If you are diagnosed with
cancer – a quick guide:
Bengali

যদি আপনার ক্যান্সার দনর্ণ য় হয়য় থায়ক্ এক্টি চটজলদি দনয়িণ দিক্া
যখন আপমন জানয়েন যয আপনার কযানসার হয়য়য়ে তখন মক প্রতযািা করয়ত হয়ে এেং যকাথ্ায় সাহাযয
এেং সহায়তা পাওয়া যায় এই তথ্য যসই মেষয়য়।
মনয়চ িাগ যিওয়া যয যকায়না িব্দ যিষ মিয়কর িব্দ তামলকায় েযাখযা করা হয়য়য়ে। িব্দ তামলকায়
িব্দগুয়লার ইংয়রমজ উচ্চারর্ও অন্তর্ভণ ক্ত রয়য়য়ে৷
কযানসার যরাগমনর্ণয় হয়ল একটা েড় ধাক্কা লাগয়ত পায়র। আপনার হয়ত অয়নক ধরয়র্র আলািা
আলািা আয়েয়গর অনভর্ূমত হয়ত পায়র। মকন্তু এর অথ্ণ এই নয় যয আপনায়ক আিা যেয়ড় মিয়ত হয়ে।
এখন অয়নক েযমক্তর কযানসায়রর সফলর্ায়ে মচমকৎসা করা হয়ে ো তারা কযানসার মনয়য় অয়নক
েের যেেঁয়চ থ্াকয়ত পারয়েন। অয়নক েযমক্ত এেং পমরয়ষো আয়ে যা আপনায়ক সহায়তা করয়ত
পারয়ে।
এই তয়থ্যর মেষয়য় আপনার যকায়না প্রশ্ন থ্াকয়ল, আপমন যয হাসপাতায়ল মচমকৎসা করায়েন
যসখানকার ডাক্তার ো নাসণয়ক মজয়েস করুন৷
এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সায়পাটণ (Macmillan Cancer Support)-যক 0808 808 00 00
মি যফান নম্বয়র, সপ্তায়হ 7 মিন, সকাল 8 যথ্য়ক রাত 8টা পযণন্ত কল করয়ত পায়রন। আম্ায়ির যিার্াষী
আয়ে, তাই আপমন আম্ায়ির সায়থ্ মনয়জর র্াষায় কথ্া েলয়ত পায়রন। যখন আপমন আম্ায়িরয়ক কল
করয়েন, অনভগ্রহ কয়র ইংয়রমজয়ত আম্ায়িরয়ক জানায়েন যয আপনার যকান র্াষা প্রয়য়াজন। (েলভন
“োংলা”)৷
কযানসার সম্পয়কণ োংলা র্াষায় macmillan.org.uk/translations ওয়য়েসাইয়ট আয়রা তথ্য আয়ে
আম্ায়ির একটি িীর্ণতর পভমিকা আয়ে যার নাম্ িয ক্যানসার গাইড যা যথ্য়ক আপনার সভমেধা হয়ত
পায়র মকন্তু এটা শুধভম্াত্র ইংয়রমজয়ত পাওয়া যায়।
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এই তথয এগুয়লার দিষয়য়:
•

কযান্সার কী?

•

যরাগমনর্ণয় হোর পর মক হয়?

•

স্বাস্থ্য এেং যসািযাল যকয়ার যপিাজীেী যায়ির সায়থ্ আপনার যিখা হয়ত পায়র

•

মকর্ায়ে মচমকৎসার পমরকল্পনা করা হয়

•

কযানসায়রর ম্ভখয মচমকৎসাসম্ূহ

•

আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিয়ম্র সায়থ্ কথ্া েলা

•

কযানসায়রর যম্াকামেলা করা - যকাথ্ায় সহায়তা পাওয়া যযয়ত পায়র

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্ায়ে আপনায়ক সাহাযয করয়ত পায়র

•

িব্দ তামলকা

•

োংলা র্াষায় আয়রা তথ্য

•

সূত্র ও ধনযোি োপন
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ক্যান্সার ক্ী?
কযানসার আম্ায়ির িরীয়রর যকাষগুমলয়ত শুরু হয়। যকাষ হল যোট যোট মনম্ণার্ ব্লক যা আম্ায়ির
িরীয়রর অঙ্গ এেং টিসভযগুয়লা ততমর কয়র। সাধারর্ত, এই যকাষগুমল মনয়মিতর্ায়ে র্াগ হয়য় (যর্য়ঙ্গ)
মগয়য় নতভ ন যকাষ ততমর কয়র। এই র্ায়েই আম্ায়ির িরীর যেয়ড় ওয়ে, যসয়র ওয়ে এেং যম্রাম্ত হয়।
কখয়না কখয়না, এয়ত যগালয়যাগ যিখা যায় আর যকাষ অস্বার্ামেক হয়য় ওয়ে। অস্বার্ামেক যকাষ র্াগ
হয়ত থ্ায়ক এেং আয়রা যেমি অস্বার্ামেক যকাষ ততমর করয়ত থ্ায়ক। এই যকাষগুয়লা একটি মপণ্ড ততমর
কয়র যায়ক টিউম্ার েলা হয়।
স্বাভাদিক্ মক্াষ ময মক্াষগুয়লা টিউ ার ততদর ক্য়র

