Lung cancer: Gujarati

ફેફસાન ુંુ કેન્સર
આ માહિતી ફેફસાન ું કેન્સર અને ફેફસાનાું કેન્સર માટેની સારવાર મવશે છે .
આ માહિતી કેન્સર વિશે છે જેની શરુઆત ફેફસામાુંથી થાય છે (ફેફસાન ું પ્રાથમમક કેન્સર).
તે તેવા કેન્સર મવશે નથી કે જેની શરઆત શરીરના અન્ય ભાગોમાું થાય છે અને તે ફેફસા સધી
ફેલાય છે (ફેફસાન ું ગૌણ કેન્સર).
નીચે લીટી કરે લા શબ્દો અંતમાું આપેલી શબ્દની યાદીમાું સમજાવામાું આવ્યા છે . શબ્દની યાદી
અંગ્રેજીમાું શબ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેશ કરે છે .
જો તમને કોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જયાું તમે સારવાર લઈ રહ્યા િોવ તયાુંના ચચહકતસક અથવા
નસસને પ ૂછી શકો છો.
તમે મેકમમલન કેન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) ને સોમવાર થી શક્રવાર સવારે , 9
વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00, પર ફોન કરી શકો છો. અમારી પાસે
દભામિયા છે , તેથી તમે તમારી ભાિામાું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. જયારે તમે અમને ફોન
કરો, તયારે અમને અંગ્રેજીમાું જણાવો કે તમને કઈ ભાિાની જરૂર છે (કિો “ગજરાતી”).
ગજરાતી ભાિામાું macmillan.org.uk/translations પર કેન્સર મવશે વધ માહિતી ઉપલબ્ધ છે .

આ માહિતી નીચેની બાબત વિશે છે :
•

ફેફસાું

•

ફેફસાન ું કેન્સર

•

સારવારન ું આયોજન કેવી રીતે કરવામાું આવ્્ ું છે

•

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી

•

ફેફસાનાું કેન્સર માટે સારવાર

•

શસ્ત્રહક્રયા

•

હકમોથેરેપી
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•

રે હિયોથેરેપી

•

લચિત થેરેપી અને ઇમ્્નોથેરેપી દવા

•

અન્ય સારવાર

•

લિણો પર મનયુંત્રણ મેળવવા

•

સારવાર પછી

•

તમારી લાગણીઓ

•

મેકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે

•

શબ્દની સચચ

•

ગજરાતી ભાિામાું વધ માહિતી

•

સુંદભસ અને આભારદશસન

ફેફસાું
આપણી છાતીમાું બે ફેફસાું િોય છે જે આપણને શ્વાસ લેવામાું મદદ કરે છે .
જયારે આપણે અંદર શ્વાસ લઈએ છીએ તયારે શ્વાસનળી મારફતે િવા આપણાું નાક અથવા મખમાુંથી
પસાર થાય છે . આ બે નળીમાું મવભાજીત થાય છે , જે બન્ને એક-એક ફેફસામાું જાય છે . આને જમણી
શ્વાસવાહિની અને િાબી શ્વાસવાહિની કિેવાય છે . તે નાની નળીઓમાું મવભાજીત થાય છે જેને નાની
શ્વાસવાહિની કિેવાય છે . નાની શ્વાસવાહિનીના અંતમાું એલવેઓચલ તરીકે ઓળખાતી લાખો નાની
િવાની કોથળીઓ િોય છે . આ તે છે જયાું આપણે શ્વાસમાું લઈએ છીએ તે ઓક્ક્સજન રક્તમાું જાય
છે .
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શ્વાસનળી

જમણી
શ્વાસવાહિની
નાની
શ્વાસવાહિની

િાબી
શ્વાસવાહિ
ની એલવેઓચલ
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ફેફસાન ુંુ કેન્સર
શરીરનાું તમામ ભાગો નાની કોમશકાઓથી બનેલા છે . જયારે ફેફસાની કોમશકાઓ અમનયુંમત્રત
રીતે વ ૃદ્ધિ કરે અને ગાુંઠ તરીકે ઓળખાતો ગઠ્ઠો. બનાવે તયારે ફેફસાન ું કેન્સર થાય છે .
ફેફસાનાું કેન્સરના બે મખ્ય પ્રકાર છે :
•

નોન-સ્મોલ સેલ ફેફસાન ું કે ન્સર - આ સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે

•

સ્મોલ સેલ ફેફસાન ું કેન્સર - 7 ફેફસાનાું કેન્સરમાુંથી લગભગ 1 ફેફસાન ું કેન્સર
(ફેફસાનાું કેન્સરના આશરે 15%) આ િોય છે .

મોટાભાગના ફેફસાનાુંંું કેન્સર મસગારે ટન ું ધ ૂમ્રપાન કરવાથી થાય છે . પરું ત ફેફસાન ું કેન્સર
(10%) મેળવનારા 10 માુંથી 1 વ્યક્ક્તએ ક્યારે ય ધમ્રપાન ક્ું િોત ું નથી.
જો તમે ધમ્રપાન કરો છો, તો તમારા ચચહકતસક સામાન્ય રીતે તમને ધ ૂમ્રપાન બુંધ કરવાની
સલાિ આપશે. આ તમારી સારવારને વધ સારી રીતે બનાવવામાું અને આિઅસરો
ઘટાિવામાું મદદ કરી શકે છે . તે તમારા લાુંબા ગાળાના આરોગ્યને પણ મદદ કરે છે . તમારા
ચચહકતસક અથવા િોક્સ્પટલ તમને ધ ૂમ્રપાન રોકવા માટે મદદ કરવા માટે સારવાર આપી શકે
છે .
ફેફસાન ું કેન્સર ચેપી નથી. તેનો અથસ એ છે કે તે અન્ય લોકોને પસાર થઈ શકત ું નથી.
ફેફસાનાું કેન્સરનાું સ્ટેજ
ફેફસાન ું કેન્સર કયા સ્ટેજમાું છે તે જાણવા માટે તમારા ચચહકતસક પરીિણો કરશે. કેન્સરન ું
સ્ટેજ તમને જણાવે છે કે તેની કેટલી વ ૃદ્ધિ થઈ છે અને શ ું તે ફેલા્ ું છે . કેટલીકવાર, કેન્સરના
કોિો રક્ત અથવા લમસકા તુંત્ર દ્વારા શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલાય છે .
કેન્સરના સ્ટેજની જાણકારી તમારા ચચહકતસકને શ્રેષ્ઠ સારવારની યોજના કરવામાું મદદ કરે
છે .
ફેફસાન ું કેન્સર ચાર સ્ટેજમાું વિેંચાયેલ ું છે :
•

સ્ટેજ 1 – કેન્સર નાન ું અને ફક્ત ફેફસામાું જ છે .

