈ ભાર્ષાની જરૂર છે  (કહો“ ગ જરાતી”). 

ગ જરાતી ભાર્ષામાું macmillan.org.uk/translations પર કૅન્સર નવશે વધ  માહહતી ઉપલબ્ધ છે. 

અમારી પાસે કૅન્સરની માર્ગદમશિકા નામની એક નવસ્તતૃ પ સ્સ્તકા છે જે તમારા માટે મદદરૂપ 

સાચબત થઈ શકે છે, પરુંત   તે ફક્ત અંગ્રેજીમાું જ ઉપલબ્ધ છે. 

 

If you are diagnosed with 

cancer –  a quick guide: 

Gujarati  



મૅકમમલન માહિતી પત્રક 2019 ના પ્રષુ્ઠ 2કુલ 17 
જો તમને કેન્સર હોવાન ું નનદાન કરવામાું આવ્ય  હોય – એક ઝડપી માર્ગદનશિકા 

આ માહિતી નીચેની બાબતો મવશે છે: 

• કૅન્સર શ ું છે? 

• નનદાન પછી શ ું થાય છે? 

• તમે મળી શકો તેવા આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ વ્યવસાયીઓ 

• સારવારન ું આયોજન કેવી રીતે કરવામાું આવ્ય ું છે 

• કૅન્સરની મ ખ્ય સારવારો 
• તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી 
• કૅન્સરનો સામનો કરવો – ક્ાું થી સહાય મેળવવી 
• મૅકનમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે 

• શબ્દ સચૂચ 

• ગ જરાતી ભાર્ષામાું વધ  માહહતી 
• સુંદભગ અને આભારદશગન 
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કૅન્સર શુું છે? 

કૅન્સર આપણા શરીરના કોર્ષોમાું શરૂ થાય છે. કોર્ષો નાનકડાું ચબલ્ડીંર્ બ્લોક્સ છે જે આપણા 
શરીરના અંર્ો અન ેપેશીઓની રચના કરે છે. સામાન્ય રીત,ે આ કોર્ષો નવા કોર્ષ બનાવવા 
માટે નનયુંનત્રત રીત ેછૂટા પડે છે (નવભાજજત થાય છે). આ રીતે આપણ ું શરીર વ્ર ધ્ધધ પામ ેછે, 

સાજ ું થાય છે અને તેની મરામત થાય છે. અમ ક વખત, આ ખોટી રીતે થાય છે અને કોર્ષ 

અસામાન્ય બની જાય છે. આ અસામાન્ય કોર્ષો નવભાજજત થતા રહ ેછે અને વધ  અને વધ  
અસામાન્ય કોર્ષો બનાવતા રહ ેછે. આ કોર્ષો એક ર્ઠ્ઠો રચ ેછે જેને ર્ાુંઠ અથવા ટયમૂર કહવેાય 

છે. 

    

   ર્ાુંઠ બનાવનાર સામાન્ય કોષો 

 

તમામ ર્ઠ્ઠા કૅન્સરના નથી હોતા. કૅન્સરનો ન હોય તે ર્ઠ્ઠો (ચબનાઇન) શરીરમાું અન્ય ક્ાુંય 

પ્રસરી શકતો નથી.  

કૅન્સરનો હોય તે ર્ઠ્ઠો (મેચલગ્નન્ટ) શરીરના આજ -બાજ ના અંર્ોમાું વધી શકે છે. કેટલીક 

વખત, કૅન્સરના કોર્ષો, જ્યાું થી કૅન્સર શર  થય  હત  ું (પ્રાથનમક કૅન્સર) ત્યાું થી શરીરના અન્ય 

ભાર્ોમાું ફેલાય છે. કૅન્સરના કોર્ષો રક્ત અથવા લનસકા પ્રણાલીમારફત પ્રવાસ કરી શકે છે. તે 

શરીરના અન્ય ભાર્ોમાું ટયમૂર નવકસાવી શકે છે. આને ર્ૌણ કૅન્સર અથવા સેકેન્ડરી કૅન્સર 

કહવેાય છે. 

 

મનદાન પછી શુું થાય છે? 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમે તમારી સારવારના નવકલ્પો અને તમારા માટે જરૂરી હોય તેવી 
કોઇપણ સહાય માટે તમારી સાથે વાત કરવી જોઇએ. તેઓ તમને તમારી સારવારમાું શાનો 
સામાવેશ થશે અને તે ક્ારે શરૂ થઈ શકશ ેતે નવશે માહહતી આપશે. કૅન્સર નવશ ેવધ  જાણવા 
માટે તમારે થોડાું વધારે પરીક્ષણો અથવા સ્કેનો કરવા પડી શકે છે. 
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તમે મળી શકો તેવા આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ વ્યવસાયીઓ 

જ્યારે તમે કૅન્સર ધરાવતા હો, ત્યારે તમે ઘણાુંબધા નવનવધ આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ 

વ્યવસાયીઓન ેમળી શકો છો. 

 મખુ્ય કાયગકર 

તમારી પાસે એક મ ખ્ય કાયગકર હોવા જોઈએ અને તમન ેતેમની સુંપકગ  માહહતી આપવામાું 
આવી હોવી જોઈએ. તમારા મ ખ્ય કાયગકર તમારા મ ખ્ય સુંપકગ  છે. તેઓ તમારા પ્રશ્નોના 
જવાબ આપી શકશ ેઅને નવનવધ સ્સ્થનતઓમાું કોણ મદદ કરી શકે તે તમને જણાવશે.  