সকল ম্াংসমপণ্ড কযানসার নয়। একটি মপণ্ড যা কযানসার নয় (মেনাইন) তা িরীয়রর অনয যকাথ্াও
েমড়য়য় পড়য়ত পায়র না।
একটি মপণ্ড যা (ম্যামলগনযান্ট) কযানসার িরীয়রর আয়িপায়ির এলাকায় েমড়য়য় যযয়ত পায়র। কখয়না
কখয়না, কযানসার যকাষগুমল কযানসার যযখান যথ্য়ক শুরু হয়য়য়ে (প্রাথ্মম্ক স্থ্ান) যসখান যথ্য়ক
িরীয়রর অনয অংয়ি েমড়য়য় পড়য়ত পায়র। কযানসার যকাষগুমল রক্ত ো লমসকা তয়ির ম্াধযয়ম্ েমড়য়য়
যযয়ত পায়র। এগুমল িরীয়রর অনয যকাথ্াও টিউম্ায়র পমরেমতণ ত হয়ত পায়র। এটায়ক যসয়কন্ডামর
কযান্সার েলা হয়।

মরাগদনর্ণ য় হিার পর দক্ হয়?
আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিয়ম্র মচমকৎসার পেন্দগুমলর মেষয়য় এেং আপনার প্রয়য়াজন হয়ত পায়র এম্ন
সহায়তার মেষয়য় আপনার সায়থ্ কথ্া েলা উমচত। আপনার মচমকৎসায় মক মক জমড়ত থ্াকয়ে এেং
তা কখন শুরু হয়ে তারা তা আপনায়ক েলয়েন। কযানসায়রর মেষয়য় আয়রা জানার জনয আপনায়ক
হয়ত আয়রা কয়য়কটি পরীক্ষা ো স্ক্যান করয়ত হয়ত পায়র। .

স্বাস্থ্য এিং মসািযাল মক্য়ার মপিাজীিী যায়ির সায়থ আপনার মিখা হয়ত
পায়র
আপনার কযানসার থ্াকার সম্য়কায়ল অয়নক কয়জন মেমর্ন্ন ধরয়র্র স্বাস্থ্য এেং যসািযাল যকয়ার
যপিাজীেীর সায়থ্ আপনার যিখা হয়ত পায়র।
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ক্ী ওয়াক্ণার
আপনার একজন কী ওয়াকণ ার থ্াকা উমচত আর তায়ির সায়থ্ যযাগায়যাগ করার মেেরর্ আপনায়ক যিওয়া
হয়ে। আপনার কী ওয়াকণ ার হয়লন আপনার যযাগায়যায়গর ম্ভখয মেন্দভ। তারা আপনার প্রশ্নগুয়লার উত্তর মিয়ত
পায়রন আর আপনায়ক েলয়ত পায়রন যয মেমর্ন্ন মেষয়য় কারা সাহাযয করয়ত পায়রন।
আপনার স্থ্ানীয় এলাক্ায়
যপিাজীেীরা আয়েন যারা আপমন োসায় থ্াকার সম্য় আপনায়ক যিখাশুনা করয়ত সাহাযয করয়ত পায়রন।
তারা আপনার হাসপাতাল টিয়ম্র সায়থ্ যযাগায়যায়গ থ্াকয়েন। তায়ির ম্য়ধয অন্তর্ভণ ক্ত:
•

দজদপ – আপমন োসায় থ্াকার সম্য় আপনার মজমপ আপনার স্বাস্থ্যয়সোর যিখাশুনা কয়রন। তারা
আপনায়ক উপসগণ এেং পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুমলর েযেস্থ্া করয়ত এেং প্রয়য়াজন হয়ল যয যকান মেয়িষয়ের
সায়থ্ আপনার যিখা করায়নার েযেস্থ্া করয়ত সাহাযয করয়ত পায়রন। তারা আপনায়ক োসায়
সাহায়যযর জনয পমরয়ষোর েযেস্থ্া করয়ত পায়রন এেং আপনার গ্রহর্ করয়ত হয়ে এম্ন মচমকৎসার
মসদ্ধায়ন্তর মেষয়য় আপনার সায়থ্ কথ্া েলয়ত পায়রন।

•

ক্দ উদনটি এিং দডদিক্ট নাসণ গর্ – এই নায়সণরা োসায় এয়স আপনায়ক যিখয়ত পায়রন এেং
আপমন ো আপনায়ক যিখাশুনা করা েযমক্তয়ির যসো আর সহায়তা মিয়ত পায়রন। আপনার মজমপ
আপনার হয়য় তায়ির সায়থ্ যযাগায়যাগ করয়ত পায়রন।

•

প্র্যাক্টিস নাসণ – মকেভ মজমপ প্রযাকটিয়স নাসণ থ্ায়কন যারা মজমপ-র সায়থ্ একসায়থ্ কাজ কয়রন।
রক্ত পরীক্ষা গ্রহর্ করা ো ক্ষতয়ত পমি লাগায়নার ম্ত কাজগুয়লা প্রযাকটিস নাসণ করয়ত পায়রন।

হাসপাতাল টি (এ দডটি)
হাসপাতায়ল, একটি ম্ামিমডমসমিনামর টিম্ (এম্টিমড) আপনার মচমকৎসা ও যসোর েযেস্থ্াপনা করয়েন।
এটি হল স্বাস্থ্য এেং যসািযাল যকয়ার যপিাজীেীয়ির একটি যগাষ্ঠী। এই যগাষ্ঠীয়ির এই র্ূ মম্কাগুয়লার মকেভ ো
সেগুয়লা অন্তর্ভণ ক্ত থ্ায়কন:
•

সাজণন – একজন ডাক্তার মযমন অপায়রিন কয়রন।

•

অনয়কালমজস্ট – এক্জন ডাক্তার দযদন ক্যানসায়রর দিষয়য় দিয়িষজ্ঞ।

•

মহ ায়টালদজস্ট – একজন ডাক্তার মযমন রয়ক্তর সম্সযাগুমলর মেষয়য় মেয়িষে।

•

মরদডওলদজস্ট – একজন ডাক্তার মযমন এক্স-যর এেং স্ক্যান যিখায় প্রমিমক্ষত।

•

দিদনক্াল নাসণ মেিাদলস্ট (দসএনএস) – একজন নাসণ মযমন যকান মেয়িষ যরায়গর মেষয়য়
মেয়িষে। আপনার মসএনএস আপনার কী ওয়াকণ ার হয়ত পায়রন।