•

સ્ટેજ 2 અથિા 3 – કેન્સર ફેફસાનાુંંું આસપાસનાું મવસ્તારોમાું ફેલા્ ું છે .

•

સ્ટેજ 4 – કેન્સર શરીરના અન્ય ભાગોમાું ફેલા્ ું છે .

જો તમને સ્મોલ સેલ ફેફસાન ું કેન્સર છે , તમારા ચચહકતસકો એક અલગ સ્ટે જીંગ મસસ્ટમનો
ઉપયોગ કરી શકે છે . આ ફેફસાનાું કેન્સરને બે સ્ટે જમાું મવભાજજત કરે છે - મયાસહદત રોગ અને
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વ્યાપક રોગ. જો તેઓ તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા િોય
તો તમારા ચચહકતસક તમને આ મસસ્ટમ સમજાવશે.
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સારિારન ુંુ આયોજન કેિી રીતે કરિામાું આવ્ ુંુ છે
તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ તમારી સારવારની યોજના કરશે જે તેમને તમારા માટે શ્રેષ્ઠ
લાગે છે .
તમારા ચચહકતસક અથવા નસસ સારવાર યોજના મવશે તમારી સાથે વાત કરશે. તમારી
સારવાર યોજના અમક વસ્તઓ પર આધાહરત િશે, જેમ કે:
•

તમને છે તે ફેફસાનાું કેન્સરનો પ્રકાર

•

કેન્સરન ું સ્ટેજ

•

અલગ અલગ સારવારોના ફાયદા અને જોખમો

•

તમારું સામાન્ય આરોગ્ય

•

તમારી વ્યક્ક્તગત પસુંદગીઓ.

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે િાત કરિી
તમારા કેન્સર ચચહકતસક અથવા નસસ સાથે સારવાર યોજના મવશે વાત કરવી અગતયની છે ,
જેથી તમે સમજી શકો કે તેનો અથસ શ ું છે . તમે તેના મવશે કોઈ સુંબધ
ું ી અથવા મમત્ર સાથે વાત
કરવા પણ માુંગતા િોવ.
તમારી સાથે વાત કયાસ પછી, તમે સારવાર સમજો છો અને તેની સાથે સિમત છો તે દશાસવા
માટે તમારા ચચહકતસક તમને એક સિમમત ફોમસ પર સિી કરવા કિેશે. આને તમારી સિમમત
આપવી કિેવામાું આવે છે . જયાું સધી તમે તેની સાથે સિમત ન થાવ તયાું સધી તમને
સારવાર આપવામાું નિીં આવે.
જે વ્યક્ક્ત ગજરાતી અને અંગ્રેજી બન્ને બોલી શકે તેમને તમારી સાથે લઈ જવા સારો મવચાર
છે . તમારી િોક્સ્પટલ તમારા માટે દભામિયો ગોઠવી શકે છે . જો તમને જરૂર િોય તો તમારી
નસસને જણાવો.
તમારી સારિાર વિશે પ ૂછિા માટે પ્રશ્નો
અિીં કેટલાક સવાલો છે જે તમે તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમને પ ૂછી શકો છો, ખાતરી કરો કે તમે
સારવારને અને તે તમને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તેને સમજો છો:
•

મારી સારવારનો િેત શ ું છે ?

•

કઈ સારવાર ઉપલબ્ધ છે ?

•

દરે ક સારવારના લાભો, જોખમો અને આિ અસરો શ ું છે ?
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•

સારવાર મારા રોજજિંદા જીવનને કઈ રીતે અસર કરશે?

• હ ું કેવી લાગણી અનભવ ું છું તે મવશે કોને વાત કરી શકું?
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ફેફસાનાું કેન્સર માટે સારિાર
ફેફસાનાું કેન્સરની સારવારમાું નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•

ઓપરે શન (શસ્ત્રહક્રયા)

•

કેન્સરની દવાઓ (હકમોથેરેપી અથવા લચિત થેરેપી)

•

રે હિયોથેરેપી.

તમે એક થી વધ પ્રકારની સારવાર પણ મેળવી શકો છો. સારવાર તમારા ફેફસાનાું કેન્સરના પ્રકાર
અને કેન્સરના સ્ટેજ પર પણ આધાર રાખે છે .

શસ્ત્રહિયા
કેટલાક લોકો માટે, ઓપરે શન સાથે કેન્સર દૂ ર કરવ ું શક્ય બની શકે છે .
આ કેન્સરનાું પ્રકાર અને સ્ટેજ, અને તમારા સામાન્ય આરોગ્ય પર આધાર રાખે છે .
શસ્ત્રહક્રયા પિેલાું, તમારા ફેફસાું કેટલી સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે તેની તપાસ કરવા તમારા
પરીિણ કરવામાું આવશે.
ફેફસાનાું કેન્સરને દૂ ર કરવા માટે ત્રણ મખ્ય ઓપરે શન નીચે દશાસવેલ છે .
ફેફસાનાું વિભાગને દૂ ર

સુંપ ૂર્ણ ફેફસા દૂ ર કરિા

ફેફસાનાું એક નાના ભાગને

કરિો (લોબેક્ટોમી)

ુ ોનેક્ટોમી)
(ન્્મ

કાઢી નાખવ ુંુ (િેજ હરસેક્શન)

અમારી પાસે શસ્ત્રહક્રયાન ું કેવી રીતે આયોજન કરવામાું આવ્્ ું છે અને ઓપરે શન પછી શ ું અપેિા
રાખવી તે મવશે ગજરાતીમાું વધ માહિતી છે . macmillan.org.uk/translations ની મલાકાત લો
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હકમોથેરેપી
હકમોથેરેપી કેન્સરનાું કોિોનો નાશ કરવા માટે દવાનો ઉપયોગ કરે છે .
અલગ અલગ કારણોસર હકમોથેરેપીનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમયે થઈ શકે છે .
ક્યારે ?