તમારા સ્થામનક મવસ્તારમાું   
 જ્યારે તમે ઘરે હો, ત્યારે તમારી સુંભાળમાું મદદ કરી શકે તેવા અન્ય વ્યવસાયીઓ છે. તેઓ 

તમારી હોસ્સ્પટલ ટીમ સાથે સુંપકગમાું રહશેે. તેઓમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• GP – તમે ઘરે હો ત્યારે તમારા GP તમારી આરોગ્ય સુંભાળ રાખ ેછે. તેઓ તમારા લક્ષણો 
તેમજ આડઅસરોની વ્યવસ્થામાું મદદ કરી શકશ ેઅન ેતમારા માટે જો જરૂર હોય તો કોઇ 

નનષ્ણાતન ેમળવાની ર્ોઠવણ પણ કરી શકશ.ે તેઓ ઘરમાું તમને મદદ કરવા માટે 

સેવાઓની ર્ોઠવણ કરી શકે છે અને તમારે કરવાની જરૂર હોય તેવા કોઇપણ સારવારના 
નનણગય નવશે તમારી સાથે વાત કરી શકે છે. 

• સમદુાય અને હિસ્ટ્સ્િક્ટ નસો – આ નસો તમારી ઘરે મ લાકાત લઈ શકે છે અને તમન ે

અથવા તમારી સુંભાળ રાખતા કોઇપણ વ્યસ્ક્તન ેસુંભાળ અને સહાય આપી શકે છે. તમારા 
GP તમારા માટે તેમનો સુંપકગ  સાધી શકે છે. 

• પૅ્રસ્ટ્ક્ટસ નસગ – અમ ક GP પ્રૅક્ક્ટસ એવા નસગ ધરાવતી હોય છે કે જેઓ GP ની સાથ ેજ કામ 

કરે છે પ્રૅક્ક્ટસ નસગ રક્ત નમનૂાઓ લેવા અથવા ઘા પર ડ્રેનસિંર્ કરવા જેવા કામો કરી શકતા 
હોઈ શકે છે. 

િોસ્સ્પટલ ટીમ (MDT) 

હોસ્સ્પટલમાું એક મલ્ટીહડનસપ્લીનરી ટીમ (MDT) તમારી સારવાર અને કાળજીન ું સુંચાલન કરશ.ે 

આ આરોગ્ય અને સામજજક સુંભાળ વ્યવસાયીઓનો એક સમહૂ છે. સમહૂમાું આ વ્યસ્ક્તઓમાુંના 
તમામ અથવા અમ કનો સમાવેશ થાય છે: 
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• સર્જન– એવા ડૉક્ટર જે ઓપરેશન કરતા હોય 

• ઓંકોલોજજસ્ટ – એવા ડૉક્ટર જે કૅન્સરના નનષ્ણાત હોય. 

• િીમેટૉલોજજસ્ટ – એવા ડૉક્ટર જે લોહી સુંબુંધી તકલીફોના નનષ્ણાત હોય.  

• રેહિયોલોજજસ્ટ – એક્સ-રે અને સ્કેન જોવા માટે તાલીમ પામેલ ડૉક્ટર. 

• ક્ક્લમનકલ નસગ સ્પેમશયલલસ્ટ (CNS) – એવા નસગ જે કોઈ ખાસ બીમારીના નનષ્ણાત હોય. 

તમારા CNS તમારા મ ખ્ય કાયગકર હોઈ શકે છે. 

• પેલલએહટવ કેર િૉક્ટર – એવા ડૉક્ટર જે લોકોને કૅન્સરના લક્ષણોનો સામનો કરવાને 
મદદરૂપ થવામાું નનષ્ણાત હોય.  

તમે જે પ્રકારન ું કૅન્સર ધરાવતા હો તેના આધારે MDT માું અન્ય લોકો હોઈ શકે છે. 

સમાજજક સેવાઓ અને સ્વૈક્છછક સુંસ્થાઓ 

જો તમને ઘરમાું મદદની જરૂર હોય, દાખલા તરીકે કપડા ધોવામાું, તૈયાર થવામાું, સફાઇમાું 
અથવા ખરીદીમાું, તો તમારા GP અથવા મ ખ્ય કાયગકર સાથે વાત કરો. તેઓ કોઈ સામાજજક 

કાયગકરન ેતમારી ભલામણ કરી શકે છે. સામાજજક કાયગકર વ્યવહાહરક અને આનથિક તકલીફોમાું 
મદદરૂપ થઈ શકે છે. તમારા નવસ્તારમાું અન્ય સુંસ્થાઓ પણ હોઈ શકે જે મદદ કરી શકે છે. 

 

સારવારનુું આયોજન કેવી રીતે કરવામાું આવ્યુું છે 

તમારી સારવારન ું આયોજન તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ કરશ,ે જેઓ તમારા કૅન્સરના પ્રકારમાું 
નનષ્ણાત છે. સારવાર શર  થાય તે પહલેા કૅન્સર નવશ ેવધ  જાણવા માટે તમારે થોડાું પરીક્ષણો 
કરાવવા પડી શકે છે. તમારી સારવારન ું આયોજન કરતી વખત,ે ડૉક્ટર નીચેની બાબતો જોશ:ે 

 

• તમે કૅન્સરનો જે પ્રકાર ધરાવતા હો 
 

• કૅન્સરન ું કદ અને તે પ્રસય ગ છે કે કેમ 

 

• તમાર ું સામાન્ય આરોગ્ય 

 

• રાષ્રીય સારવારના માર્ગદશગક સચૂનો. 
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તમારી વ્યસ્ક્તર્ત પસુંદર્ીઓ પણ મહત્વની હોય છે. 