•

পযাদলয়য়টিভ মক্য়ার ডাক্তার – একজন ডাত্তার মযমন কযানসায়রর উপসগণ থ্াকা েযমক্তয়ির
সাহাযয করায় মেয়িষে।
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আপনার মক ধরয়র্র কযানসার হয়য়য়ে তার উপর মনর্ণ র কয়র এম্মডটি-যত অনয েযমক্তরা থ্াকয়ত পায়রন।
ূ
মসািযাল সাদভণস আর িাতিয প্র্দতষ্ঠানস হ
যমি আপনার োসায় সাহায়য়যর প্রয়য়াজন হয়, উিাহরর্স্বরূপ, যধাওয়া, যপািাক পরা, পমরষ্কার করা ো
যকনাকাটা করার জনয, আপনার মজমপ ো কী ওয়াকণ ার-এর সায়থ্ কথ্া েলভন। তারা হয়ত আপনায়ক একজন
যসািযাল ওয়াকণ ার-এর কায়ে পাোয়েন। একজন যসািযাল ওয়াকণ ার েযেহামরক এেং আমথ্ণক সম্সযাগুমলয়ত
সাহাযয করয়ত পায়রন। আপনার এলাকায় আয়রা সংস্থ্া থ্াকয়ত পায়র যারা সাহাযয করয়ত পায়র।

দক্ভায়ি দচদক্ৎসার পদরক্ল্পনা ক্রা হয়
আপনার স্বাস্থ্যয়সোর টিম্, যারা আপনার ধরয়র্র কযানসায়র মেয়িষে, আপনার মচমকৎসার পমরকল্পনা
করয়েন। কযানসায়রর মেষয়য় আয়রা জানার জনয আপনায়ক হয়ত পরীক্ষা করায়ত হয়ত পায়র। . আপনার
মচমকৎসার পমরকল্পনা করার সম্য় ডাক্তায়ররা এগুমল যিখয়েন:
•

মক ধরয়র্র কযানসার আপনার আয়ে

•

কযানসায়রর আকার এেং তা েমড়য়য় পয়ড়য়ে মক না

•

আপনার সাধারর্ স্বাস্থ্য

•

জাতীয় মচমকৎসার মনয়িণ িনাসম্ূহ৷

এোড়া আপনার েযমক্তগত পেন্দও গুরুত্বপূর্ণ।
আপনায়ক মচমকৎসাটি প্রিান করার জনয আপনায়ক ডাক্তারয়ির আপনার অনভম্মত (সম্মমত) মিয়ত হয়ে।
মনমিত করুন যয আপমন মচমকৎসার মেকল্পগুয়লা যোয়েন। আপনার মচমকৎসার মেষয়য় যকান প্রশ্ন থ্াকয়ল
আপনার ডাক্তার ো নাসণ সানয়ন্দ যসগুমলর উত্তর যিয়েন। কযানসায়রর মচমকৎসা জটিল হয়ত পায়র কায়জই
আপনার একোয়রর যেমি প্রশ্ন করার প্রয়য়াজন হয়ত পায়র। অযাপয়য়ন্টয়ম্য়ন্ট আপনার সায়থ্ একজন আত্মীয়
ো েন্ধভয়ক মনয়য় যগয়ল আপনার সভমেধা হয়ত পায়র। মক েলা হয়য়মেল তা ম্য়ন রাখয়ত তারা আপনায়ক সাহাযয
করয়ত পায়রন। আপমন যয প্রশ্নগুয়লা করয়ত চান তার একটা তামলকা ততমর কয়র যসটা অযাপয়য়ন্টয়ম্ন্ট মনয়য়
যগয়লও সভমেধা হয়ত পায়র। আপমন উত্তরগুয়লা মলয়খ মনয়ত পায়রন যায়ত যসগুয়লা আপনার পয়র ম্য়ন থ্ায়ক।
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দচদক্ৎসার দিষয়য় দসদ্ধান্তগুদল গ্রহর্ ক্রা
একটির যেমি সম্ভােয মচমকৎসা থ্াকয়ত পায়র, তাই আপনায়ক যসগুয়লার ম্ধয যথ্য়ক যেয়ে মনয়ত েলা হয়ত
পায়র। আপনার এটা কঠিন লাগয়ত পায়র। এসে মেষয়য় জানয়ত আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিয়ম্র সায়থ্ কথ্া েলভন:
•

মেমর্ন্ন মচমকৎসায় মক মক জমড়ত থ্াকয়ে

•

প্রয়তযক মচমকৎসার সম্ভােয পার্শ্ণ প্রমতমিয়াগুমল মক মক

•

প্রয়তযক মচমকৎসার সম্ভােয সভমেধা আর অসভু্মেধা মক মক আয়ে।

আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিম্ আপনায়ক যেয়ে যনওয়ার সম্য় যিয়েন। তারা আপনায়ক মসদ্ধান্ত মনয়তও সাহাযয
করয়ত পায়রন।

ক্যানসায়রর খ
ু য দচদক্ৎসাস ূহ
মচমকৎসার লক্ষয হয়ত পায়র কযানসার সামরয়য় যতালা, ো তা মনয়ির্ করা আর উপসয়গণর উপিম্ করা।