શા માટે ?

શસ્ત્રહક્રયા અથવા રે હિયોથેરેપી પિેલાું

કેન્સર સુંકોચવા

શસ્ત્રહક્રયા અથવા રે હિયોથેરેપી પછી

પાછળ છટેલ કોઈપણ કેન્સરનાું કોિોનો નાશ
કરવા માટે

રે હિયોથેરેપીના

જો ઓપરે શન શક્ય ન િોય અથવા કેન્સર

સમયે જ (આને હકમોરે િીએશન કિેવાય છે )

ફેફસાની બિાર ફેલાયેલ િોય તો આ મજબ ૂત
સારવારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે

તેના પોતાના પર, અસાધ્ય કેન્સરને

કેન્સરને અંકશમાું રાખવા જે અસાધ્ય છે અને

મનયુંમત્રત કરવા માટે (તેને ઉપશામક

લિણો ઘટાિવા માટે મદદ કરવા

સારવાર કિેવાય છે )
સારવાર વચ્ચે આરામના સમયગાળા સાથે, હકમોથેરેપી સામાન્ય રીતે સારવારના કેટલાક
સત્રો તરીકે આપવામાું આવે છે . સારવાર સામાન્ય રીતે એક હિપ અથવા ઇન્જેક્શન દ્વારા
નસમાું આપવામાું આવે છે . તમારા ચચહકતસક તમને જણાવશે કે તમને કેટલા સારવાર સત્રની
જરૂર પિશે અને તે કેટલો સમય લેશે. તમારી હકમોથેરેપીના કોસસને પ ૂણસ કરવા માટે કેટલાક
મહિનાઓ લાગી શકે છે .
હકમોથેરપીની આડ અસરો
હકમોથેરેપીમાું વપરાતી દવાથી તમને એવી આિઅસરો થઈ શકે છે જેનાથી તમે અસ્વસ્થતા
અનભવી શકો છો.
તમારા ચચહકતસક તમને થઈ શકે તેવી આિઅસરો મવશે અને તે માટે શ ું કરી શકાય તે મવશે
તમારી સાથે વાત કરી શકે છે . મોટાભાગની આિઅસરો અન્ય દવાઓ સાથે મનયુંમત્રત કરી
શકાય છે અને તમારી હકમોથેરેપીના અંત પછી મોટાભાગની દૂ ર થઈ જશે.
અમારી પાસે ગજરાતીમાું હકમોથેરેપી અને તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આિઅસરો મવશે વધ
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માહિતી છે . macmillan.org.uk/translations ની મલાકાત લો
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રે હડયોથેરેપી
રે હિયોથેરેપી કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે ઉચ્ચ-ઉજાસના હકરણો, જેમ કે એક્સ-રે નો
ઉપયોગ કરે છે .
તે અલગ અલગ કારણોસર આપવામાું આવી શકે છે .
ક્યારે ?

શા માટે ?

મખ્ય સારવાર તરીકે તેની પોતાની જાતે

પ્રારું ચભક તબક્કામાું ફેફસાનાું કેન્સરનો ઉપચાર
કરવાનો પ્રયતન કરો

ઓપરે શન પછી

પાછળ છટેલ કોઈપણ કેન્સરનાું કોિોનો નાશ
કરવા માટે

હકમોથેરેપીના સમયે જ (આને

જો ઓપરે શન શક્ય ન િોય અથવા કેન્સર ફેફસાની

હકમોરે િીએશન કિેવાય છે )

બિાર ફેલાયેલ િોય તો આ મજબ ૂત સારવારનો
ઉપયોગ કરી શકાય છે

હકમોથેરેપી પિેલાું અથવા પછી

કેન્સર સુંકોચવા અથવા મનયુંત્રણ કરવા

તેના પોતાની જાતે, લિણોને મનયુંમત્રત

શ્વાસ લેવામાું તકલીફ અથવા પીિા જેવા કેન્સરને

કરવા માટે

કારણે થયેલા લિણોને મનયુંમત્રત કરવા

(તેને ઉપશામક સારવાર કિેવાય છે )
સ્મોલ સેલ ફેફસાન ું કેન્સર ધરાવતા કેટલાક લોકોને મગજને રે હિયોથેરેપી આપવામાું આવે
છે . આ કોઈ પણ કેન્સરના કોિોને રોકવા માટે આપવામાું આવે છે કે જે મગજમાું ફેલાઈને
નવી ગાુંઠમાું મવકસી શકે છે . જો તમને આ સારવારની આવશ્યકતા છે , તો તમારા ચચહકતસક
અથવા નસસ તે તમને સમજાવશે.
રે હિયોથેરેપી લેવાના અલગ અલગ રસ્તા છે . તે ઘણી વાર શરીરની બિારથી (બાહ્ય
રે હિયોથેરેપી) મશીન દ્વારા આપવામાું આવે છે :
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જો કે, રે હિયોથેરેપી માટે અન્ય રીતો પણ છે . તમારા કેન્સર ચચહકતસક તમને તમે કયા
પ્રકારની રે હિયોથેરેપી પ્રાપ્ત કરો છો તે મવશે વધ જણાવશે.
ઘણા લોકો આઉટ પેશન્ટ તરીકે રે હિયોથેરેપી લેતા િોય છે . આનો અથસ એ છે કે તમારે
સારવાર માટે િોક્સ્પટલમાું આવવ ું અને પછી તે જ હદવસે ઘરે પરત જવ.ું
તમારી સારવાર યોજના તમારા ફેફસાનાું કેન્સરના પ્રકાર, કેન્સરન ું સ્ટે જ અને તમારા
સામાન્ય આરોગ્ય પર આધાહરત છે . તમારા કેન્સર ચચહકતસક તમને જણાવશે કે તમારી
રે હિયોથેરેપી સારવારમાું શ ું સામેલ થશે.
અમારી પાસે ગજરાતીમાું રે હિયોથેરેપી મવશે વધ માહિતી છે . macmillan.org.uk/translations ની
ુ ાકત લો
મલ
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ુ ોથેરેપી દિા
લક્ષિત થેરેપી અને ઇમ્્ન
નોન-સ્મોલ સેલ ફેફસાનાું કેન્સરને જે ફેલાઈ ગ્ ું છે તેની સારવાર માટે આ દવાઓનો
ઉપયોગ થઈ શકે છે . તમારા ચચહકતસક જે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે તે દવાના પ્રકાર અને શક્ય
આિઅસરોમવશે વધ સમજાવશે.
લચિત થેરેપી દવાઓ કેન્સરના કોિોનો મવકાસ અને વ ૃધ્ધ્ધ અટકાવી શકે છે . તે તમારા માટે
કામ કરી શકે છે તે જાણવા માટે તમારે પરીિણ કરાવવાની જરર પિી શકે છે . તમે દવાઓને
ગોળીઓ અથવા કેપ્સ્્લ્સ તરીકે લો છો.
ઇમ્્નોથેરેપી દવાઓ તમારા રોગપ્રમતકારક તુંત્રને કેન્સરના કોિોને ઓળખવા અને તેનો
નાશ કરવા માટે મદદ કરે છે . આ કેન્સરને સુંકોચવામાું મદદ કરે છે અને તેને ઓછી ઝિપે
વધવા દે છે . િીપ મારફતે દવાઓ નસમાું આપવામાું આવે છે .

