Radiotherapy: Bengali

েরিডওেথরািপ
এই তথয্ েরিডওেথরািপর িবষেয়। কয্ানসার আেছ এমন অেনকেকই তােদর িচিকৎসার অংশ িহসােব
েরিডওেথরািপ িনেত হেব।
অেনক ধরেণর েরিডওেথরািপ আেছ। এই ফয্া� িশেট আমরা �ধান ধরণগেলা স�েকর্ বয্াখয্া করেবা। সব
তথয্ই আপনার জনয্ �াসি�ক হেব না। আপিন েকান ধরেণর েরিডওেথরািপ িনে�ন েসই বয্াপাের আপনার
ডা�ারেক বয্াখয্া করেত বলুন, েযন আপিন এই ফয্া� িশেটর সিঠক অংশিট পড়েত পােরন।
িনেচ দাগ েদওয়া শ�গেলা েশষ িদেকর শ�েকােষ বয্াখয্া করা আেছ।
েরিডওেথরািপই আপনার জনয্ �েয়াজনীয় একমা� িচিকৎসা নাও হেত পাের। িকছু িকছু েলাকজেনর
েকেমােথরািপ বা সাজর্ািররও �েয়াজন হয়। হাসপাতােলর ডা�ারগণ আপনার সােথ আপনার িচিকৎসার
বয্াপাের কথা বলেবন। এই িচিকৎসাগেলা স�ে� আমােদর বাংলা ভাষায়ও তথয্ আেছ।
যিদ আপনার েকান �� থােক, আপিন েয হাসপাতােল িচিকৎসা করাে�ন েসখানকার ডা�ার বা
নাসর্েক তা িজ�াসা করেত পােরন।
যিদ আপনার েকান �� থােক বা কােরার সােথ কথা বলেত চান, আপিন ময্াকিমলান কয্ানসার সােপাটর্েক
0808 808 00 00 ন�ের, েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9 েথেক স�য্া 8টায় কল করেত পােরন।
আমােদর েদাভাষী আেছ, তাই আপিন আমােদর সােথ িনেজর ভাষায় কথা বলেত পােরন। আপিন েয
ভাষািট বয্বহার করেত চান, তার নাম শধু ইংেরিজেত আমােদর বলুন।
িবিভ� ধরেণর কয্ানসার, িচিকৎসা এবং কয্ানসার িনেয় বাস করার িবষেয় আমােদর কােছ বাংলা ভাষায়
আেরা তথয্ আেছ। macmillan.org.uk/translations -েত যান বা 0808 808 00 00 ন�ের
আমােদর কল করন।
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এই ফযাি িশেট যা আেছ:
•

কয্ানসার কী?

•

বািহয্ক েরিডওেথরািপ

•

েরিডওেথরািপ কী?

•

অভয্�রীণ েরিডওেথরািপ

•

েকন েরিডওেথরািপ েদওয়া হয়?

•

েরিডওআইেসােটাপসমূহ

•

েরিডওেথরািপ কম�

•

েরিডওেথরািপর পা�র্�িতি�য়াসমূহ

•

িচিকৎসার জনয্ স�িত �দান

•

দীঘর্েময়াদী পা�র্�িতি�য়াসমূহ

•

েকাথায় িচিকৎসা েদওয়া হয়?

•

ময্াকিমলান িকভােব সাহাযয্ করেত পাের

•

আপনার িচিকৎসার জনয্ পিরক�না করা

•

শ�েকাষ

•

েরিডওেথরািপর ধরণগেলা

•

বাংলা ভাষায় আেরা তথয্

কযানসার কী?
কয্ানসার আমােদর শরীেরর েকাষগিলেত শর হয়। েকাষ হল েছাট েছাট িনমর্াণ �ক যা আমােদর শরীেরর
অ� এবং িটসুয্গেলা ৈতির কের। সাধারণত, এই েকাষগিল িনয়ি�তভােব ভাগ হেয় িগেয় নতু ন েকাষ ৈতির
কের। এই ভােবই আমােদর শরীর েবেড় ওেঠ, েসের ওেঠ এবং েমরামত হয়। কখেনা কখেনা, এেত
েগালেযাগ েদখা যায় আর েকাষ অ�াভািবক হেয় ওেঠ। অ�াভািবক েকাষ ভাগ হেত থােক এবং আেরা
েবিশ অ�াভািবক েকাষ ৈতির করেত থােক। এই েকাষগেলা একিট িপ� ৈতির কের যােক িটউমার বলা হয়।
�াভািবক েকাষ

েয েকাষগেলা িউমার ৈতির কের

সকল মাংসিপ� কয্ানসার নয়। একিট িপ� েযিট কয্ানসাের আ�া� নয় েসিটেক িবনাইন বলা হয়। এিট
শরীেরর আর েকাথাও ছড়ােত পাের না। একিট িপ� েযিট কয্ানসাের আ�া� েসিটেক ময্ািলগনয্া� বলা
হয়। এিট শরীেরর অনয্ েকাথাও হেত পাের।
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কয্ানসার েকাষগিল কখেনা কখেনা �াথিমক কয্ানসার েথেক েভে� েবিরেয় েযেত পাের এবং র� বা
িলমফয্ািটক বয্ব�ার মাধয্েম শরীেরর অনয্ অংশগেলায় ছিড়েয় পড়েত পাের। েয কয্ানসার েকাষগেলা
ছিড়েয় যায় আর শরীেরর অনয্ েকাথাও িটউমার ৈতরী কের তােদর েসেক�াির কয্ানসার বেল।
অনয্ কােরা কাছ েথেক আপনার কয্ানসার হেব না।

েরিডওেথরািপ কী?
েরিডওেথরািপ কয্ানসার েকাষগেলা �ংস করার জনয্ শি�শালী এ�-ের বয্বহার কের। এিট সাধারণ
েকাষগেলােকও �ংস করেত পাের, িক� এগেলা সাধারণত িচিকৎসার পের পূবার্ ব�ায় িফের আেস।
েরিডওেথরািপ েনওয়ার অেনক উপায় আেছ। 7 পৃ�ায় এিটর আরও বয্াখয্া েদওয়া হেয়েছ।