আপনার যয ধরয়র্র মচমকৎসা হয়ে তা মনর্ণ র করয়ে কযানসায়রর ধরর্ আর আপনার পমরমস্থ্মতর উপর।
আপনার একটির যথ্য়ক যেমি মচমকৎসা হয়ত পায়র। কযানসায়রর মচমকৎসায় অন্তর্ভণ ক্ত হয়ত পায়র:
•

সাজণাদর – অপায়রিন কয়র কযানসারটি োি মিয়য় যিওয়া হয়।

•

মরদডওয়থরাদপ - উচ্চ-িমক্তর এক্স-যর েযেহার কয়র কযানসার যকাষগুমলয়ক ধ্বংস করা হয়

•

মক্য় ায়থরাদপ – কযানসার যকাষ ধ্বংস করয়ত ওষভধ যিওয়া হয়

•

হরয় ানাল মথরাদপস ূহ – এই ওষভধগুমল আপনার িরীয়রর হরয়ম্ানগুমলর মিয়াকলাপয়ক
পমরেতণ ন কয়র, যা কযানসায়রর েৃমদ্ধয়ক কমম্য়য় ো থ্ামম্য়য় মিয়ত পায়র।

•

টায়গণ ট ক্রা মথরাদপ - ওষভধ যিওয়া হয় যা কযানসার যকাষ েৃমদ্ধ পাওয়ায়ত োধা যিয়।
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দিদনক্াল ট্রায়াল
আপনায়ক যকান মিমনকাল ট্রায়ায়ল অংি মনয়ত েলা হয়ত পায়র। মিমনকাল ট্রায়াল পরীক্ষা কয়র যিয়খ যয
নতভ ন মচমকৎসাগুমল েতণ ম্ান মচমকৎসাগুমলর তভ লনায় যেমি কাযণকর মক না। যকান ট্রায়ায়ল নতভ ন ওষভয়ধর
পরীক্ষা করা ো মচমকৎসা প্রিান করার যকান নতভ ন উপায় পরীক্ষা করা জমড়ত থ্াকয়ত পায়র।
যমি এম্ন যকান ট্রায়াল থ্ায়ক যযটায়ত আপমন অংি মনয়ত পায়রন, আপনার ডাক্তার এগুয়লার মেষয়য়
আপনার সায়থ্ কথ্া েলয়েন। আপমন যকান ট্রায়ায়ল অংিগ্রহর্ না করার মসদ্ধান্ত মনয়ত পায়রন।

ূ
পার্শ্ণ প্র্দতদিয়াস হ
কযানসার মচমকৎসার ফয়ল পার্শ্ণ প্রমতমিয়া হয়ত পায়র। এগুমল প্রায়ি কম্ায়না এেং পমরচালনা করা যায়।
আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিম্ আপনায়ক পরাম্িণ যিয়েন। মচমকৎসা যিষ হওয়ার পয়র যেমির র্াগ পার্শ্ণপ্রমতমিয়া
ধীয়র ধীয়র চয়ল যায়।

আপনার স্বাস্থ্যয়সিা টিয় র সায়থ ক্থা িলা
কযানসায়র আিান্ত হয়ল িভমিন্তাগ্রি এেং মেভ্রামন্তকর লাগয়ত পায়র। আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিয়ম্র সায়থ্ কথ্া
েলয়ল সাহাযয হয়ত পায়র। যেমির র্াগ ম্ানভষ আয়রা র্ায়লা যোধ কয়রন এেং আয়রা মনয়িয়র্ থ্ায়কন েয়ল
ম্য়ন কয়রন যখন তারা জায়নন যয তায়ির সায়থ্ মক র্টয়ে এেং যকন।
ম্ানভষ প্রায়ি ম্য়ন কয়রন যয হাসপাতায়লর কম্ীরা খভে েযি থ্ায়কন এেং তায়ির প্রয়শ্নর উত্তর যিন না। মকন্তু
মক র্টয়ে এেং মকর্ায়ে কযানসার এেং তার মচমকৎসা আপনায়ক প্রর্ামেত করয়ে তা জানা আপনার জনয
গুরুত্বপূর্ণ। আপনায়ক সাহাযয করয়ত কম্ীরা এখায়ন আয়েন। আপনার প্রয়শ্নর উত্তর মিয়ত তায়ির সম্য় যের
করা উমচত। যমি আপমন র্ায়লার্ায়ে ইংয়রমজ েলয়ত ো েভেয়ত না পায়রন, হাসপাতাল আপনার জনয
একজন যিার্ামষর েযেস্থ্া করয়ত পায়রন।
আপনার হয়ত আপনার ডাক্তার ো নাসণয়ক মকেভ প্রশ্ন করয়ত কঠিন লাগয়ত পায়র, মেয়িষত যসগুমল যমি
েযমক্তগত মেষয়য় হয়। মকন্তু আপনায়ক সাহাযয করার জনয আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিম্ আয়ে আর তারা এই
প্রশ্নগুয়লার উত্তর মিয়ত অর্যি।
আপনায়ক যা েলা হয়ে তা যোো আপনার জনয গুরুত্বপূর্ণ। যমি আপমন তা না যোয়েন, আপনার ডাক্তার
ো নাসণয়ক তা আোর েযাখযা করয়ত েলভন।
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আপনার স্বাস্থ্যয়সিা টি য়ক্ ক্রার জনয প্র্শ্ন
এখায়ন মকেভ প্রশ্ন যিওয়া আয়ে যা আপমন আপনার স্বাস্থ্যয়সো টিম্য়ক করয়ত চাইয়ত পায়রন। এগুমলর সেকটি
আপনার জনয প্রাসমঙ্গক নাও হয়ত পায়র।
•

আম্ার যরাগমনর্ণয়য়র অথ্ণ মক?

•

কযানসার কতটা েৃমদ্ধ যপয়য়য়ে?