 

તમારે ડૉક્ટરન ેતમને સારવાર આપવા માટે પરવાનર્ી (સુંમનત) આપવાની જરૂર પડી શકે છે.  

 

ખાતરી કરો કે તમે સારવારના નવકલ્પો સમજ્યા છો. તમારા ડૉક્ટરે અથવા નસે તમારા સારવાર 

નવશેના કોઇપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઇએ. કૅન્સરની સારવાર જહટલ હોઈ શકે છે, માટે શક્ 

છે કે તમારે એકથી વધ  વાર પ્રશ્નો પછૂવા પડે. કોઈ સુંબુંધી અથવા નમત્રને મ લાકાતમાું તમારી સાથે 
લાવવાન ું મદદરૂપ થાઈ શકે છે. તેઓ તમને શ ું કહવેામાું આવ્ય  હત   તે યાદ કરાવવામાું મદદ કરી 
શકે છે. તમે જે પ્રશ્નો પછૂવા ઇચ્છો છો તેની યાદી બનાવી અને તેન ેતમારી સાથ ેમ લાકાતમાું લઈ 

જવાથી પણ મદદ મળી શકે છે. તમે જવાબો લખી લઈ શકો છો જેથી તમે તે યાદ રાખી શકો. 
 
સારવાર મવશે મનર્ગયો લેવા 
 

એક કરતાું વધારે સારવાર શક્ હોઈ શકે છે, તેથી તમન ેતેમાુંથી કોઈ એક પસુંદ કરવાન ું કહવેામાું 
આવી શકે છે. તમને તે અઘરૂું લાર્ી શકે છે નીચેની બાબતો જાણવા માટે તમારી આરોગ્ય સુંભાળ 

ટીમ સાથ ેવાત કરો: 
 

• નવનવધ સારવારો શ ું શામલે કરે છે 

 

• દરેક સારવારની શક્ આડઅસરો કઈ છે 

 

• દરેક સારવારના શક્ ફાયદાઓ અને ર્ેરફાયદા શ ું છે. 

 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ પસુંદર્ી કરવા માટે તમન ેસમય આપશે. તેઓ તમને નનણગય 

લેવામાું પણ મદદ કરી શકે છે. 

 

કૅન્સરની મખુ્ય સારવારો 
સારવારનો હતે   કૅન્સરનો ઇલાજ કરવાનો હોઈ શકે, અથવા કોઇ લક્ષણો નનયુંનત્રત કરવાનો છે અને 
રાહત આપવાનો હોઈ શકે છે. 
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તમે કઈ સારવાર મેળવશો તેનો આધાર તમે ધરાવતા હો તે કૅન્સરના પ્રકાર અને તમારી 
પહરસ્સ્થનત પર રહશેે. તમે એક થી વધ  સારવાર પણ મેળવી શકો છો. કૅન્સરની સારવારમાું આમનો 
સમાવેશ થઈ શકે છે: 

 

• સર્જરી – ઓપરેશન દ્વારા કૅન્સર દૂર કરવામાું આવે છે 

 

• રેહડયોથેરેપી – કૅન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે ઉછચ ઊર્જગ ધરાવતા એક્સ રે 

વાપરવામાું આવે 

 

• હકમોથેરેપી – કૅન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે દવા આપવામાું આવે છે 

 

• િૉમોનલ ઉપચારો – આ દવાઓ તમારા શરીરના હૉમોન્સની પ્રવનૃિમાું ફેરફાર કરે છે, 

જેનાથી કૅન્સર ધીમ ું થઈ શકે છે અથવા વધત ું અટકાવી શકાય છે. 

 

• લલિત (ટારે્ટેિ) થેરેપીઓ – એવી દવાઓ આપવામાું આવે છે જે કૅન્સરના કોર્ષો જે રીતે 
વધે છે તેમાું ખલેલ પાડે છે. 

 
તબીબી પરીિર્ 

 તમને કોઈ તબીબી પરીક્ષણ અથવા ધ્ક્લનનકલ રાયલમાું ભાર્ લેવાન ું કહવેામાું આવી શકે છે. 

તબીબી પરીક્ષણો તે જોવા માટે નવી સારવારોન ું પરીક્ષણ કરે છે કે તે વતગમાન સારવારો કરતાું 
વધારે અસરકારક છે કે કેમ. પરીક્ષણમાું કોઈ નવી દવાન ું પરીક્ષણ અથવા સારવાર પરૂી પાડવાની 
નવી રીતન ું પરીક્ષણ સામલે હોઈ શકે છે. 

 

જો એવ ું કોઇપણ પરીક્ષણ હશ ેજેમાું તમે ભાર્ લઈ શકો છો, તો તમારા ડૉક્ટર તે નવશે તમારી સાથે 
વાત કરશ.ે તમે પરીક્ષણમાું ભાર્ ન લેવાન ું પસુંદ કરી શકો છો. 
 