અન્ય સારિાર
ફેફસાનાું કેન્સરની સારવાર માટે અથવા લિણો પર મનયુંત્રણ કરવા માટે અન્ય સારવારોનો
ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે .
રે િોયોહફ્રક્ક્વન્સી એબ્લેશન (RFA) કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે ગરમીનો ઉપયોગ કરે
છે . ચચહકતસક ગાુંઠમાું સોય મ ૂકે છે અને કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે મવદ્યત પ્રવાિ પસાર
કરે છે .
ફોટોિાયનામમક થેરેપી (PDT) કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે પ્રકાશનો ઉપયોગ કરે છે .
પ્રથમ, તમને ખાસ દવા આપવામાું આવે છે જે પ્રકાશ સુંવેદનશીલ િોય છે . પછી, તમે
કેન્સરના કોિો દ્વારા દવા શોિાઇ જાય તે માટે થોિા કલાક રાિ જઓ. થોિા કલાક પછી,
ચચહકતસક તમારી શ્વાસનળી નીચેથી એક ટયબ પસાર કરે છે (પ ૃષ્ઠ 2 જઓ) અને તમારા
ફેફસામાું ગાુંઠ પર પ્રકાશ પાિે છે . પ્રકાશથી દવા સહક્રય થવામાું મદદ મળે છે , કે જે કેન્સરના
કોિોનો નાશ કરવામાું મદદ કરે છે .
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લિર્ો પર વનયુંત્રર્ મેળિિા
જો કેન્સર અસાધ્ય િોય, તો તમારા કોઈપણ લિણો મનયુંમત્રત કરવા માટે ઘણી બધી રીતો
છે . લિણો સાથે મદદ કરવા માટે તમારા ચચહકતસક તમને અલગ અલગ દવાઓ આપી શકે
છે . લિણોમાું સધારો ન થાય તો િુંમેશા તમારા િૉક્ટરને જણાવો.
અિરોવિત િિામાગણ
ક્યારે ક, ફેફસાનાું કેન્સર ફેફસામાું એક અથવા વધ િવામાગોને અવરોમધત અથવા સાુંકિા
કરી શકે છે . આનાથી શ્વાસ લેવામાું મશ્કેલી થઇ શકે છે . અવરોમધત િવામાગસ દૂ ર કરવા
અલગ અલગ સારવારનો ઉપયોગ કરી શકાય છે :
•

એવી સારવાર છે કે જે કેન્સરના કોિોને ફ્રીઝ કરી અને નાશ કરવા માટે ખ ૂબ જ ઠુંિા
તાપમાનનો ઉપયોગ કરે છે .

•

કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા માટે મવદ્યત પ્રવાિનો ઉપયોગ કરતી સારવાર છે .

•

કેન્સરને રે હિયોથેરેપી શરીરના અંદરના ભાગથી પણ આપી શકાય છે .

•

કેટલાક લોકોએ તેમનો િવામાગસ ખલ્લો રાખવા નાની ટય ૂબ મકાવેલ િોય છે જેને
સ્ટેન્ટ કિેવાય છે .

પ્રિાિીન ુંુ બુંિાવ ુંુ
જો પ્રવાિી ફેફસામાું ભેગ ું થાય છે , તો તમારા ચચહકતસક સામાન્ય રીતે સોય અને િેનેજ
ટયબનો ઉપયોગ કરીને તેને દૂ ર કરી શકે છે . અથવા તમે એવી પ્રહક્રયા કરાવી શકો છો કે જેથી
ફેફસાની આસપાસ પ્રવાિી એકત્ર થતા રોકવામાું મદદ કરે છે .

સારિાર પછી
ે .ે આ
તમારી સારવાર પ ૂણસ થયા પછી, તમારે મનયમમત તપાસ અને પરીિણો કરાવવાના રે િશ
ઘણા વિો સધી ચાલ રિી શકે છે . પ્રથમ તો તે તદ્દન મનયમમત િશે, પરું ત સમય જતાું તમે તેને
ઓછી પ્રાપ્ત કરશો.
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તમારી લાગર્ીઓ
જયારે તમને કિેવામાું આવે કે તમને કેન્સર છે તયારે તમને મવશેિ લાગણીનો અને ઘણી અલગ
લાગણીઓનો અનભવ થઈ શકે છે . તમને ઘણી અલગ લાગણીઓનો અનભવ થઈ શકે છે . કેટલાક
લોકો અસ્વસ્થતા, આઘાત અથવા બેચેની અનભવી શકે છે , જયારે અન્ય લોકો ગસ્સો, દોમિત
અથવા એકલાપણ ું અનભવી શકે છે . લાગણી અનભવવાની કોઈ યોગ્ય કે ખોટી રીત નથી. પરું ત
તમારી લાગણીઓનો સામનો કરવા માટે ઘણી રીતો છે . નજીકના મમત્ર અથવા સુંબધ
ું ી સાથે વાત
કરવાથી મદદ મળી શકે છે . યાદ રાખો, જો તમને મદદની જરૂર િોય તો તે િુંમેશા ઉપલબ્ધ િોય
છે . જો તમે સામનો કરવા માટે સુંઘિસ કરી રહ્યા િોવ, તો તમારા ચચહકતસક અથવા નસસ સાથે વાત
કરો. કેટલાક લોકોને પરામશસને ખ ૂબ જ ઉપયોગી લાગે છે . તમારા ચચહકતસક અથવા નસસ તમારી
ભલામણ કરી શકે છે .
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મેકવમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે
મેકમમલન (Macmillan) તમને અને તમારા પહરવારને મદદ કરવા માટે છે . તમે નીચેની રીતે
મદદ મેળવી શકો છો:
•