েকন েরিডওেথরািপ েদওয়া হয়?
কযানসার িনরামেয়র জনয

েরিডওেথরািপ �ায়ই কয্ানসােরর িনরাময় করার েচ�া করার জনয্ েদওয়া হয়। শধুমা� এিটই েদওয়া হেত
পাের। বা, এিট সাজর্ািরর পূেবর্ বা পের েদওয়া েযেত পাের। সাজর্ািরর পূেবর্ েদওয়া হেল, এিট িটউমারিটেক
আকাের েছাট কের েফলেত পাের। সাজর্ািরর পের েদওয়া হেল, এিট সাজর্ািরর পের েকান কয্ানসার েকাষ
রেয় েগেল েসিটেক েমের েফলেত সাহাযয্ করেত পাের। কখনও কখনও েকেমােথরািপ েরিডওেথরািপর
সােথই েদওয়া হয়।
কযানসােরর উপসলর গেলার উপশম করার জনয
যখন েকান কয্ানসােরর িনরাময় করা যায় না, তখন উপসগর্গেলার উপশম করেত েরিডওেথরািপ েদওয়া
হয়। এিটেক উপশমকারী (পয্ািলেয়িটভ) িচিকৎসা বলা হয়।

েরিডওেথরািপ কম�
হাসপাতােল িবিভ� ধরেণর কম� থাকেবন যারা আপনার িচিকৎসার বয্াপাের সাহাযয্ করেত
পােরন।
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ি�িনকযাল অনকেলািজ� বা কযানসার িবেশষ�
ইিন এমন একজন ডা�ার িযিন েরিডওেথরািপেত িবেশষ�। তারা আপনার িচিকৎসার পিরক�না
করেবন। আপিন তােদরেক আপনার িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় এবং পের েদখেত পােরন েযন তারা
পরী�া কের েদখেত পােরন আপিন েকমন করেছন। আপিন তােদরেক আপনার দুইিট অয্াপেয়�েমে�র
মাঝখােনও েদখেত পােরন।
েরিডও�াফারলণ
তারা ি�িনকয্াল অনকেলািজ�েদর সােথ ঘিন�ভােব কাজ কেরন। তারা আপনার িচিকৎসার পিরক�না
কেরন এবং েরিডওেথরািপ েমিশনগেলা পিরচালনা কেরন।

আপিন আপনার িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় েসই একই েরিডও�াফারেদরেক �ায়ই েদখেবন। আপনার
েকান ধরেণর পা�র্ �িতি�য়া বা উে�গ থাকেল তা সহ, তারা আপনার িচিকৎসার েয েকান বয্াপােরই
সাহাযয্ করেত পােরন।
আপিন চাইেল, সমিলে�র একজন েরিডও�াফােরর �ারা আপনােক িচিকৎসা েদবার জনয্ বলেত পােরন।
ি�িনকযাল নাসর িবেশষ�লণ
অেনক কয্ানসার েস�াের িবেশষ� কয্ানসার নাসর্ আেছন। তারা আপনার কয্ানসােরর ধরেনর উপর
িবেশষ�। আপনার িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় তারা আপনােক সহায়তা ও তথয্ িদেত পােরন। তারা েয
েকান পা�র্ �িতি�য়ার বয্ব�াপনায়ও সাহাযয্ করেত পােরন।

িচিকৎসার জনয স�িত �দান
আপনার েকান িচিকৎসা �হণ করার আেগ, আপনার িচিকৎসক এিট িকভােব সাহাযয্ করেত পাের তা বণর্না
করেবন। এর ফেল হওয়া েয েকান স�াবয্ পা�র্ �িতি�য়ার বয্াপােরও তারা আপনােক বলেবন। তারা
একিট ফমর্ �া�র করার জনয্ আপনােক অনুেরাধ করেবন এিট েদখােনার জনয্ েয আপিন এিট বুঝেত
েপেরেছন এবং আপিন এই িচিকৎসা িনেত স�ত আেছন। আপিন বুঝেত পারেছন না এমন েয েকান িকছু
স�েকর্ িজ�াসা করেত পােরন। আপনার স�িত ছাড়া েকান েমিডেকল িচিকৎসা েদওয়া যােব না।
এিট একিট ভােলা বয্াপার েয আপিন আপনার সােথ এমন কাউেক েনেবন িযিন আপনার ভাষা এবং
ইংেরিজ বলেত পােরন। েদাভাষী হাসপাতােল পাওয়া েযেত পাের, িক� যিদ আপিন কাউেক েপেত চান
েসে�ে� আেগ েথেকই বেল রাখেল ভাল হয়।
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েকাথায় িচিকৎসা েদওয়া হয়?
আপিন আপনার িচিকৎসা হাসপাতােল পােবন। আপিন সাধারণত আপনার িচিকৎসা িদেনর েবলার
একজন েরাগী িহেসেব পােবন। এর অথর্ হে� িচিকৎসা েশেষ আপিন বািড় িফের েযেত পারেবন এবং
আপনােক হাসপাতােল রােত থাকেত হেব না। েকান েকান ধরেণর েরিডওেথরািপর ে�ে�, আপনােক
কেয়কিদেনর জনয্ হাসপাতােল থাকেত হেত পাের।
যিদ আপিন অসু� হন বা আপিন যিদ েকেমােথরািপও িনেত থােকন, েসে�ে� আপনােক হয়েতা বা
হাসপাতােল থাকেত হেত পাের।

আপনার িচিকৎসার জনয পিরক�না করা
েরিডওেথরািপ অবশয্ই সতকর্ তার সােথ পিরক�না করেত হেব। িচিকৎসািট েযন ভােলাভােব কাজ কের
এবং যথাস�ব কম পা�র্ �িতি�য়া ঘটায় তা িনি�ত করার জনয্ এিট করেত হেব। পিরক�না করার জনয্
আপনােক কেয়কবার হাসপাতােল েযেত হেত পাের। হাসপাতােলর কম�রা আপনােক বলেবন আপিন কী
�তয্াশা করেত পােরন।
�যান

আপনার িচিকৎসা শর হওয়ার পূেবর্ আপনােক এক বা একািধক �য্ান করেত হেত পাের। আপনার কতটু কু
েরিডওেথরািপর দরকার এিট ডা�ারেদরেক তা িনধর্ারণ করেত সাহাযয্ কের। এিট একিট ভােলা বয্াপার েয
আপিন আপনার সােথ এমন কাউেক েনেবন িযিন আপনার ভাষা এবং ইংেরিজ বলেত পােরন।
�য্ান করার পূেবর্, আপনােক আপনার িকছু েপাশাক খুেল েফেল গাউন পরার জনয্ বলা হেত পাের।
আপনােক হয়েতা বা েকান পানীয় বা ইনেজকশনও েদয়া হেত পাের, যা �য্ান েথেক একিট �� ছিব েপেত
সাহাযয্ করেব।
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ছাঁচ