આિઅસરો 
કૅન્સરની સારવારોની આડઅસરો થઈ શકે છે. આ ઘણીવખત ઘટાડી અથવા પ્રબુંનધત કરી શકાય 

છે. તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ તમને સલાહ આપશે. મોટા ભાર્ની આડઅસરો સારવાર સમાપ્ત 

થયા પછી ધીમે-ધીમે મટી જાય છે. 
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તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી 
કૅન્સર ધરાવવ ું એ ચચિંતાજનક અને ગ ૂુંચવણ ભયો સમય હોઈ શકે છે. તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ 

સાથ ેવાત કરવી મદદરૂપ બની શકે છે. ઘણાું લોકોન ેતેઓની સાથે શ ું થઈ રહ્ય  છે અને શા માટે થઈ 

રહ્ય  છે તે જાણ ેત્યારે સાર ું લાર્ ેછે અને તેઓ અન ભવે છે કે પહરસ્સ્થનત તેમના કાબ માું છે.  

 

લોકો ઘણીવાર અન ભવે છે કે હોસ્સ્પટલનો સ્ટાફ એટલો કામમાું હોય છે કે તેમના સવાલોનો જવાબ 

આપી શકતો નથી. પરુંત   તમારા માટે શ ું થઈ રહ્ય ું છે તે અને કૅન્સર અને તેની સારવારની તમારા 
પર કેવી અસર થશે તે સમજવ ું મહત્ત્વન ું છે. તમને મદદ કરવા માટે સ્ટાફ ઉપલબ્ધ છે. તેમણે 

તમારા પ્રશ્નોના જવાબો આપવા માટે સમય ફાળવવો જોઈએ. જો તમે અંગ્રેજી સારી રીતે સમજી 

અથવા બોલી શકતા ન હો, તો હોસ્સ્પટલ તમારા માટે દ ભાનર્ષયાની સર્વડ કરી શકે છે. 

 

તમને તમારા ડૉક્ટર અથવા નસગને અમકૂ પ્રશ્નો પછૂવા અઘરા લાર્ી શકે છે, ખાસ કરીને જો તે 

વ્યસ્ક્તર્ત સમસ્યાઓ નવશે હોય. પરુંત   તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ મદદ માટે જ છે અને તેઓ 

આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાને ટેવાયેલા હોય છે. 

 

તમને શ ું કહવેામાું આવ્ય  છે તે તમે સમજો તે મહત્વન ું છે. જો તમે નથી સમજ્યા હો, તો ડોક્ટર 

અથવા નસગને ફરીથી સમજાવવાન ું કહો. 
 

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમને પછૂવાના પ્રશ્નો 
 અહીં થોડાું પ્રશ્નો છે જે તમે તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમને પછૂી શકો છો. તમામ પશ્નો તમને 

સુંબુંનધત ન પણ હોઈ શકે. 

• મારા નનદાન નો અથગ શ ું છે? 

 

• કૅન્સર કેટલ ું આર્ળ વધેલ  છે? 

 

• મારી સારવારમાું શેનો સમાવેશ થશે? 

 

• દરેક સારવારના લાભો, જોખમો અને આડઅસરો શ ું હોય છે? 

 

• સારવાર મારા રોજજિંદા જીવનને કઈ રીતે અસર કરશ?ે 
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• સારવાર કેટલી અસરકારક રહશેે? 

 

• હ ું કેવ ું અન ભવ ું છું તે નવશે કોન ેવાત કરી શક ું? 

 

• જો મને પછીથી પ્રશ્નો થાય તો હ ું કોની સાથ ેવાત કરી શક ? 

 

• હ ું ધાનમિક અથવા આધયાજત્મક ઇચ્છાઓ ધરાવ ું છું - તે પરૂી શઈ શક્શ?ે 

 

કૅન્સરનો સામનો કરવો – ક્ાું થી સિાય મેળવવી 
તમારી લાર્ર્ીઓ 

 જ્યારે તમને કૅન્સર છે તેવ ું તમને કહવેામાું આવે ત્યારે નવનવધ પ્રકારની અનકે લાર્ણીઓ થવી 
સામાન્ય છે. તમે આઘાત, ડરી ર્યેલ, ચચિંનતત, ક્રોનધત અથવા હતાશા અન ભવી શકો છો. લાર્ણી 
અન ભવવાની કોઇ સાચી અથવા ખોટી રીત નથી. તમે કેવ  અન ભવો છો તે નવશ ેવાત કરવાથી 
ઘણી વખત મદદ મળી શકે છે. 

 

સહાય ક્ાુંથી મેળવવી: 
 

• મૅકમમલન (Macmillan) –  અમે જે બધી રીતોથી મદદરૂપ થઈ શકીએ એમ છીએ તે નવશે 
જાણવા માટે નીચ ેમૅકમમલન (Macmillan)તમને મદદ કેવી રીતે કરી શકે મવભાર્ જ ઓ 

 

• કાઉન્સેલર – કાઉન્સેલર અથવા સલાહકાર તમને તમાારી લાર્ણીઓ નવશે વાત કરવા 
અને તેમનો સામનો કરવા માટેની રીતો શોધવામાું મદદ કરવા માટે ખાનર્ી સ્થળ આપી 
શકે છે. જો તમે કાઉન્સેચલિંર્ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો તમારા કૅન્સરના ડોક્ટર અથવા GP 

ને પછૂો. 
 

• સપોટગ  ગ્રપૂ – કૅન્સર ધરાવતા અન્ય લોકો સાથે વાત કરવી મદદરૂપ થઈ શકે છે. તમારા 
ડૉક્ટરો અથવા નસગને તમારા નવસ્તારમાુંના ગ્રપૂ નવશ ેપછૂો અથવા 
macmillan.org.uk/supportgroups ની મલુાકાત લો. 