મેકવમલન (Macmillan) સપોટણ લાઇન (0808 808 00 00). તમે તમારી ભાિામાું અમારી
સાથે વાત કરી શકો, તે માટે અમારી પાસે દભામિયા છે . તમે જે ભાિાનો ઉપયોગ કરવા
માુંગો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાું જણાવો. અમે તમને તબીબી પ્રશ્નોના જવાબ અથવા
નાણાુંહકય સિાય મવશે માહિતી અથવા તમારી લાગણી મવશે પણ વાત કરી શકીએ છીએ.
ફોન લાઈન સોમવાર થી શક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી ઉપલબ્ધ છે .

•

મેકવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમારી સાઇટમાું કેન્સર અને
કેન્સર સાથે જીવવા મવશે ઘણી માહિતી અંગ્રેજીમાું ઉપલબ્ધ છે . ગજરાતી અને અન્ય
ભાિામાું વધ માહિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્િ છે .

•

માહિતી અને સિાયક સેિાઓ. માહિતી અને સિાયક સેવાઓ પર, તમે કેન્સર સિાય
મનષ્ણાુંત સાથે વાત કરી શકો છો અને કેન્સર મવશે માહિતી મેળવી શકો છો.
macmillan.org.uk/informationcentres પર થી તમારી નજીકન ું કેન્ર શોધો અથવા
અમને ફોન કરો. તમારી િૉક્સ્પટલ પણ કેન્ર ધરાવતી િોઇ શકે છે .

•

તમારી નજીકના સમ ૂિ – સપોટસ ગ્રપમાું તમે કેન્સરથી પ્રભામવત અન્ય લોકો સાથે વાત કરી
શકો છો. તમારી નજીકના સમ ૂિ macmillan.org.uk/supportgroups પર થી શોિો
અથવા અમને ફોન કરો.

•

મેકવમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્્વુ નટી – કેન્સરથી પ્રભામવત અન્ય લોકો સાથે
તમે macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પર્ િાત કરી શકો છો.

પાન 16 કુ લ 22 મેકમમલન (Macmillan) ફેક્ટ શીટ 2017: ફેફસાન ું કેન્સર

શબ્દની સક્ષુ ચ
શબ્દ

અંગ્રેજીમાું

અંગ્રેજીમાું કેિી રીતે કિેવ ુંુ

અથણ

આિઅસરો

Side effects

સાઈિ ઈફેક્્સ

કેન્સરની સારવારની આિ
અસરો. દાખલા તરીકે, વાળ
ખરવા, માુંદગી કે થાક
અનભવવો.

આરોગ્યસુંભાળ

Healthcare team

િેલ્થકેર ટીમ

ટીમ

મનષ્ણાુંતો અને અન્ય
વ્યવસાયીઓની ટીમ જે
તમારી દે ખરે ખ રાખે છે .

ઇમ્્નોથેરેપી

Immunotherapy

ઇમ્્નોથેરેપી

કેન્સરની સારવાર કે જે
રોગપ્રમતકારક તુંત્રને કેન્સર
કોિોને ઓળખી અને નાશ
કરવા મદદ કરે છે .

ઉપશામક સારવાર

Palliative
treatment

પેલીએટીવ ટ્રીટમેન્ટ

અસાધ્ય કેન્સર ઘરાવતી
વ્યક્ક્તને અપાતી સારવાર
આમાું કેન્સરને ઘટાિવાની
અથવા તેના લિણોમાું
ઘટાિો કરવાની સારવાર અને
વ્યક્ક્તને આરામ આપવાની
સારવારનો સમાવેશ થાય છે

Chemotherapy

હકમોથેરેપી

હકમોથેરેપી

કેન્સર સારવાર જે કેન્સરના
કોિોનો નાશ કરવા માટે
દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે .

કેન્સરના કોિો

Cancer cells

કેન્સર સેલ્સ

શરીરમાુંના કોિો જે
અસામાન્ય બની ગયા છે અને
તે િિે કેન્સરમાું પહરર્મ્યાું છે .

કોમશકાઓ

Cells

સેલ્સ

આપણા શરીરમાું અંગો અને
પેશીઓ બનાવે છે તે નાના
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ચબલલ્િિંગ બ્લોક્સ.
Tumour

ગાુંઠ

ટયમર

કેન્સરના કોિોન ું જૂથ જે એક
ગાુંઠો રચે છે .

Infection

ચેપ

ઇન્ફેકશન

જયારે બેક્ટેહરયા તમારા
શરીરમાું પ્રવેશ કરે છે અને
બીમારીન ું કારણ બને છે .

પ્રારું ચભક તબક્કા

Early stage

અલી સ્ટે જ

કેન્સર કે જે િમણાું જ
મવકસવાન ું શરૂ થ્ ું છે અને તે
શરીરના અન્ય ભાગોમાું
ફેલા્ ું નથી.

ફોટોિાયનામમક
થેરેપી (PDT)

Photodynamic
therapy (PDT)

ફોટોિાયનામમક થેરેપી

કેન્સર સારવાર જે કેન્સરના

(પીિીટી)

કોિોનો નાશ કરવા માટે
પ્રકાશનો ઉપયોગ કરે છે .

લમસકા તુંત્ર

Lymphatic
system

લીમ્ફેટીક સીસ્ટમ

સમગ્ર શરીરમાું નળીઓ અને
ગ્રુંમથઓન ું જોિાણ. તે ચેપ
સામે લિવા માટે મદદ કરે
છે . તે પેશીઓ અને
અંગોમાુંથી વધારાના
પ્રવાિીને પણ દૂ ર કરે છે .