•

আম্ার মচমকৎসায় মক মক জমড়ত থ্াকয়ে?

•

প্রয়তযক মচমকৎসার মক মক সভমেধা, েভেঁ মক আর পার্শ্ণপ্রমতমিয়া থ্াকয়ে?

•

মচমকৎসা আম্ার তিনমন্দন জীেনয়ক যকম্নর্ায়ে প্রর্ামেত করয়ে?

•

মচমকৎসা কতটা কাযণকর হয়ে?

•

আমম্ যকম্ন যোধ করমে যসই মেষয়য় কার সায়থ্ আমম্ কথ্া েলয়ত পামর?

•

পয়র যমি আম্ার যকান প্রশ্ন ম্য়ন আয়স তাহয়ল আমম্ কার সায়থ্ কথ্া েলয়ত পামর?

•

আম্ার মকেভ ধামম্ণক ো আধযামত্মক ইো আয়ে - এগুয়লা মক যম্টায়না হয়ে?

ক্যানসায়রর ম াক্াদিলা ক্রা - মক্াথায় সহায়তা পাওয়া মযয়ত পায়র
আপনার আয়িগগুদল
যখন আপনায়ক েলা হয় যয আপনার কযানসার হয়য়য়ে, তখন আপনার মেমর্ন্ন অনভর্ূমতয়ত আেন্ন হয়য়
পড়া স্বার্ামেক। আপমন আর্াত যপয়ত পায়রন, র্য় যপয়ত পায়রন, মচমন্তত হয়ত পায়রন, যরয়গ যযয়ত পায়রন ো
অেসািগ্রস্থ্ হয়ত পায়রন। অনভর্ূমতর যকান ঠিক ো র্ভ ল যনই। আপমন যকম্ন যোধ করয়েন যস মেষয়য় কথ্া
েলয়ল সভমেধা হয়ত পায়র।
যকাথ্ায় সহায়তা পাওয়া যায়ে
•

যাক্দ লান (Macmillan) – মনয়চর যাক্দ লান (Macmillan) দক্ভায়ি আপনার
সাহাযয ক্রয়ত পায়র মের্াগ যিখভন আম্রা মকর্ায়ে সাহাযয করয়ত পামর যসই সে উপায় জানার
জনয।

•

ক্াউদন্সলর – একজন কাউমন্সলর যগাপনীয়র্ায়ে আপনার অনভর্ূমতগুয়লার মেষয়য় আপনায়ক
কথ্া েলয়ত এেং তার যম্াকামেলা করয়ত সাহাযয করয়ত পায়রন। যমি আপমন কাউমন্সমলং চান
আপনার কযানসায়রর ডাক্তার ো মজমপ-র সায়থ্ কথ্া েলভন।

•

সহায়তা মগাষ্ঠী – কযানসার আয়ে এম্ন অনয েযমক্তয়ির সায়থ্ কথ্া েলয়ল সাহাযয হয়ত পায়র।
আপনার এলাকার এম্ন যগাষ্ঠীগুয়লার মেষয়য় আপনার ডাক্তার ো নাসণয়ক মজোসা করুন, ো
macmillan.org.uk/supportgroups-এ যান।
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অথণ , ক্াজ আর ভ্র র্
যমি কযানসার আপনার চাকমর ো অয়থ্ণর উপর প্রর্াে যফয়ল ম্যাকমম্লান অয়নক র্ায়ে সাহাযয করয়ত
পায়র। এই মেষয়গুয়লার যকানটির মেষয়য় কথ্া েলয়ত 0808 808 00 00 নম্বয়র আম্ায়ির কল করুন।
•

আপমন যকান যেয়নমফয়টর জনয যযাগয হয়ল আম্রা তা আপনায়ক জানায়ত পামর আর আপনায়ক
যসগুমলর জনয আয়েিন করয়ত সাহাযয করয়ত পামর।

•

ম্টণয়গজ, যপনিন, েীম্া, ধার করা এেং সঞ্চয়য়র মেষয়য় প্রশ্ন থ্াকয়ল আম্রা আপনায়ক সাহাযয
করয়ত পামর।

•

আম্রা অনভিান মিই - কযানসায়রর কারয়র্ হওয়া অমতমরক্ত খরচ যম্টায়ত আপনায়ক সাহাযয করার
জনয অথ্ণ মিয়য়।

•

উিাহরর্স্বরূপ, আপমন হয়ত আপনার মহটিং এর মেয়লর জনয যেমি খরচ কয়র থ্াকয়ত পায়রন।
একজন স্বাস্থ্য ো যসািযাল যকয়ার যপিাজীেীয়ক আপনার হয়য় আয়েিন করয়ত হয়ে।

•

যমি কযানসার আপনার কাজয়ক প্রর্ামেত কয়র থ্ায়ক আম্রা আপনায়ক তথ্য এেং পরাম্িণ মিয়ত
পামর।

•

যমি আপনার কযানসার থ্ায়ক তাহয়ল ভ্রম্র্ করার মেষয়য় আম্রা আপনায়ক তথ্য মিয়ত পামর।