 
પૈસા, કામ અને મસુાફરી  
 જો કૅન્સર તમારી નોકરી અથવા નાણાુંને અસર કરત  ું હોય, તો મૅકનમલન (Macmillan) તમને 

અનેક રીતે મદદ કરી શકે એમ છે. આમાુંની કોઇ પણ સમસ્યા નવશે વાત કરવા માટે 0808 808 00 

00 પર ફોન કરો. 
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• તમે જે માટે લાયક હોઇ શકો છો તે બેનનહફટ્સ નવશે અમે તમને જણાવી શકીએ છીએ અને 
તેના માટે અરજી કરવામાું તમને મદદ કરી શકીએ છીએ. 

 

• અમે તમને મૉટગર્ેજ, પેન્શન, ઇન્્યોરન્સ, ઉછીના નાણાું અને બચત નવશેના પ્રશ્નોમાું 
મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ. 

 

• અમે ગ્રાન્ટ પરૂી પાડીએ છીએ - કૅન્સરના કારણ ેથતા વધારાના ખચગન ેપહોંચી વળવામાું 
મદદ કરવા માટે કરવામાું આવતી ચકૂવણી.  

 

• દાખલા તરીકે, તમારે તમારા હીહટિંર્ ચબલ પર વધારે પૈસા ખચગવા પડી શકે છે. તમારા 
વતી કોઈ આરોગ્ય અથવા સામાજજક સુંભાળ વ્યવસાયીએ અરજી કરવાની રહશેે.  

 

• જો કૅન્સરન ેકારણે તમારા કાયગ પર અસર થઇ હોય તો તે નવશે અમે તમને માહહતી અને 
સલાહ આપી શકીએ છીએ. 

 

• જો તમે કૅન્સર ધરાવતા હો, તો અમે તમને મ સાફરી નવશ ેમાહહતી આપી શકીએ છીએ. 

 

શારીહરક ફેરફારો 
અમ ક વખત, કૅન્સર અથવા કૅન્સરની સારવારો તમારૂું શરીર જેવ ું દેખાય છે અથવા જે રીતે કાયગ 
કરે છે તેન ેઅસર કરી શકે છે. આ નવશે તમને તમારા ડૉક્ટર અથવા નસગ સલાહ અને શ ું મદદરૂપ 

થશે તે નવશે માહહતી પરૂી પાડી શકશ.ે અમ ેતમને માહહતી પણ આપી શકીએ છીએ – 0808 808 

00 00 પર અમન ેફોન કરો. 
 

પરૂક ઉપચારો  
આ એવા અન્ય ઉપચારો છે જેનાથી તમને સાર ું લાર્ી શકે છે, જેમ કે ધયાન અથવા આરામ. આ 

ઉપચારો કૅન્સરની સારવાર નથી. તમે જે અન્ય ઉપચારોનો ઉપયોર્ કરવા માુંર્તા હો તેના નવશે 
તમારે હુંમેશા તમારા કૅન્સરના ડૉક્ટરન ેજણાવવ ું જોઈએ. 
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ધમગ અને આધ્યાજત્મકતા 
કૅન્સરના નનદાન બાદ, અમ ક લોકો ધાનમિક માન્યતાઓ અથવા આધયાજત્મક લાર્ણી માટે વધ  
જાગતૃ થઇ જાય છે. દ્રઢ ધાનમિક નવશ્વાસ ધરાવતા લોકોને આ ઘણીવાર મદદરૂપ સાચબત થઈ શકે 

છે. અન્ય લોકો તેમના ધમગ પર પ્રશ્ન કરી શકે છે. 

 

અમ ક લોકો પ્રાથગના અથવા ધયાનમાું આરામ અન ભવી શકે છે. ઘણાું લોકો માટે અન્ય લોકો તેઓ 

માટે પ્રાથગના કરી રહ્યા છે તે જાણવ  મદદરૂપ સાચબત થઇ શકે છે. 

 

તમે શેમાું માનો છો તે નવશે ચોક્કસ ન હોય તો પણ તમે ચેધ્પ્લન, નમનનસ્ટર, પાદરી, રાબ્બી અથવા 
અન્ય ધાનમિક ગ ર  સાથે વાત કરી શકો છો. આધયાજત્મક અને ધાનમિક ગ ર  મદદ કરવા માટે ટેવાયેલા 
હોય છે, અને શક્ છે કે તમે મનની શાુંનત મેળવી શકો છો. 
 

કુટુુંબ, મમત્રો અને કેરસગ માટે સિાય 

 તમારી નજીકના લોકો માટે આ સમયે લાર્ણીઓનો સામનો કરવો મ ્ કેલ હોઈ શકે છે. અમારા 
કૅન્સર સપોટગ  સ્પેનશયચલસ્ટ, તમારા સુંબુંધીઓ અને નમત્રો સહહત કૅન્સરથી પ્રભાનવત દરેક વ્યસ્ક્તન ે

મદદ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. તેઓ અમન ે0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકે છે. તેઓ તમારી 
આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે પણ સહાય માટે વાત કરી શકે છે. 