েরিডওেথরািপ চলাকালীন সমেয় আপনােক খুব ি�র হেয় শেয় থাকেত হেব এবং সিঠক অব�ােন থাকেত
হেব। কাউেক কাউেক ি�র হেয় থাকবার জনয্ ছাঁচ বা েখাল পরেত হয়। এেত অ�ি� অনুভব হেত পাের
িক� আপনােক এিট অেনক�ণ ধের পের থাকেত হেব না। আপনার িচিকৎসা শর করার পূেবর্ই ছাঁচিট
ৈতির করা হেয় থােক।
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�েকর উপর িচ� েদয়া

একিট েছাট, �ায়ী িচ� (উি�) আপনার �েকর উপর েদয়া হেত পাের। এিট েরিডওেথরািপ েদবার সিঠক
জায়গািটেক েদখায়।
যিদ এগেলার েয েকানিটর বয্াপাের আপনার উে�গ েথেক থােক তাহেল আপিন আপনার ডা�ারেক
জানােবন। আপিন েয েকান সমেয়ই �� করেত পােরন।
আপনােক আপনার অযাপেয়্েমে্র পিরক�না করার কেয়কিদন পর পযর � অেপ�া করেত
হেত পাের যত�ণ না আপনার িচিকৎসা শর হয়।

েরিডওেথরািপর ধরণগেলা
িবিভ� ধরেণর েরিডওেথরািপ আেছ:
•

বািহযক েরিডওেথরািপ – এ�-ের েমিশন বয্বহার কের শরীেরর বাইের েথেক েদওয়া হয়।

•

অভয�রীণ েরিডওেথরািপ – যখন একিট েতজি�য় পদাথর্ আপনার শরীেরর মেধয্ েদওয়া হয়।

•

েরিডওআইেসােটাপস – যখন আপনােক েকান ইনেজকশন, পানীয় বা কয্াপসুল েদওয়া হয়।

এগেলা িনেচ বয্াখয্া করা হেয়েছ। আপিন েকান ধরেণর িচিকৎসা িনে�ন েসই বয্াপাের আপনার ডা�ারেক
িজে�স করন, েযন আপিন এই ফয্া� িশেটর সিঠক অংশিট পড়েত পােরন।
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বািহযক েরিডওেথরািপ
এিট যখন এ�-ের েমিশন বয্বহার কের েরিডওেথরািপ েদওয়া হয়। ডা�াররা কয্ানসােরর ধরেনর উপর
িনভর্ র কের িবিভ� ধরেণর েরিডওেথরািপ েমিশন বয্বহার করেত পােরন। অিধকাংশ েলাকজনই
েসামবার েথেক শ�বার �িতিদন িচিকৎসা েনেবন, এবং তারপর সা�ািহক ছু িটর িদেন েকান িচিকৎসা
না িনেয় িব�াম েনেবন। আপনােক কয়বার িচিকৎসা েদওয়া হেব তা িনভর্ র করেব কয্ানসােরর ধরণ
এবং আকােরর উপর। আপনার �েয়াজনীয় সকল িচিকৎসা পাবার জনয্ এক েথেক সাত স�াহ পযর্�
লাগেত পাের।
িচিকৎসার জনয্ �িতিদন শধুমা� কেয়ক িমিনট সময় লােগ, িক� হাসপাতাল বয্� থাকেল আপনােক েবশ
িকছু টা সমেয়র জনয্ অেপ�া করেত হেত পাের। সময় কাটােনার জনয্ সে� কের িকছু িনেয় যাওয়া ভাল,
েযমন বই। আপনার অয্াপেয়�েম� �িতিদন একই সমেয় করবার জনয্ আপিন বলেত পােরন।
আপনার �থমবার িচিকৎসার আেগই, ডা�ার কী ঘটেব তা বয্াখয্া করেবন। তারা আপনােক আপনার
িকছু েপাশাক খুেল েফেল একিট গাউন পরার জনয্ বলেত পােরন। িচিকৎসা িনেয় িচি�ত েবাধ করাটাই
�াভািবক। িক� এিট সাধারণত সমেয়র সােথ সােথ সহজ হেত থােক যখন আপিন কম�েদরেক িচেন েফেলন
এবং কী হেব েজেন যান।
আপনােক িচিকৎসার জনয্ সিঠক অব�ােন িনেয় েযেত একটু সময় েলেগ েযেত পাের। তারপর আপনােক
খুব ি�র হেয় শেয় থাকেত হেব। িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় রেমর লাইট অনু�ল কের রাখা হেত পাের
এবং কম�রা রম েছেড় চেল যােবন। েরিডওেথরািপর কারেণ েকান বয্থা হয় না।
জানালা িদেয় বা েটিলিভশেনর পদর্ ার মাধয্েম, কম�রা পােশর রম েথেক আপনােক পযর্েব�ণ করেবন।
অনয্ েকউ আপনােক েদখেত স�ম হেবন না। আপনার েকান সমসয্া হেল, তােদরেক আপনার সাহােযয্র
�েয়াজন জানাবার জনয্ আপিন আপনার হাত তু লেত পােরন বা অয্ালামর্ বাজােত পােরন।
িবিভ� িদক েথেক িচিকৎসা েদবার জনয্ েমিশনিটেক আপনার শরীেরর চার িদেক ঘুরােনা েযেত পাের।
একবার িচিকৎসা েশষ হেয় যাবার পর, েরিডও�াফাররা আপনার রেম িফের আসেবন এবং আপনােক
েমিশন েথেক নামেত সাহাযয্ করেবন।
এই িচিকৎসা আপনােক েতজি�য় করেব না। আপনার িচিকৎসার পের আপনার জনয্ িশশরা সহ, অনয্
বয্ি�েদর সে� থাকাটা িনরাপদ।
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বািহযক েরিডওেথরািপ:

অভয�রীণ েরিডওেথরািপ
এিট হে� েসিট যখন একিট েতজি�য় পদাথর্ আপনার শরীেরর মেধয্ কয্ানসােরর কাছাকািছ �াপন করা
হয়। এিট কয্ানসারেক েরিডওেথরািপর একিট শি�শালী েডাজ �দান কের, িক� সাধারণ েসলগেলােক
শধুমা� দুবর্ল েডাজ েদয়।
নারীেদর ে�ে�, এিট জরায়ু, গভর্ াশয় বা েযািনর কয্ানসােরর িচিকৎসার জনয্ বয্বহার করা েযেত পাের।
েতজি�য় পদাথর্ �াি�ক বা ধাতব িটউেবর িভতের �াপন করা হয়। িটউবিট েযািনর উপেরর অংেশ �াপন
করা হয়, েসই সমেয় আপনােক সাধারণ অয্ােনে�িসয়ার অধীেন রাখা হেয় থােক। িটউবগেলা যখন শরীেরর
িভতের রাখা হয়, েসই সমেয় একটু অ� সমেয়র জনয্ আপনােক হাসপাতােল থাকেত হেব। যখন িচিকৎসািট
স�� হেব, তখন িটউবগেলা সিরেয় েনওয়া হেব। এই িচিকৎসািট একক ভােব বা বািহয্ক েরিডওেথরািপর
সােথ বয্বহার করা েযেত পাের (উপের বণর্না করা হেয়েছ)।
কখনও কখনও, ডা�ােররা েতজি�য় তার িটউমােরর মেধয্ িদেয় েদন। এিট মুখ, েঠাঁট, জরায়ুর মুখ বা
�েনর কয্ানসােরর জনয্ বয্বহৃত হেত পাের। তারগেলা সিঠক �ােন রাখার জনয্ আপনার একিট েছাট
অপােরশেনর �েয়াজন হয়। যত�ণ না তারিট সিরেয় েফলা হে� তত�ণ আপনােক একিট রেমর মেধয্
একাকী থাকেত হেব। এিট সাধারণত িতন েথেক আটিদন পের করেত হয়।
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এই িচিকৎসাগেলা চলাকালীন সমেয়, ডা�ার এবং নােসর রা হয়েতা বা আপনার সােথ খুব
অ�সময় কাটােবন। লভরবতী নারী ও িশশেদর িভিজট করবার জনয অনুমিত েদওয়া হেব না।
এর ফেল আপিন একাকী বা ভীত অনুভব করেত পােরন। আপিন এরকম অনুভব করেল
কম�েদরেক জানােবন। িচিকৎসাি েশষ হেয় যাবার পের, অনযানয েলাকজনেদর সােথ
থাকাটা িনরাপদ।

পুরষেদর ে�ে�, অভয্�রীণ েরিডওেথরািপ ে�াে�ট �য্াে�র েছাট িটউমােরর িচিকৎসায় বয্বহৃত হেত
পাের। েছাট েতজি�য় বীজ িটউমােরর মেধয্ �াপন করা হয়। বীজগেলা খুব ধীের ধীের েবশ িকছু সময়
পযর্� অ� মা�ার িবিকরণ �দান কের। এগেলােক না সিরেয় বরং ে�াে�েটর মেধয্ েফেল েরেখ েদওয়া
হয়। িবিকরণ ধীের ধীের �ায় এক বছর ধের �াস েপেত থােক। এিট শধুমা� বীজগেলার চারপােশর
েছাট এলাকার উপর �ভাব েফেল, তাই এিট অনয্ানয্ েলাকজনেদরেক �ভািবত করেব না। িচিকৎসার
অবয্বিহত পের আপনার েকান ধরেণর সতকর্ তা অবল�ন করার �েয়াজন হেল আপনার ডা�ার
আপনােক বলেবন।

েরিডওআইেসােটাপসমূহ
এিট ঘেট যখন একিট েতজি�য় পদাথর্ আপনােক েদওয়া হয়:
•

পানীয় িহেসেব

•

টয্াবেলট িহেসেব

•

ইনেজকশন িহেসেব।

এই িচিকৎসার সবেচেয় সাধারণ ধরণ হে� েতজি�য় আেয়ািডন। এিট থাইরেয়ড কয্ানসােরর িচিকৎসার
জনয্ বয্বহৃত হয়। যখন আপিন এই িচিকৎসািট েনন, তখন িকছু আেয়ািডন আপনার শরীর েথেক ঘাম
এবং ��ােবর মাধয্েম েবর হেয় যায়। এর অথর্ হে� আপনােক একিট রেমর মেধয্ একাকী থাকেত হেব
যত�ণ পযর্� না েতজি�য়তা একিট িনরাপদ মা�া পযর্� েনেম যাে�। এিট হেত চার েথেক সাতিদন পযর্�
সময় লাগেত পাের। এরপের আপিন বািড় েযেত পােরন। িচিকৎসার পের আপনার েকান ধরেণর সতকর্ তা
অবল�ন করার �েয়াজন হেল আপনার িবেশষ� আপনােক বলেবন।

েরিডওেথরািপর পা�র �িতি�য়াসমূহ
েরিডওেথরািপ �েতয্েকর উপেরই িভ�ভােব �ভাব েফেল। িকছু িকছু েলাকজেনর অনয্ানয্েদর তু লনায় খুব
কম পা�র্ �িতি�য়া হেয় থােক। আমরা এখােন সবেচেয় সাধারণ পা�র্ �িতি�য়াগেলা বণর্না করেবা।
আপনার সবগেলাই হবার স�াবনা কম।
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অেনক েলাকজেনর পা�র্ �িতি�য়াগেলা অ� মা�ায় হয়। আপনার িচিকৎসা করার আেগ, কম�রা আপনার
েকান ধরেণর পা�র্ �িতি�য়া হেত পাের েস স�েকর্ আপনােক বলেবন। আপনােক উি�� করেছ এমন েয
েকান িকছু স�েকর্ িজে�স করার কথা মেন রাখেবন।
�াি�

িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় এবং এিট েশষ হবার পের িকছু সময় আপিন খুব �া� েবাধ করেত পােরন।
�িতিদনই হাসপাতােল আসা �ায়শ এিটেক আরও খারাপ কের তু লেত পাের। আপিন �াি� অনুভব করেল,
িনেজেক িব�াম িদন আর আপনার িদেনর জনয্ এমনভােব পিরক�না করন েযন আপনােক খুব েবিশ িকছু
করেত না হয়।
যিদ আপিন পােরন েসে�ে� �িতিদন হালকা বয্ায়াম করাটা আপনার জনয্ গর�পূণ।
র্ অ� একটু হাঁটাহাঁিট
করা আপনােক আরও শি� িদেত পাের।
অসু� েবাধ করা