িারীদরক্ পদরিতণনগুদল
আপনার িরীর মকরকম্ যিখায়ে ো কাজ করয়ে, ম্ায়ে ম্ায়ে কযানসার ো কযানসায়রর মচমকৎসা তার উপর
প্রর্াে যফলয়ত পায়র। আপনার ডাক্তার ো নাসণ এই েযাপায়র এেং মকয়স সহায়তা হয়ত পায়র যসই মেষয়য়
আপনায়ক পরাম্িণ মিয়ত পায়রন। এোড়া আম্রা আপনায়ক তথ্য মিয়ত পামর – 0808 808 00 00নম্বয়র
আম্ায়ির কল করুন।
পদরপূরক্ মথরাদপ
এগুমল হল আয়রা মকেভ যথ্রামপ যা আপনায়ক আয়রা র্ায়লা যোধ করয়ত সাহাযয করয়ত পায়র, যযম্ন ধযান ো
মেশ্রাম্। এই যথ্রামপগুয়লা কযানসায়রর মচমকৎসা কয়র না। আপমন অনয যকান যথ্রামপ েযেহার করয়ত চাইয়ল
অেিযই তা আপনার কযানসায়রর ডাক্তারয়ক েলা উমচত।
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ধ ণ এিং আধযাদিক্তা
কযানসায়রর যরাগমনর্ণয়য়র পয়র, মকেভ েযমক্ত ধম্ণমের্শ্াস আর আধযামত্মক অনভর্ূমতর মেষয়য় আয়রা সয়চতন
হয়য় পয়ড়ন। িৃঢ় ধম্ণ মের্শ্াস থ্াকা েযমক্তরা প্রায়ি এর যথ্য়ক অতযন্ত উপকার পান। অনয েযমক্তরা তায়ির
মের্শ্ায়সর মেষয়য় প্রশ্ন তভ লয়ত পায়রন।
যকান যকান েযমক্তরা প্রাথ্ণনা এেং ধযায়নর ম্য়ধয িামন্ত পান। যকান যকান েযমক্ত এটা যজয়ন লার্োন হন যয
অনযরা তায়ির মেষয়য় প্রাথ্ণনা করয়েন।
আপমন মক মের্শ্াস কয়রন যস মেষয়য় মনমিত না হয়লও আপমন একজন চযাপয়লইন, মম্মনস্টার, যাজক, যরোই
ো অনয ধামম্ণক যনতায়ির সায়থ্ কথ্া েলয়ত পায়রন। আধযামত্মক আর ধম্ীয় যনতারা সাহাযয করয়ত অর্যি
আর আপমন ম্য়নর িামন্ত যপয়ত পায়রন।
পদরিার, িন্ধু আর মিখাশুনা ক্রা িযদক্তয়ির জনয সহায়তা
এই সম্য় আপনার র্মনষ্ট েযমক্তরাও কঠিন আয়েয়গর ম্য়ধয মিয়য় যযয়ত পায়রন। আপনার আত্মীয় এেং েন্ধভ
সহ কযানসার দ্বারা প্রর্ামেত সকলয়ক সাহাযয করয়ত আম্ায়ির কযানসার সহায়তা মেয়িষয়েরা আয়েন।
তারা আম্ায়ির 0808 808 00 00 নম্বয়র কল করয়ত পায়রন। এোড়া সহায়তার জনয তারা আপনার
স্বাস্থ্যয়সো টিয়ম্র সায়থ্ কথ্া েলয়ত পায়রন।
একজন পমরচযণাকারী হয়লন এম্ন যকউ মযমন অথ্ণগ্রহর্ না কয়র কযানসার থ্াকা এম্ন যকান আত্মীয় ো
েন্ধভয়ক সাহাযয কয়রন যারা এই সাহাযয োড়া মনয়জয়ির পমরচালনা করয়ত পারয়তন না। তারা েযমক্তগত
যসোয় সহায়তা করয়ত পায়রন, আয়েগগত সহায়তা করয়ত পায়রন ো োসার কায়জ সাহাযয করয়ত পায়রন।
যমি যকউ আপনার যিখাশুনায় সাহাযয করয়েন, এটি গুরুত্বপূর্ণ যয তারাও সহায়তা পান। তায়ির জনয
অয়নক সাহাযয আয়ে।
এর মেষয়য় তায়ির আপনার ডাক্তার ো নায়সণর সায়থ্ কথ্া েলা উমচত ো তারা 0808 808 00 00নম্বয়র
ম্যাকমম্লানয়ক কল করয়ত পায়রন।

যাক্দ লান (Macmillan) দক্ভায়ি আপনায়ক্ সাহাযয ক্রয়ত পায়র
আপনায়ক এেং আপনার পমরোরয়ক সাহাযয করয়ত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখায়ন আয়ে। আপমন
যযখান যথ্য়ক সহায়তা যপয়ত পায়রন:
•

িযা যাক্দ লান সায়পাটণ লাইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00
00)। আম্ায়ির যিার্াষী আয়ে, তাই আপমন আম্ায়ির সায়থ্ আপনার র্াষায় কথ্া েলয়ত পায়রন।
আপমন যয র্াষাটি েযেহার করয়ত চান, শুধভ তার নাম্ ইংয়রমজয়ত আম্ায়িরয়ক েলভন। আম্রা
যম্মডয়কল প্রশ্নগুয়লার উত্তর মিয়ত পামর, আপনায়ক আমথ্ণক সহায়তার মেষয়য় তথ্য মিয়ত পামর, ো
আপনার অনভর্ূমতগুয়লার মেষয়য় আপনার সায়থ্ কথ্া েলয়ত পামর। সপ্তায়হ 7 মিন, সকাল 8 যথ্য়ক
সন্ধযা 8টা পযণন্ত যফান লাইন যখালা থ্ায়ক।
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•

যাক্দ লান (Macmillan) ওয়য়িসাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এেং কযান্সার
মনয়য় যেেঁয়চ থ্াকার মেষয়য় আম্ায়ির সাইয়ট ইংয়রমজয়ত অয়নক তথ্য আয়ে।
www.macmillan.org.uk/translations ওয়য়িসাইয়ট অনযানয ভাষায় আয়রা তথয আয়ে