 

કેરર એવી વ્યસ્ક્ત છે જે કૅન્સર ધરાવતા કોઈ એવા સર્ા અથવા નમત્રને ચ કવણી નવના સહાય આપે 

છે, જેઓ આ મદદ નવના ટકી ન શક્ા હોત. તેઓ વ્યસ્ક્તર્ત સુંભાળ લઈ શકે છે, લાર્ણી માટે 

આધાર આપી શકે છે અથવા ઘરકામમાું મદદ કરી શકે છે. જો કોઈ વ્યસ્ક્ત તમારી દેખરેખ કરવામાું 
મદદ કરી રહ્યા હોય, તો તે મહત્વન ું છે કે તેઓ પણ સહાય મેળવ.ે તેઓ માટે ઘણી મદદ ઉપ્લબ્ધ 

છે.  

તેઓએ તમારા ડૉક્ટર અથવા નસગ સાથે આ નવશે વાત કરવી જોઇએ, અથવા મૅકનમલન 

(Macmillan) ને 0808 808 00 00પર ફોન કરવો જોઇએ.  
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મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે 

મૅકનમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરવા માટે છે. તમે અહીંથી સહાયતા 
મેળવી શકો છો: 

• મૅકમમલન (Macmillan) સપોટગ  લાઇન (0808 808 00 00). તમે તમારી ભાર્ષામાું અમારી 
સાથે વાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસે દ ભાનર્ષયા છે. તમે જે ભાર્ષાનો ઉપયોર્ કરવા 
માુંર્ો છો, ફક્ત તે અમન ેઅંગ્રેજીમાું જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીએ 

છીએ, નાણાુંં ુંકીય સહાય નવશ ેમાહહતી આપી શકીએ છીએ અથવા તમારી લાર્ણી નવશે 
વાત કરી શકીએ છીએ. ફોન લાઈન અઠવાહડયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 

વાગ્યા સ ધી ખ લ્લી છે. 

• મૅકમમલન (Macmillan) વેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટ પર કૅન્સર 

અને કૅન્સર સાથે જીવવા નવશ ેઘણી બધી અંગ્રેજી માહહતી ઉપલબ્ધ છે. અન્ય ભાર્ષાઓમાું 
વધ  માહહતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે.  

• માહિતી અને સિાયક સેવાઓ. કોઈ માહહતી અને સહાયક સેવા પર, તમે કૅન્સર સહાય 

નનષ્ણાત સાથે વાત કરી શકો છો અને લેચખત માહહતી મેળવી શકો છો. 
macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમારી નજીકન ું કેન્દ્ર શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. તમારી હોસ્સ્પટલમાું એક કેન્દ્ર હોઇ શકે છે. 

• સ્થાનીય સિાયતા જૂથ – સહાયતા જૂથમાું તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાત કરી શકો 
છો. macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકનુું કોઈ જૂથ શોધો અથવા 
અમન ેફોન કરો. 

• મૅકમમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્યમુનટી – તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્ત લોકો સાથ ે

macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પર્ વાત કરી શકો છો. 
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શબ્દ સલૂચ  

શબ્દ  

(ગ જરાતી) 
અંગે્રજીમાું અંગે્રજીમાું કેવી 

રીતે કિવે ુું 
(અંગ્રેજી શબ્દન ું 
લિપ્યુંતર) 

અથગ 

આડ અસરો Side effects સાઇડ ઇફેક્ટ્સ 

કૅન્સરની સારવારની વણજોઈતી 
અસરો. દાખિા તરીકે વાળ ખરવા, 
મોળ આવવો કે થાક િાગવો. 
મોટાભાગની આડ અસરો સારવાર પરૂી 
થાય ત્યારે જતી રહ ેછે. 

આરોગ્ય સુંભાળ 
ટીમ 

Healthcare 
team 

હલે્થ કેર ટીમ તમારી સુંભાળ રાખનાર ડૉક્ટટરો, નસો 
અને અન્ય વ્યાવસાયયકોની ટીમ. 

કોષો Cells સેલ્સ આપણા શરીરના અવયવો અને ટટશ્ય  
બનાવતા નાના લબલલ્ડિંગ બ્િૉક્ટસ. 

ગઠ્ઠો Tumour ટયમૂર 
ટયમૂર અપસામાન્ય રીતે વધતા 
કોષોનો એક સમહૂ છે. અપસામાન્ય 
કોષો વધતા રહીને એક ગઠ્ઠો બનાવે છે. 

ઘાતક Malignant મેલિગ્નન્ટ શરીરમાુંનો ગઠ્ઠો જે કૅન્સર છે અને 
શરીરમાું ફેિાઈ શકે છે. 

યનદાન Diagnosis ડાયગ્નૉયસસ 
જ્યારે તમારા ડૉક્ટટરને ખબર પડી જાય 
કે તમને શ ું બીમારી કે તકિીફ છે, તો 
તેને યનદાન કહવેાય છે. 

યનદાન થયેિ Diagnosed ડાયેગ્નૉઝ્ડ 
જો તમને કૅન્સર થવાન ું યનદાન થયેલ ું 
હોય તો તેનો અથથ છે તમારા ડૉક્ટટરને 
ખબર પડી છે કે તમને કૅન્સર છે. 

બેયનટફ્સ Benefits બેયનટફ્સ તમને ખર્ાથમાું મદદ કરવા માટે 
સરકાર દ્વારા ચ કવાતા નાણાું. 
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લબનાઇન Benign બનાઇન 
શરીરની અંદરનો એક ગઠ્ઠો જે કૅન્સર 
નથી અને શરીરમાું બીજે ક્ાુંય ફેિાઈ 
શકતો નથી. 