িচিকৎসার কারেণ আপিন অসু� েবাধ করেত পােরন, আর কখনও কখনও অসু� হেয়ও পড়েত পােরন।
িচিকৎসািট েপেটর কাছাকািছ হেল েসে�ে� এরকমিট হওয়া আেরা সাধারণ। আপনার �েয়াজন হেল
হাসপাতােলর কম�রা এরজনয্ আপনােক ওষুধ েদেবন। সাধারণত এিট আপনার অসু� েবাধ করা ব� কের
েদেব।
খাওয়া ও পান করা

কখনও কখনও আপিন েখেত না চাইেত পােরন। যিদ েসরকমিট হয়, েসে�ে� েবিশ খাবার খাওয়ার বদেল
িনয়িমতভােব অ� অ� কের খাবার খাওয়ার েচ�া করন। যিদ আপনার খাবার েখেত সমসয্া হয় েসে�ে�
হাসপাতােলর কম�েদর বলাটা জররী। কীভােব আপনার �ু ধা বাড়ােনা যায় েসই বয্াপাের তারা আপনােক
পরামশর্ েদেবন। �েয়াজন হেল আপিন আপনার খােদয্ সাি�েম� বয্বহার কের অিতির� শি� এবং ে�ািটন
েযাগ করেত পােরন।
আপনার �েকর যত্ন েনওয়া

েরিডওেথরািপ আপনার �েকর উপর �ভাব েফলেত পাের। এিট সাধারণত দশ িদন পের হেয় থােক। েয
জায়গায় িচিকৎসা েদয়া হেয়েছ েসিট লাল হেয় েযেত পাের, কালিশেট পড়েত পাের বা চু লকােত পাের। যিদ
আপনার �েকর রং কােলা হয়, েসে�ে� এিট আরও কােলা হেয় েযেয় পাের। যিদ আপনার �েক কালিশেট
পেড় বা �েকর রং বদেল যায়, েসে�ে� ডা�ারেদরেক জানােবন। তারা আপনােক বলেত পারেবন কীভােব
�েকর যত্ন িনেত হেব। এখােন িকছু পরামশর্ েদওয়া আেছ যার েথেক সাহাযয্ হেত পাের:
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•

গরম বা ঠা�া পািন বয্বহার করার পিরবেতর্ কুসুম গরম পািন বয্বহার করন।

•

এমন সাবান বয্বহার করন যােত েকান সুগ� েনই।

•

দীঘর্ সমেয়র জনয্ বােথ শেয় থাকেবন না।

•

একিট নরম েতায়ােল িদেয় আে� আে� চাপ িদেয় আপনার �ক শ� করন। েসই জায়গািটেত ডলা
না েদবার েচ�া করন।

•

িচিকৎসাকৃ ত জায়গায় টয্ালকম পাউডার, িডউেডাের� বা সুগি� বয্বহার করেবন না।

যিদ আপনার �েক কালিশেট পেড় যায়, েসে�ে� হাসপাতােলর কম�রা হয়েতা বা এর জনয্ ি�ম িদেত
পােরন। ি�মিট বয্বহার করার সমেয় তােদর িনেদর্ শনা েমেন চলাটা জররী।
েরিডওেথরািপ চলাকালীন সমেয় বা েদবার পের আপনােক আপনার �েকর যত্ন েযভােব িনেত হেব:
•

আপিন বািড়র বাইের সূেযর্র আেলােত েগেল বা বাইের বাতাস থাকেল েয জায়গািটেত িচিকৎসা
েদওয়া হেয়েছ েসিট েঢেক রাখুন।

•

সুিত ও েরশেমর মত �াকৃ িতক ত� িদেয় ৈতির কাপড় পরার েচ�া করন।

•

িঢেলঢালা কাপড় পরন।

•

একিট উ�-সুর�া �দানকারী সানি�ম বয্বহার করন।

•

িচিকৎসা েশষ হওয়ার এক বছর পর পযর্� �কেক সূেযর্র রি� েথেক সুরি�ত রাখুন।

চু ল পেড় যাওয়া

আপনার শরীেরর শধুমা� েয জায়গায় িচিকৎসা েদওয়া হেয়েছ েসই এলাকার চু ল পেড় যােব। যিদ আপনার
মাথায় িচিকৎসা েদয়া হয়, েসে�ে� আপিন মাথার িকছু চু ল হারােত পােরন। যিদ আপনার �েন িচিকৎসা
েদয়া হয়, েসে�ে� আপনার বগেলর েলাম পেড় েযেত পাের। িকছু িকছু েলাকজেনর কােছ চু ল হারােনা খুবই
পীড়াদায়ক বেল মেন হেত পাের। যিদ আপিন এই বয্াপাের উি�� হন, েসে�ে� আপনার ডা�ার বা নােসর্র
সােথ কথা বলাটা সাহাযয্ করেত পাের।
আপনার রে� পিরবতরন হওয়া

কখনও কখনও, আপনার শরীেরর েলািহত র� কিণকা �াস েপেত পাের। এর ফেল আপিন �াি� অনুভব
করেত পােরন। েসে�ে� আপনােক অিতির� েলািহত র� কিণকা েদবার �েয়াজন হেত পাের।
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িচিকৎসার কারেণ আপনার শরীেরর ে�ত র� কিণকা �াস েপেত পাের। এর ফেল আপিন অসু� হেয় পড়েত
পােরন। আপনার হাসপাতাল িটম কতৃর্ ক �দত্ত পরামশর্ অনুযায়ী, আপনার শরীেরর তাপমা�া 37.5°C
(99.5°F)-এর উপর উেঠ েগেল বা 38°C (100.4°F)-এর উপের হেল সােথ সােথ আপনার ডা�ারেক
বলুন। যিদ আপিন গরম, ঠা�া বা কাঁপেছন বেল অনুভব কেরন েসে�ে�ও আপনার ডা�ারেক জানােবন।
ডায়িরয়া