લચિત થેરેપી

Targeted therapy ટાગેટેિ થેરેપી

કેન્સર સારવાર જે કેન્સરના
કોિોને લક્ષ્ય બનાવવા અને
તેનો નાશ કરવા માટે
દવાઓનો ઉપયોગ કરે છે .

રે હિયોથેરેપી

Radiotherapy

રે હિયોથેરેપી

કેન્સરની સારવાર જેમાું
કેન્સરના કોિોનો નાશ કરવા
માટે ઉચ્ચ ઊજાસના હકરણો,
જેમ કે એક્સ-રે વાપરવામાું
આવે છે .

રે હિયોહફ્રક્વન્સી

Radiofrequency

રે હિયોહફ્રક્વન્સી એબ્લેશન

કેન્સર સારવાર જે કેન્સરના
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એબ્લેશન (RFA)

ablation (RFA)

(આરએફએ)

કોિોનો નાશ કરવા માટે
ગરમીનો ઉપયોગ કરે છે .

રોગપ્રમતકારક તુંત્ર

Immune system

ઈમ્્ન સીસ્ટમ

તમારું રોગપ્રમતરિા તુંત્ર
તમારા શરીરની િામનકારક
બેક્ટેહરયા અને ચેપ સામે
સામે રિણ આપવાની રીત
છે .

Stage

સ્ટેજ

સ્ટે જ

કેન્સરન ું સ્ટે જ તમને જણાવે
છે કે તેની કેટલી વ ૃદ્ધિ થઈ છે
અને શ ું તે ફેલા્ ું છે .

સ્ટેજીંગ મસસ્ટમ

Staging system

સ્ટે જીંગ મસસ્ટમ

મનયમોનો સમ ૂિ જે
ચચહકતસકને તે નક્કી મદદ કરે
છે કે કેન્સર કયા સ્ટે જ પર છે ?

સુંમમત

Consent

કન્સેન્ટ

કુંઈક થવા દે વાની
પરવાનગી આપવી અથવા
કુંઇક કરવા સિમત થવ ું.

િવામાગસ

Airway

એરવે

શરીરમાુંની જગ્યા અથવા
નળી કે જયાુંથી ફેફસાું સધી
પિોંચવા માટે િવા વિન કરી
શકે છે .
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ુ રાતી ભાષામાું િધ ુ માહિતી
ગજ
અમારી પાસે ગજરાતી ભાિામાું નીચેની બાબતો મવશે માહિતી ઉપલબ્ધ છે :
કેન્સરના પ્રકારો

ુ ાબલો કરિો
કેન્સર સામે મક

જો તમને કેન્સર િોવાન ું મનદાન કરવામાું આવ્્ િોય – એક

•

સ્તન કેન્સર

•

મોટા આંતરિાન ું કેન્સર

•

ફેફસાન ું કેન્સર

•

લાભોની માુંગણી કરવી

•

પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

•

ખાવાની સમસ્યા અને કેન્સર

•

જીવનનો અંત

•

સ્વાસ્્યપ્રદ આિાર લેવો

સારિારો

•

ઝિપી માગસદમશિકા

•

હકમોથેરેપી

•

•

રે હિયોથેરેપી

થાક લાગવો (થકાવટ) અને કેન્સર

•

•

શસ્ત્રહક્રયા

કેન્સરની સારવારની આિઅસરો

•

પોતાની મદદ કરવા માટે તમે શ ું કરી શકો છો

આ માહિતી જોવા માટે , macmillan.org.uk/translations પર જાઓ
ુ રાતી માું િાત કરો
અમારી સાથે ગજ
તમે મેકમમલન (Macmillan) ને 0808 808 00 00 પર મન:શલ્ક ફોન કરી શકો છો અને
દભામિયાની મદદ દ્વારા ગજરાતી માું અમારી સાથે વાત કરી શકો છો. તમે તમારી ચચિંતા અને
તબીબી પ્રશ્નો મવશે અમને વાત કરી શકો છો. જયારે તમે ફોન કરો તયારે ફક્ત અંગ્રેજીમાું ગજરાતી
(કિો "ગજરાતી”).
અમે સોમવાર થી શક્રવાર, સવારે 9 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી ઉપલબ્ધ છીએ.
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સુંદભણ અને આભારદશણન
આ માહિતી મેકમમલન કેન્સર સપોટસ ની (Macmillan Cancer Support) કેન્સર માહિતી મવકાસ
ટીમ દ્વારા લખવામાું અને સુંપાહદત કરવામાું આવી છે . અનવાદ કુંપની દ્વારા તેનો ગજરાતીમાું
અનવાદ કરવામાું આવ્યો છે .
સમાવેશ કરાયેલ માહિતી મેકમમલન (Macmillan) પક્સ્તકા ફેફસાનાું કેન્સરને સમજવ ુંુ પર
આધાહરત છે . અમે તમને તેની નકલો મોકલી શકીએ છીએ, પરું ત સુંપ ૂણસ પસ્તક તો ફક્ત
અંગ્રેજીમાું જ ઉપલબ્ધ છે .
આ માહિતીની સુંબમું ધત મનષ્ણાુંતો દ્વારા સમીિા કરવામાું આવી છે અને અમારા વહરષ્ઠ મેહિકલ
એહિટર, િૉ. િેવીિ ચગલીગાન, કન્સલ્ટન્ટ ઓન્કોલોજજસ્ટ દ્વારા માન્ય કરાયેલ છે .
આભાર સિ: કેરોલ િેમવસ, મેકમમલન ફેફસાનાું કેન્સરના નસસ; ક્લેર િાસ્લોપ, તબીબી નસસ
મનષ્ણાુંત, ફેફ્સાન ું કેન્સર; પ્રોફેસર સેમ જેન્સ, રે ક્સ્પરે ટરી મેહિમસનના પ્રોફેસર; મમસ્ટર િેમવિ
લોરે ન્સ, કાહિિયોથોરે સીક સર્જન; િો હફયોના મેકિોનાલ્િ, કન્સલ્ટન્ટ ધ્ક્લમનકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ; િો.
રોના મેકમેનેમમન, કન્સલ્ટન્ટ ધ્ક્લમનકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ; િૉ. સુંજય પોપટ, કન્સલ્ટન્ટ થોરામસક
મેહિકલ ઓન્કોલોજજસ્ટ; અને પ્રોફેસર િેમનસ ટેલ્બોટ, કેન્સર મેહિમસનના પ્રોફેસર.
કેન્સરથી અસરગ્રસ્ત લોકોનો પણ આભાર જેઓએ આ માહિતીની સમીિા કરી છે .
અમારી તમામ માહિતી શ્રેષ્ઠ પરાવા ઉપર આધાહરત છે . અમે ઉપયોગ કરતા સ્ત્રોતો મવશે વધ
માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમને cancerinformationteam@macmillan.org.uk પર સુંપકસ
કરો
MAC15137_GUJARATI
સાહિતયની સમીિા: 2018
આગામી સમીિાન ું આયોજન: 2021