•

তথয ও সহায়তা পদরয়ষিা৷ তথ্য ও সহায়তা যকয়ে, আপমন একজন কযান্সার সহায়তা
মেয়িষয়ের সায়থ্ কথ্া েলয়ত পায়রন এেং মলমখত তথ্য যপয়ত পায়রন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওয়য়েসাইয়ট আপনার সেয়চয়য় মনকটস্থ্ যকে
খভেঁয়জ যের করুন ো আম্ায়ির কল করুন। আপনার হাসপাতায়ল একটি যকে থ্াকয়ত পায়র।

•

স্থ্ানীয় সায়পাটণ গ্রুপ - সায়পাটণ গ্রুয়প আপমন কযান্সায়র আিান্ত অনযানয যলাকজয়নর সায়থ্ কথ্া
েলয়ত পায়রন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওয়য়িসাইয়ট আপনার ক্াোক্াদে
এক্টি গ্রুপ খুুঁয়জ দনন ো আম্ায়িরয়ক কল করুন।

•

যাক্দ লান (Macmillan) অনলাইন ক্দ উদনটি – আপমন একই ধরয়নর পমরমস্থ্মতয়ত থ্াকা
েযমক্তয়ির সায়থ্ macmillan.org.uk/community-এ ক্থা িলয়ত পায়রন।
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িব্দ তাদলক্া
িব্দ
(উমিষ্ট র্াষা)

ইংয়রদজয়ত

ইংয়রদজয়ত দক্ভায়ি
িলয়ত হয় (ইংরেজি
শরেে
ট্রান্সজিটারেশন)

অথণ

উপশমক সেবা

Palliative care

পযাজিরেটিভ সকোে

মচমকৎসা যা এম্ন েযমক্তয়ক যিওয়া
হয় যার কযানসার সারায়না যায়ে না।
এয়ত অন্তর্ভণ ক্ত হয়ত পায়র কযানসারটি
যোট করার মচমকৎসা ো উপসগণগুমল
কমম্য়য় যকান েযমক্তয়ক আয়রা আরাম্
যিওয়া।

যকাষসম্ূহ

Cells

সেিে

যোট যোট গােমনক একক যা
আম্ায়ির িরীয়রর অঙ্গ এেং
টিসভযগুয়লা ততমর কয়র।

টিউম্ার

Tumour

টিউমাে

টিউম্ার হল যকায়ষর গুে যা
অস্বার্ামেক র্ায়ে যেয়ড় চলয়ে।
অস্বার্ামেক যকাষগুমলর সংখযা
োড়য়ত থ্ায়ক এেং একটি ম্াংসমপণ্ড
ততমর কয়র।

পার্শ্ণপ্রমতমিয়াগুমল

Side effects

োইড এরেক্টে

কযান্সায়রর মচমকৎসার অযামচত
প্রর্ােগুয়লা। উিাহরর্স্বরূপ, চভ ল পয়ড়
যাওয়া, অসভস্থ্ ো িান্ত যোধ করা।
মচমকৎসা যিষ হওয়ার পয়র যেমির
র্াগ পার্শ্ণপ্রমতমিয়া ধীয়র ধীয়র চয়ল
যায়।

মেনাইন

Benign

জবনাইন

িরীয়রর একটি ম্াংসমপণ্ড যা কযান্সার
নয় এেং িরীয়রর অনয যকাথ্াও
েমড়য়য় পড়য়ত পায়র না।

যেয়নমফটসম্ূহ

Benefits

সবরনজেটে

আপনার খরয়চর মেষয়য় সাহাযয
করয়ত সরকার আপনায়ক যয অথ্ণ
যিন।
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ম্ভখয কম্ী

Key worker

কী ওোকক াে

এই েযমক্ত হয়লন আপনার
যযাগায়যায়গর ম্ভখয মেন্দভ। আপনার
কায়ে তায়ির সায়থ্ যযাগায়যায়গর
মেেরর্ থ্াকা উমচত। তারা আপনার
প্রশ্নগুয়লার উত্তর মিয়ত পায়রন আর
আপনায়ক েলয়ত পায়রন যয মেমর্ন্ন
মেষয়য় কারা সাহাযয করয়ত পায়রন।

ম্যামলগনযান্ট

Malignant

মযাজিগনযান্ট

িরীয়রর একটি ম্াংসমপণ্ড যা কযান্সার
এেং িরীয়র েমড়য়য় পড়য়ত পায়র।

যরাগমনর্ণয় হয়য়য়ে

Diagnosed

ডাোগরনািড

যমি আপনার কযানসার যরাগমনর্ণয়
করা হয়য় থ্ায়ক, এর অথ্ণ হল যয
আপনার ডাক্তার জানয়ত যপয়রয়েন যয
আপনার কযানসার আয়ে।

যরাগমনর্ণয়

Diagnosis

ডাোগরনাজেে

যরাগমনর্ণয় হয় তখনই যখন আপনার
ডাক্তার জানয়ত পায়রন যয আপনার
উপসগণগুমল যকান যরাগ ো সম্সযার
জনয হয়ে।

িজেকা তন্ত্র

Lymphatic
system

জিমেযাটিক জেরেম

সারা িরীয়র টিউে এেং গ্ল্যায়ণ্ডর
একটি যনটওয়াকণ । এটা যরাগ
প্রমতয়রাধ েযেস্থ্ার একটি অংি।
মসয়স্টম্টি আম্ায়ির টিসভয এেং
অঙ্গগুয়লার সংিম্য়র্র সায়থ্ লড়াই
কয়র এেং এর যথ্য়ক তরলগুয়লা যের
কয়র যিয়।