যিদ আপনার েপেটর কাছাকািছ িচিকৎসা েদওয়া হয় েসে�ে� ডায়িরয়া হওয়াটা খুবই সাধারণ। আপনার
�াভািবেকর েচেয় আরও েবিশ কের টয়েলট বয্বহার করার �েয়াজন হেত পাের। এিট আপনােক �া� ও
দুবর্ল েবাধ করােত পাের। আপনার েপট বয্থা করেত পাের। �চু র পিরমােণ তরল জাতীয় পদাথর্ পান
করাটা জররী। আপনার ডায়িরয়া হেল হাসপাতােলর কম�েদর বলুন। সাহাযয্ করার জনয্ তারা আপনােক
টয্াবেলট িদেত পােরন।
��ােব সমসযা হওয়া

আপনার �াভািবেকর েচেয় আরও বার বার কের ��াব করেত হেত পাের। এিট হেত পাের যিদ আপিন মূ�
থিলর পােশ িচিকৎসা িনেয় থােকন। �চু র পিরমােণ তরল জাতীয় পদাথর্ পান করাটা সাহাযয্ করেত পাের।
িকছু িকছু েলাকজন �য্ানেবিরর রস পান করাটা সাহাযয্জনক বেল মেন কেরন।
যিদ ��াব করার সমেয় বয্থা কের, বা যিদ আপিন র� েদখেত পান, েসে�ে� আপনার ডা�ার বা নাসর্েক
বলুন।
ে�াে�ট কয্ানসােরর জনয্ েরিডওেথরািপ েদবার পের, িকছু িকছু েলাকজেনর জনয্ ��াব করাটা খুব
ক�কর হেয় পেড়। একিট বয্ােগ ��াবেক িন�াশন করার জনয্ তােদরেক তােদর মূ�াশেয়র মেধয্ একিট
�াি�েকর নল ঢু িকেয় িদেত হেত পাের। যিদ আপনার এিটর �েয়াজন হয়, েসে�ে� হাসপাতােলর নােসর্রা
আপনােক বলেবন কীভােব এিটর েদখােশানা করেত হয়। আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ একজন নাসর্
আপনােক বাড়ীেতও েদখেত আসেত পােরন।
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মুেখর িভতর �ত

আপনার মাথা বা ঘােড় যিদ আপিন িচিকৎসা েনন, েসে�ে� আপনার মুেখর িভতের হয়েতা বা ক্ষত হেত
পাের। কখনও কখনও েঢাক েগলাটা খুব ক�কর হেয় পড়েত পাের। িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় আপনার
মুেখর যত্ন েনওয়াটা খুবই গর�পূণর্। হাসপাতােলর কম� আপনােক েদিখেয় েদেবন কীভােব এিট করেত হয়।
আপনার �েয়াজন হেল তারা আপনােক মাউথওয়াশ এবং বয্থানাশক ওষুধ েদেবন। যা এিড়েয় চলেল
সাহাযয্ করেত পাের তা হে�:
•

ধূমপান করা

•

মদয্পান করা

•

মশলাযু� খাবার খাওয়া

•

খুব গরম খাবার খাওয়া

আপনার মুেখ �ত হেল বা আপনার মুেখ ঘা হেল েসিট ডা�ার বা নাসর্েদরেক বলাটা খুবই গর�পূণর্।
আপনার েঢাক িগলেত সমসয্া হেল আপনার ডা�ার আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ ওষুধ ে�স�াইব
করেবন।
লভরিনেরাধ

িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় আপনােক গভর্ বতী না হেত বা কাউেক গভর্ বতী না করার জনয্ আপনার
ডা�ার আপনােক পরামশর্ েদেবন। এর কারণ হে� েয েরিডওেথরািপ িশশর িবকাশেক �িত�� করেত
পাের। েরিডওেথরািপ চলাকালীন সমেয় বা কেয়কমাস পর পযর্� গভর্ িনেরাধ করাটা গর�পূণর্। আপিন এই
বয্াপাের উি�� হেল আপনার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলেত পােরন।
ফািরিলি

এই িচিকৎসািট আপনার গভর্ বতী হওয়া বা কাউেক গভর্ বতী করার সামথর্য্েক �ভািবত করেত পাের।
অেনেকর কােছই এিট েমেন েনয়াটা কিঠন হেয় পেড়। আপিন এই বয্াপাের উি�� হেল, িচিকৎসা শরর আেগ
আপনার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলুন। তারা আপনােক বলেবন আপিন কী �তয্াশা করেবন, এবং
আপনার ফািটর্িলিটেক সুরি�ত রাখার উপায় স�েকর্ আপনার সােথ কথা বলেবন। একজন কাউে�লর বা
ধম�য় েনতার সােথ কথা বলাটা সহায়ক হেত পাের।
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দীঘর েময়াদী পা�র �িতি�য়াসমূহ
েবিশরভাগ পা�র্ �িতি�য়াগেলা শধুমা� �� সমেয়র জনয্ �ায়ী হয়। আপনার িচিকৎসা েশষ হওয়ার
পেরও কেয়ক স�াহ যাবত একিট �ায়ী হেত পাের। কখনও কখনও, পা�র্ �িতি�য়াগেলা এর েচেয়ও েবিশ
সমেয়র জনয্ �ায়ী হেত পাের। কদািচৎ, এগেলা আপনার জীবেনর বািক সমেয়র জনয্ �ায়ী হেত পাের।
আপনার িচিকৎসা েনবার পূেবর্ই আপনার ডা�ার আপনার সােথ এই বয্াপাের কথা বলেবন। এিট খুবই
গর�পূণর্ েয আপিন বুঝেত েপেরেছন িকছু িকছু পা�র্ �িতি�য়া �ায়ীভােব হেত পাের।

মযাকিমলান িকভােব সাহাযয করেত পাের
আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহাযয্ করেত ময্াকিমলান এখােন আেছ। আপিন এখান েথেক সহায়তা
েপেত পােরন:
•

মযাকিমলান সােপাটর লাইন (0808 808 00 00)। আমােদর েদাভাষী আেছ, তাই আপিন
আমােদর সােথ িনেজর ভাষায় কথা বলেত পােরন। আপিন েয ভাষািট বয্বহার করেত চান, তার
নাম শধু ইংেরিজেত আমােদর বলুন। আমরা েমিডকয্াল ��গেলার উত্তর িদেত পাির, আিথর্ক
সহায়তার িবষেয় তথয্ িদেত পাির বা আপনার অনুভূিতগেলার িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত
পাির। েফান লাইনিট েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পযর্� েখালা থােক৷