મ ખ્ય કાયથકર Key worker કી વકથર 

આ વ્યક્ક્ટત તમારા મ ખ્ય સુંપકથ લબિંદ  છે. 
તમારી પાસે તેમનો સુંપકથ કરવા માટે 
યવગતો હોવી જોઈએ. તઓે તમારા 
પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશ ેઅને તમન ે
જણાવી શકશે કે જ દી-જ દી બાબતોમાું 
કોણ મદદરૂપ થઈ શકે છે. 

િયસકા પ્રણાિી Lymphatic 
system 

લિમ્ફેટટક યસસ્ટમ 

આખા શરીરમાુંન   ટયબૂો અને ગ્રુંયથઓન ું 
નેટવકથ . આ પ્રયતરક્ષણ તુંત્રનો ભાગ 
હોય છે. આ પ્રણાિી ર્ેપ સામે િડ ેછે 
અ આપણા ટટશ્ય  અને અવયવોમાુંથી 
પ્રવાહી કાઢી નાુંખે છે. 

શામક સુંભાળ Palliative care પૅલિએટટવ કેર 

અસાધ્ય કૅન્સર ધરાવનાર વ્યક્ક્ટતને 
અપાતી સુંભાળ. આમાું કૅન્સરને નાન ું 
કરવા માટેની  અથવા િક્ષણોને ઓછા 
કરીને કોઈને વધ  આરામ આપનારી 
સારવારનો સમાવેશ થઈ શકે છે. 
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ગજુરાતી ભાષામાું વધ ુમાહિતી 

અમારી પાસે ગ જરાતી ભાર્ષામાું નીચેની બાબતો નવશ ેમાહહતી ઉપલબ્ધ છે: 

કૅન્સરના પ્રકારો 

• સ્તન કૅન્સર 

• મોટા આંતરડાન ું કૅન્સર  

• ફેફસાન ું કૅન્સર 

• પ્રોસ્ટેટ કૅન્સર 

સારવારો 

• હકમોથેરેપી 
• રેહડયોથેરેપી 
• સર્જરી 

કૅન્સરનો સામનો કરવો 

• જો તમને કૅન્સર હોવાન ું નનદાન કરવામાું આવ્ય  હોય – એક 

ત્વહરત માર્ગદનશિકા  
• બેનનહફટ્સની માુંર્ણી કરવી 
• ખાવાની સમસ્યા અન ેકૅન્સર 

• જીવનનો અંત 

• નાણાુંકીય સહાય - બેનનહફટ્સ 

• નાણાુંકીય સહાય - ખચગ માટે સહાય 

• આરોગ્યપ્રદ આહાર લેવો 
• થાક લાર્વો (થકાવટ) અન ેકૅન્સર 

• કૅન્સરની સારવારની આડઅસરો 
• પોતાની મદદ કરવા માટે તમે શ ું કરી શકો છો 

 

આ માહહતી જોવા માટે macmillan.org.uk/translations પર જાઓ 

અમારી સાથે ગજુરાતીમાું વાત કરો 

તમે મૅકનમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર નન:શ લ્ક ફોન કરી શકો છો અને 
દ ભાનર્ષયાની મદદ વડે ગ જરાતીમાું અમારી સાથ ેવાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અને 
તબીબી પ્રશ્નો નવશે અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જ્યારે તમે ફોન કરો ત્યારે ફક્ત અંગ્રેજીમાું 
‘ગ જરાતી’ (કહો "ગ જરાતી”). 

અમ ેઅઠવાહડયામાું 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સ ધી કાયગરત છીએ. 
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સુંદભગ અને આભારદશગન 

આ માહહતી મૅકનમલન કૅન્સર સપોટગ  (Macmillan Cancer Support) ની કૅન્સર માહહતી નવકાસ 

ટીમ (Cancer Information Development team) દ્વારા લખવામાું અન ેસુંપાહદત કરવામાું 
આવી છે. એક ભાર્ષાુંતર કુંપની દ્વારા તેન ું ગ જરાતી માું ભાર્ષાુંતર કરવામાું આવ્ય ું છે.  

આ માહહતી પત્રકમાું આપલે માહહતી મૅકનમલન પ સ્સ્તકા કેન્સરની માર્ગદમશિકા પર આધાહરત છે. 

અમ ેતમને તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરુંત   સુંપણૂગ પ સ્સ્તકા તો ફક્ત અંગ્રેજીમાું જ 

ઉપલબ્ધ છે.  

આ માહહતી ની સમીક્ષા સુંબુંનધત નનષ્ણાતો દ્વારા કરવામાું આવી છે અને અમારા મ ખ્ય મેહડકલ 

સુંપાદક, ડો. હટમ આઈવેસન (Dr Tim Iveson), કન્સલ્ટન્ટ મેહડકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ અને 
મૅકનમલન (Macmillan) ચીફ મેહડકલ સુંપાદક દ્વારા મુંજૂર કરવામાું આવ્ય  છે. 

કૅન્સરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહહતીની સમીક્ષા કરી છે. 