স্বাস্থ্যয়সো িল

Healthcare team

সেিথরকোে টিম

ডাক্তার, নাসণ, এেং অনয
যপিাজীেীয়ির যয টিম্ আপনার
যিখাশুনা কয়র।

[িাংলা] ভাষায়
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আয়রা তথয আয়ে
এই মেষয়গুয়লা সম্বয়ন্ধ আম্ায়ির োংলা র্াষায় তথ্য আয়ে:
ক্যান্সায়রর ধরন

ক্যান্সায়রর ম াক্াদিলা ক্রা

•

িন কযান্সার

•

•

েৃহিায়ির কযান্সার

যমি আপনার কযান্সার মনর্ণয় হয়য় থ্ায়ক - একটি চটজলমি
মনয়িণ মিকা

•

ফভ সফভ য়সর কযান্সার

•

যেমনমফট িামে করা

•

যপ্রায়স্টট কযান্সার

•

খাওয়ার সম্সযা এেং কযান্সার

•

জীেয়নর অেসান

•

আমথ্ণক সহায়তা - যেমনমফটসম্ূহ

দচদক্ৎসা

•

যকয়ম্ায়থ্রামপ

•

আমথ্ণক সহায়তা - খরচ যম্টায়নার জনয সাহাযয

•

যরমডওয়থ্রামপ

•

স্বাস্থ্যকর খািযার্যাস

•

সাজণামর

•

িামন্ত (অেসন্নতা) এেং কযান্সার

•

কযান্সার মচমকৎসার পার্শ্ণপ্রমতমিয়াসম্ূহ

•

মনয়জয়ক সাহাযয করার জনয আপমন কী করয়ত পায়রন

এই তথ্য যিখয়ত, macmillan.org.uk/translations-এ যান
আ ায়ির সায়থ িাংলায় ক্থা িলুন

আপমন 0808 808 00 00 নম্বয়র মেনাম্ূয়লয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ যফান করয়ত পায়রন এেং
একজন যিার্াষীর সাহায়যয আম্ায়ির সায়থ্ োংলায় কথ্া েলয়ত পায়রন। আপনার উয়দ্বগ ও মচমকৎসা
সম্পমকণ ত প্রশ্নগুয়লা মনয়য় আপমন আম্ায়ির সায়থ্ কথ্া েলয়ত পায়রন৷ যখন আপমন কল করয়েন শুধভ
ইংয়রমজয়ত েলভন ‘োংলা](েলভন “যেঙ্গমল”)৷
আম্রা সপ্তায়হ 7 মিন, সকাল 8 যথ্য়ক সন্ধযা 8টা পযণন্ত যখালা থ্ামক।
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সূত্র ও ধনযিাি জ্ঞাপন
এই সকল তথ্য রচনা ও সম্পািনা কয়রয়ে ম্যাকমম্লান কযান্সার সায়পাটণ (Macmillan Cancer
Support)-এর কযান্সার তথ্য উন্নয়ন (Cancer Information Development) িল৷ একটি অনভোি
যকাম্পামন এটি োংলায় অনভোি কয়রয়ে৷
এই তথ্য ম্যাকমম্লায়নর পভমিকা ক্যানসায়রর দনয়িণ দিক্ার মর্মত্তয়ত। আম্রা আপনায়ক একটি কমপ
পাোয়ত পামর, মকন্তু সম্পূর্ণ পভমিকাটি শুধভ ইংয়রমজয়ত পাওয়া যায়।
এই তথ্য প্রাসমঙ্গক মেয়িষয়েরা পযণায়লাচনা কয়রয়েন এেং আম্ায়ির মচফ যম্মডয়কল এমডটর, ডক্টর টিম্
ইর্সন (Dr Tim Iveson), কনসালটযান্ট যম্মডকযাল অয়কায়লামজস্ট এেং ম্যাকমম্লান (Macmillan)
মচফ যম্মডকযাল এমডটর তা অনভয়ম্ািন কয়রয়েন।
যসই সে কযান্সার আিান্ত েযমক্তয়িরও ধনযোি জানামে যারা এই তথ্য পযণায়লাচনা কয়রয়েন।
আম্ায়ির সকল তথ্য প্রাপ্ত যসরা প্রম্ায়র্র মর্মত্তয়ত যনওয়া হয়য়য়ে। আম্ায়ির েযেহার করা উৎসগুয়লার
মেষয়য় আয়রা তয়থ্যর জনয অনভগ্রহ কয়র cancerinformationteam@macmillan.org.uk
ঠিকানায় আম্ায়ির সায়থ্ যযাগায়যাগ করুন।

আম্রা আিা কমর যয আপনার মনকট এই তথ্য সহায়ক হয়য়য়ে। আপনার যকায়না প্রশ্ন যথ্য়ক থ্াকয়ল,
আম্রা আপনার র্াষায় যটমলয়ফায়নর ম্াধযয়ম্ তথ্য এেং সহায়তা মিয়ত পামর। আম্রা মেনাম্ূয়লয
পমরয়ষোগুমল মিয়য় থ্ামক। আম্ায়িরয়ক যেফ 0808 808 00 00 নম্বয়র (সপ্তায়হ 7 দিন, সক্াল 8টা
মথয়ক্ রাত 8টা পযণ ন্ত) কল করুন এেং ইংয়রমজয়ত আপনার পেয়ন্দর র্াষার জনয েলভন।

মেষয়েস্তু পযণায়লাচনা করা হয়য়য়ে: মডয়সম্বর

MAC15916_োংলা

2018
পরেতী পযণায়লাচনার জনয পমরকমল্পত
সম্য়সূচী: 2021
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If you are diagnosed with
cancer – a quick guide:
Language

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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•

What happens after diagnosis?
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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.
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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

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

•

Large bowel cancer

•

Claiming benefits

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Financial support – benefits

Treatments

•

•

Financial support – help with costs

Chemotherapy

•

•

Healthy eating

Radiotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Surgery

•

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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