•

মযাকিমলান ওেয়বসাইট (macmillan.org.uk). কয্ানসার এবং কয্ানসার িনেয় বাস করার
িবষেয় আমােদর সাইেট ইংেরিজেত অেনক তথয্ আেছ। www.macmillan.org.uk/translations
-এ অনয্ানয্ ভাষায় আেরা তথয্ আেছ

•

তথয েক�সমূহ। তথয্ েকে�, আপিন একজন কয্ানসার সহায়তা িবেশষে�র সােথ কথা বলেত
পােরন এবং িলিখত িনেদর্ শাবলী েপেত পােরন। macmillan.org.uk/informationcentresএ আপনার সবেচেয় িনকট� েক� খুঁেজ েবর করন বা আমােদর কল করন। আপনার হাসপাতােল
একিট েক� থাকেত পাের।

•

�ানীয় সহায়তা েলা�ীসমূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার
কাছাকািছ একিট েগা�ী খুেঁ জ িনন বা আমােদর কল করন।

•

মযাকিমলান অনলাইন কিমউিনি – আপিন একই ধরেণর পিরি�িতেত থাকা বয্ি�েদর সােথ
macmillan.org.uk/community-এ কথা বলেত পােরন।
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শ�েকাষ
Benign

[িবনাইন]

িবনাইন

শরীেরর একিট মাংসিপ� যা কয্ানসার নয়
এবং শরীেরর অনয্ েকাথাও ছিড়েয় পড়েত
পাের না।

Cells

[েসলস]

েকাষগেলা

েছাট েছাট িনমর্াণ �ক যা আমােদর
শরীেরর অ� এবং িটসুয্গেলা ৈতির কের।

Cervix

[সািভর্]

জরায়ু মুখ

জরায়ু মুখ হে� আপনার গভর্ াশেয়র নীেচর
অংেশর েখালা অংশ। এিট একজন মিহলার
শরীেরর েভতের েযািনর উপের থােক।

Chemotherapy

[েকেমােথরািপ]

েকেমােথরািপ

একিট কয্ানসার িচিকৎসা যা িদেয়
কয্ানসার েকাষগেলা �ংস করার জনয্
ওষুধ বয্বহার করা হয়।

Constipation

[ক�িটেপশ]

েকা�কািঠনয

যখন পায়খানা করাটা কিঠন বা
েবদনাদায়ক বেল আপনার মেন হয়।
আপিন সাধারণত যতবার েযেয় থােকন
ততবার হেব না, বা আপনার পায়খানা
কিঠন এবং িপ�ময় হেত পাের।

Cured

[িকউরড]

িনরাময়

যখন আপনার শরীের আর েকান কয্ানসার
েকাষ অবিশ� থােক না।

Diarrhoea

[ডায়িরয়া]

ডায়িরয়া

যখন আপনার নরম বা পািনযু� পায়খানা
হয়। আপিন সাধারণত যতবার েযেয়
থােকন এর েচেয় েবিশ বার বা খুব
জররীভােব টয়েলেট েযেত হয়। আপনার
েপট বয্থাও থাকেত পাের।

Iodine

[আেয়ািডন]

আেয়ািডন

আেয়ািডন একিট রাসায়িনক পদাথর্। যখন
এিট েতজি�য় হয়, তখন এিটেক
কয্ানসােরর িচিকৎসার জনয্ বয্বহার করা
েযেত পাের।

Lymphatic
system

[িলমফয্াি
িসে�ম]

লিসকা ত�
বযব�া

শরীর জুেড় থাকা ধমনী-িশরা এবং �ি�র
একিট েনটওয়াকর্ যা সং�মেণর সােথ যু�
করেত সাহাযয্ কের।

Malignant

[ময্ািলগনয্]

মযািললনযা্

শরীের একিট মাংসিপ� যা কয্ানসার এবং
শরীের ছিড়েয় পড়েত পাের।

Prostate

[ে�াে�ট]

ে�াে�ট

ে�াে�ট হে� একজন পুরেষর শরীেরর
িভতের একিট েছাট �ি�। এিট মূ� থিলর
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িনকেট অবি�ত।
[েরিডওঅয্াি�]

েতজি�য়

যিদ েকান িকছু েতজি�য় হয়, তার অথর্
হে� এিট েতজি�য়তা িবিকরণ কের।

[েরড �াড েসলস]

েলািহত র�
কিণকা

েসই েকাষসমূহ যা আমােদর শরীের
অি�েজন পিরবহণ কের।

Scan

[�য্া]

�যান

যখন ডা�ােররা আপনার শরীেরর
িভতেরর ছিব েতােলন।

Side effects

[সাইড এেফ�স]

পা�র
�িতি�য়াসমূহ

কয্ানসােরর িচিকৎসার অযািচত
�ভাবগেলা। উদাহরণ�রপ, চু ল পেড়
যাওয়া, অসু� েবাধ করা বা �াি�।
িচিকৎসা েশষ হওয়ার পের েবিশর ভাগ
পা�র্�িতি�য়া ধীের ধীের চেল যায়।

Surgery

[সাজর্াি]

সাজরাির

অপােরশন হওয়া।

Tumour

[িটউমা]

িউমার

িটউমার হল েকােষর গ� যা অ�াভািবক
ভােব েবেড় চলেছ। অ�াভািবক
েকাষগিলর সংখয্া বাড়েত থােক এবং
একিট মাংসিপ� ৈতির কের।

Vagina

[ভয্াজইনা]

েযািন

েযািন হে� একজন মিহলার শরীেরর
িভতেরর একিট গমনপথ। েযািনর
�েবশ�ার হে� আপনার দুই পােয়র
মাঝখােন। েযািনর উপেরর িদকিট হে�
জরায়ু মুখ, যা পের গভর্ াশেয়র িদেক েযেত
থােক।

White blood
cells

[েহায়াইট �াড
েসলস]

ে�ত র�
কিণকা

আমােদর র� েকাষ যা সং�মেণর িবরে�
যু� কের।

Womb

[উউমব]

লভরাশয়

গভর্ াশয় হে� একজন নারীর শরীেরর
েভতের েপেটর িনেচর িদেক অবি�ত একিট
বৃত্তাকার অ�। যিদ আপিন গভর্ বতী হন
েসে�ে� িশশিট এখােনই েবেড় উেঠ।

Radioactive

Red blood
cells
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বাংলা ভাষায় আেরা তথয
এই িবষয়গেলা স�ে� আমােদর বাংলা ভাষায় তথয্ আেছ।
কযানসােরর ধরণ