અમારી તમામ માહહતી ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ પ રાવા પર આધાહરત છે. અમે ઉપયોર્ કરતા સ્ત્રોતો નવશે 
વધ  માહહતી માટે, કૃપા કરીને અમન ેcancerinformationteam@macmillan.org.uk પર 

સુંપકગ  કરો 

 

અમન ેઆશા છે કે તમને આ માહહતી મદદરૂપ લાર્ી છે. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો અમે તમને 

તમારી ભાર્ષામાું ટેચલફોન દ્વારા માહહતી અને સહાય આપી શકીએ છીએ. અમારી સેવાઓ નન:શ લ્ક 

છે. અમન ેબસ 0808 808 00 00 પર કૉલ કરો (અઠવાહિયાના 7 હદવસ, સવારે 8 વાગ્યાથી 
રાતે્ર 8 વાગ્યા સધુી) અને તમારી પસુંદર્ીની ભાર્ષાની માુંર્ણી અંગ્રેજીમાું કરો. 
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અમે જે માહહતી પરૂી પાડી રહ્યાુંં ું છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે પરૂતા પ્રયત્નો કરેલ છે પરુંત   
તબીબી સુંશોધનની વતગમાન પહરસ્સ્થનતને દશાગવવા માટે તેના પર આધાર રાખવો ન જોઈએ, જે સતતપણે બદલતી 
રહ ેછે. જો તમે તમારા આરોગ્ય નવશે ચચિંનતત હો, તો તમારે તમારા ડૉક્ટરનો સુંપકગ  કરવો જોઇએ. મૅકનમલન 

(Macmillan) આ માહહતીમાું અથવા ત્રાહહત પક્ષની માહહતી જેમ કે અમે જે વેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહહતીની 
અચોકસાઈમાુંથી પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા ન કસાન માટે જવાબદારી સ્વીકારી શકતા નથી. 

 

© મેકનમલન કેન્સર સપોટગ  (Macmillan Cancer Support) 2019. ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ (261017),  

સ્કૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માું નોંધાયેલ ચેહરટી સુંસ્થા. નોંધાયેલી ઓહફસ 89 Albert 

Embankment,  
London SE1 7UQ. 
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If you are 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.  

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 

word list also includes the pronunciation of the words in English. 

Being diagnosed with cancer can be a huge shock. You may be feeling lots of 

different emotions. But it does not 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 about this information, ask your doctor or nurse at the 

hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say 
“xxxxx”). 

There is more cancer information in [LANGUAGE] at 
macmillan.org.uk/translations 

We have a longer booklet called The cancer guide that you might find helpful 

but this is only available in English. 
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This information is about: 

• What is cancer? 

• What happens after diagnosis? 

• Health and social care professionals you might meet 

• How treatment is planned 

• The main cancer treatments 

• Talking to your healthcare team 

• Coping with cancer – where to get support 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 
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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 nearby areas of the body. 

Sometimes, cancer cells spread from where the cancer started (primary cancer) 

to other parts of the body. The cancer cells travel through the blood or lymphatic 

system. They can develop into a tumour somewhere else in the body. This is 

called a secondary cancer. 

 

What happens after diagnosis? 

Your healthcare team should talk to you about your treatment options and about 

any support you might need. They will tell you 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.  
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In your local area  

There are professionals who can help look after you while you are at home. They will 

be in contact with your hospital team. They include: 

• GP – Your GP looks after your healthcare while you are at home. They 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. 

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: 

• Surgeon – a doctor who does operations. 

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

• Haematologist – a doctor who is an expert in blood problems.  

• Radiologist – a doctor who is trained to look at x-rays and scans. 

• Clinical nurse specialist (CNS) – a nurse who specialises in a particular 

illness. Your CNS might be your key worker. 

• Palliative care doctor – a doctor who is an expert in helping people cope 

with the symptoms of cancer.  

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

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 practical and financial problems. There may also be other 
organisations in your area that could help. 
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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. 
 
You will need to give permission (consent) for the doctors to give you the treatment.  
 
Make sure you understand the treatment options. Your doctor or nurse should 
answer any questions you have about the treatment. Cancer treatment can be 
complicated so you may need to ask questions more than once. 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 make 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. 
 
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. 
 

The main cancer treatments 

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

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

• chemotherapy – drugs are given to destroy cancer cells  
 

• hormonal therapies – these drugs change the activity of hormones in your 
body, which can slow down or stop the cancer from growing. 

 

• targeted therapies – drugs are given that interfere with the way cancer cells 
grow. 

 
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 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. 

 

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 is 
important for you to understand what is 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 do not 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 do not understand, ask 
the doctor or nurse to explain again. 
 



Page 7 of 13  Macmillan fact sheet 2019: If you are diagnosed with cancer – a quick guide     

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 am feeling? 
 

• 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 is common to feel overwhelmed by different feelings when you are 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 the How Macmillan can help you section below 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 would 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 
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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 what can help. We 
can also give you information – call us on 0808 808 00 00. 
 
Complementary therapies 
These 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. 
 
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 
are 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. 
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A carer is someone who gives unpaid support to a relative or friend with cancer who 
could not 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 
is 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.  

 

How Macmillan can help you 

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from: 

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

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

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

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

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

Word  

(target language) 

In English How to say in 

English 

(transliteration of 

English word) 

Meaning  

 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 what illness 

or problem is causing your 

symptoms. 

 Healthcare team  The team of doctors, nurses 

and other professionals that 

will look after you. 

 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. 

 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. 
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 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 cannot 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 [language] 

We have information in [language] about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 

• Large bowel cancer  

• Lung cancer 

• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 

• Radiotherapy 

• Surgery 

Coping with cancer 

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

• Claiming benefits 

• Eating problems and cancer 

• End of life 

• Financial support – benefits 

• Financial support – help with costs 

• Healthy eating 

• Tiredness (fatigue) and cancer 

• Side effects of cancer treatment 

• What you can do to help yourself 

 

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in [language] 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language] 
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. 
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”). 

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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