અમે જે માહિતી પ ૂરી પાિી રહ્યા છીએ તે ચોક્કસ છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે બનતા પ્રયતન કયાસ છે પરું ત તે
તબીબી સુંશોધનની વતસમાન પહરક્સ્થમતને દશાસ વવા માટે ઉપયોગમાું ન લેવાવી જોઇએ, જે સતતપણે બદલતી રિે છે .
જો તમે તમારા સ્વાસ્્ય માટે ચચિંમતત િો, તો તમારે ચચહકતસકનો સુંપકસ સાધવો જોઇએ. મેકમમલન (Macmillan) આ
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માહિતીમાું અથવા ત્રાહિત પિની માહિતી જેમ કે અમે જે વેબસાઇટને ચલિંક કરીએ છીએ તે માહિતીની અચોકસાઈમાુંથી
પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવા નકશાન માટે જવાબદારી સ્વીકારી શકશે નિી.
© મેકમમલન કેન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) 2018. ઇંગલૅન્િ અને વેલ્સ (261017),
સ્કૉટલૅન્િ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) માું નોંધાયેલ ચૅહરટી સુંસ્થા છે . નોંધાયેલી ઑહફસ 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ.
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Lung cancer: English

Lung cancer
This information is about lung cancer and treatments for lung cancer.
This information is about cancer that starts in the lung (primary lung cancer).
It is not about cancer that starts somewhere else in the body and spreads to the
lungs (secondary lung cancer).
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.
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, Monday
to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say
“xxxxx”).
There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The lungs
Lung cancer
How treatment is planned
Talking to your healthcare team
Treatments for lung cancer
Surgery
Chemotherapy
Radiotherapy
Targeted therapy and immunotherapy drugs
Other treatments
Controlling symptoms
After treatment
Your feelings
How Macmillan can help you
Word list
More information in [language]
References and thanks
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The lungs
We have two lungs in our chest that help us to breathe.
When we breathe in, air passes from our nose or mouth through the windpipe
(trachea). This divides into two tubes, one going to each lung. These are called the
right bronchus and left bronchus. They divide into smaller tubes called bronchioles. At
the end of the bronchioles are millions of tiny air sacs called alveoli. This is where
oxygen from the air we breathe goes into the blood.

Windpipe
(trachea)

Right
bronchus

Left
bronchus

Bronchioles
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Alveoli

Lung cancer
All parts of the body are made up of tiny cells. Lung cancer happens when cells
in the lung grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour.
There are two main types of lung cancer:
•
•

non-small cell lung cancer – this is the most common type
small cell lung cancer – this makes up about 1 in 7 lung cancers (about
15% of lung cancers).

Most lung cancers are caused by smoking cigarettes. But about 1 in 10 people
who get lung cancer (10%) have never smoked.
If you smoke, your doctor will usually advise you to stop smoking. This can help
make your treatment work better and reduce side effects. It also helps your
long-term health. Your doctor or hospital can offer treatments to help you to
stop smoking.
Lung cancer is not infectious. This means it cannot be passed on to other
people.
Stages of lung cancer
Your doctor will do tests to find out what stage the lung cancer is. The stage of
a cancer tells you how big it is and whether it has spread. Sometimes, cancer
cells can spread to other parts of the body through the blood or lymphatic
system.
Knowing the stage of the cancer helps your doctors to plan the best treatment
for you.
Lung cancer is divided into four stages:
•
•
•

Stage 1 – The cancer is small and only in the lung.
Stage 2 or 3 – The cancer has spread into areas around the lung.
Stage 4 – The cancer has spread to other parts of the body.

If you have small cell lung cancer, your doctors might use a different staging
system. This divides lung cancer into two stages – limited disease and
extensive disease. Your doctor will explain this system to you if they are
using it.
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How treatment is planned
Your healthcare team will plan the treatment they think is best for you.
Your doctor or nurse will talk to you about the treatment plan. Your treatment
plan will depend on several things, such as:
•
•
•
•
•

the type of lung cancer you have
the stage of the cancer
the benefits and risks of different treatments
your general health
your personal preferences.

Talking to your healthcare team
It is important to talk about the treatment plan with your cancer doctor or nurse,
so that you understand what it means. You may also want to talk to a relative or
friend about it.
After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you
understand and agree to the treatment. This is called giving your consent. You
will not be given treatment unless you have agreed to it.
It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and
English. Your hospital can arrange an interpreter for you. Tell your nurse if you
need one.
Questions to ask about your treatment
Here are some questions you could ask your healthcare team, to make sure you
understand the treatment and how it may affect you:
•
•
•
•
•

What is the aim of my treatment?
Which treatments are available?
What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
How will the treatment affect my daily life?
Who can I talk to about how I am feeling?
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Treatments for lung cancer
Treatments for lung cancer include:
•
•
•

an operation (surgery)
cancer drugs (chemotherapy or targeted therapy)
radiotherapy.

You may have more than one type of treatment. The treatment will also depend on
the type of lung cancer you have and the stage of the cancer.

Surgery
For some people, it may be possible to remove the cancer with an operation.
This depends on the type and stage of the cancer, and your general health.
Before surgery, you will have tests to check how well your lungs are working.
The three main operations to remove lung cancer are shown below.
Removing a section of
the lung (lobectomy)

Removing a whole lung
(pneumonectomy)

Removing a small part of
a lung (wedge resection)

We have more information in [language] about how surgery is planned and what to
expect after the operation. Visit macmillan.org.uk/translations
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Chemotherapy
Chemotherapy uses drugs to destroy cancer cells.
Chemotherapy can be used at different times for different reasons.
When?
Before surgery or radiotherapy

Why?
To shrink the cancer

After surgery or radiotherapy

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as radiotherapy
(this is called chemoradiation)

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer
has spread outside the lung

On its own, to control advanced
cancer (this is called palliative
treatment)

To control cancer that is advanced and
help reduce symptoms

Chemotherapy is usually given as several sessions of treatment, with rest
periods in between the treatments. The treatment is usually given into a vein by
a drip or injection. Your doctor will tell you how many treatment sessions you
will need and how long it will take. It may take several months to complete your
course of chemotherapy.
Side effects of chemotherapy
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell.
Your doctor can talk to you about the side effects you may have, and how to
manage them. Most side effects can be controlled with other medicines and
most will go away after your chemotherapy ends.
We have more information in [language] about chemotherapy and some of the
side effects you may have. Visit macmillan.org.uk/translations
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Radiotherapy
Radiotherapy uses high-energy rays, such as x-rays, to destroy cancer cells.
It can be given for different reasons.
When?
On its own as the main treatment

Why?
To try to cure an early stage lung cancer

After an operation

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as chemotherapy
(this is called chemoradiation)
Before or after chemotherapy

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer
has spread outside the lung
To shrink or control the cancer

On its own, to control symptoms
(this is called palliative treatment)

To control symptoms caused by the cancer
like breathlessness or pain

Some people with small cell lung cancer have radiotherapy to the brain. This is
given to prevent any cancer cells that may have spread to the brain from
growing into a new tumour. If you need this treatment, your doctor or nurse will
explain it to you.
There are different ways of having radiotherapy. It is often given from outside
the body by a machine (external radiotherapy):

However, there are other ways to have radiotherapy. Your cancer doctor will tell
you more about the type of radiotherapy you are having.
Many people have radiotherapy as an outpatient. This means you come to
hospital for treatment and then go home again that day.
Your treatment plan depends on the type of lung cancer you have, the stage of
the cancer and your general health. Your cancer doctor will tell you what your
radiotherapy treatment will involve.
We have more information in [language] about radiotherapy. Visit
macmillan.org.uk/translations
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Targeted therapy and immunotherapy drugs
These drugs may be used to treat non-small cell lung cancer that has spread.
Your doctor will explain more about the type of drug that is best for you and the
possible side effects.
Targeted therapy drugs can stop the cancer cells from growing and multiplying.
You may need tests to find out if they are likely to work for you. You take the
drugs as tablets or capsules.
Immunotherapy drugs help your immune system to recognise and destroy
cancer cells. This may help to shrink the cancer and make it grow less quickly.
The drugs are given into a vein through a drip.

Other treatments
Other treatments can also be used to treat lung cancer or to control symptoms.
Radiofrequency ablation (RFA) uses heat to destroy cancer cells. The doctor
places a needle into the tumour and passes an electrical current through it to
destroy the cancer cells.
Photodynamic therapy (PDT) uses light to destroy cancer cells. First, you are
given a special drug that is sensitive to light. Then, you wait a few hours to allow
the drug to be absorbed by the cancer cells. After a few hours, the doctor
passes a tube down your windpipe (see page 2) and shines a light onto the
tumour in your lung. The light helps to make the drug active, which helps
destroy the cancer cells.
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Controlling symptoms
If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you
may have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with
symptoms. Always tell your doctor if symptoms do not improve.
Blocked airway
Sometimes, lung cancer can block or narrow one or more airways in the lungs.
This can cause breathlessness. Different treatments can be used to relieve a
blocked airway:
•
•
•
•

There are treatments that use very cold temperatures to freeze and
destroy cancer cells.
There are treatments that use an electrical current to destroy cancer
cells.
Radiotherapy can also be given to the cancer from inside the body.
Some people have a small tube called a stent put into their airway to
keep it open.

A build-up of fluid
If fluid collects in the lung, your doctor can usually remove it using a needle and
drainage tube. Or you may be able to have a procedure that helps to stop fluid
collecting around the lungs.

After treatment
After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These
may continue for several years. At first they will be quite regular, but over time you
will have them less often.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer. You may have many
different emotions. Some people feel upset, shocked or anxious, while others feel
angry, guilty or alone. There is no right or wrong way to feel. But there are many
ways to cope with your emotions. Talking to a close friend or relative may help.
Remember, help is always available if you need it. If you are struggling to cope,
speak to your doctor or nurse. Some people find counselling very helpful. Your
doctor or nurse can refer you.
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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
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
[language] and 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 information about cancer.
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

Cells

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

Cancer cells

Cells in the body that have
become abnormal and are
now cancer.

Side effects

Unwanted effects of cancer
treatment. For example, hair
loss, feeling sick or tiredness.

Stage

The stage of a cancer tells
you how big it is and whether
it has spread.

Early stage

Cancer that has only just
started to grow and has not
spread to other parts of the
body.

Infection

When bacteria gets into your
body and causes an illness.

Lymphatic
system

A network of tubes and
glands throughout the body.
They help to fight infection.
They also drain excess fluid
out of tissues and organs.

Tumour

A group of cancer cells that
have formed a lump.

Staging system

A set of rules that helps
doctors decide what stage a
cancer is.

Healthcare team

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

Consent

Giving permission for
something to happen or
agreeing to do something.

Page 11 of 14 Macmillan fact sheet 2018: Lung cancer

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to destroy cancer cells.

Targeted therapy

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

Radiotherapy

A cancer treatment that uses
high-energy rays, such as xrays, to destroy cancer cells.

Palliative
treatment

Treatment given to someone
with a cancer that can’t be
cured. This may include
treatment to shrink the
cancer, or treatment to
reduce symptoms and make
the person more comfortable.

Immunotherapy

A cancer treatment that works
by helping the immune
system to recognise and
destroy cancer cells.

Immune system

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

Radiofrequency
ablation (RFA)

A cancer treatment that uses
heat to destroy cancer cells.

Photodynamic
therapy (PDT)

A cancer treatment that uses
light to destroy cancer cells.

Airway

A passage or tube in the body
that air can move through to
reach the lungs.
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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

•

Healthy eating

Treatments

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Chemotherapy

•

•

Side effects of cancer treatment

Radiotherapy

•

•

What you can do to help yourself

Surgery

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
Speak to us in [language]
You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language]
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical
questions. Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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