কযানসােরর েমাকািবলা করা

•

�ন কয্ানসার

•

•

বৃহদাে�র কয্ানসার

যিদ আপনার কয্ানসার িনণর্য় হেয় থােক একিট চটজলিদ িনেদর্ িশকা

•

ফু সফু েসর কয্ানসার

•

েবিনিফট দািব করা

•

ে�াে�ট কয্ানসার

•

খাবার সমসয্া এবং কয্ানসার

•

জীবেনর অবসান

•

�া�য্কর খাওয়াদাওয়া

িচিকৎসাসমূহ

•

েকেমােথরািপ

•

�াি� (অবস�তা) এবং কয্ানসার

•

েরিডওেথরািপ

•

কয্ানসার িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়াসমূহ

•

সাজর্াির

•

িনেজেক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন কী করেত
পােরন

এই তথয্ েদখেত macmillan.org.uk/translations-এ যান
আমােদর সােথ বাংলায় কথা বলুন

আপিন 0808 808 00 00 ন�ের িবনামূেলয্ ময্াকিমলান [Macmillan]-এ েফান করেত পােরন এবং
একজন েদাভাষীর সাহােযয্ আপনার িনেজর ভাষায় আমােদর সােথ কথা বলেত পােরন। আপনার উে�গ ও
িচিকৎসা স�িকর্ ত ��গেলা িনেয় আপিন আমােদর সােথ কথা বলেত পােরন৷ আপিন েয ভাষািট বয্বহার
করেত চান, তার নাম শধু ইংেরিজেত আমােদর বলুন।
আমােদর অিফস েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পযর্� েখালা থােক৷
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সূ� ও ধনযবাদ �াপন
এই সকল তথয্ রচনা ও স�াদনা কেরেছ ময্াকিমলান কয্ানসার সােপাটর্-এর কয্ানসার তথয্ উ�য়ন দল৷
এই তথয্ পৃ�ার তথয্ ময্াকিমলােনর পুি�কা েরিডওেথরািপ েবাঝার িভিত্তেত। আমরা আপনােক কিপ
পাঠােত পাির, িক� পূণর্ পুি�কা শধু ইংেরিজেত পাওয়া যায়।
এই তথয্ �াসি�ক িবেশষে�রা পযর্ােলাচনা কেরেছন, এবং আমােদর �ধান েমিডকয্াল স�াদক, ড�র
িটম ইভসন, ময্াকিমলান কনসালেট� েমিডকয্াল অনেকালিজ� তা অনুেমাদন কেরেছন।
ধনয্বাদাে� েহেলন �াকর্ স, লাং কয্ানসার নাসর্ ে�শািল�, এবং িল�েস িফট্জপয্াি�ক, ময্াকিমলান লাং
কয্ানসার ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল�। েসই সব কয্ানসার আ�া� বয্ি�েদরও ধনয্বাদ যারা এই
সং�রণিট পযর্ােলাচনা কেরেছন।
আমােদর সকল তথয্ �া� েসরা �মােণর িভিত্তেত েনওয়া হেয়েছ। আমােদর বয্বহার করা উৎসগেলার
িবষেয় আেরা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের t bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমােদর
সােথ েযাগােযাগ করন।
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িবষয়ব� পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ: নেভ�র 2016
পরবত� পযর্ােলাচনার জনয্ প িরকি�ত সময়সূিচ: 2018

আমরা সব সময় সিঠক তথয্ েদয়ার িবষয়িট িনি�ত করার জনয্ সব রকমভােব েচ�া কের থািক িক� �িতিনয়ত পিরবতর্ নশীল
েমিডেকল গেবষণার বতর্ মান অব�ার �িতফলেনর জনয্ এর উপর িনভর্ র করা উিচত হেব না৷ আপিন আপনার �া�য্ স�েকর্
উি�� থাকেল, আপনার ডা�ােরর সােথ আেলাচনা করন। এই তেথয্ বা তৃ তীয় পে�র েকােনা তেথয্, েযমন আমােদর িলংক করা
ওেয়বসাইেটর তেথয্, েকােনা ভু ল থাকার কারেণ সৃ� েকােনা �িত বা হািনর জনয্ ময্াকিমলান েকােনা দায়-দািয়� �হণ করেব
না৷
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�টলয্া� (SC039907) এবং আইল অব ময্ান (604)-এ িনবি�ত দাতবয্ �িত�ান। েরিজ�াডর্ অিফস: 89 Albert
Embankment,
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Radiotherapy: English

Radiotherapy
This information is about radiotherapy. Many people with cancer will have
radiotherapy as part of their treatment.
There are different types of radiotherapy. We explain the main types in this fact
sheet. Not all of the information will be relevant for you. Ask your doctor to explain
which type of radiotherapy you are having, so you can read the right parts of this fact
sheet.
Any words that are underlined are explained in the glossary at the end.
Radiotherapy may not be the only treatment you need. Some people also need
chemotherapy or surgery. The doctors at the hospital will talk to you about your
treatment. We also have information in [language] about these treatments.
If you have any questions, ask your doctor or nurse at the hospital where you
are having your treatment.
If you have any questions or want someone to talk to, you can call Macmillan Cancer
Support on 0808 808 00 00, Monday to Friday, 9am to 8pm. We have interpreters,
so you can speak to us in your own language. Just tell us, in English, the language
you want to use.
We have more information in [language] about different types of cancer, treatments
and living with cancer. Visit macmillan.org.uk/translations or call us on 0808 808
00 00.

In this fact sheet:


What is cancer?



External radiotherapy



What is radiotherapy?



Internal radiotherapy



Why is radiotherapy given?



Radioisotopes



Radiotherapy staff



Side effects of radiotherapy



Giving consent for treatment



Long-term side effects



Where is treatment given?



How Macmillan can help



Planning your treatment



Glossary



Types of radiotherapy



More information in [language]
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What is cancer?
Cancer starts in our body’s cells. Cells are the tiny building blocks that make up the
organs and tissues of our body. Usually, these cells split 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 splitting 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 is called benign. It cannot spread
to anywhere else in the body. A lump that is cancer is called malignant. It can grow
into other areas of the body.
Cancer cells sometimes break away from the first cancer and travel through the
blood or lymphatic system to other parts of the body. Cancer cells that spread and
develop into a tumour somewhere else in the body are called a secondary cancer.
You cannot catch cancer from someone else.

What is radiotherapy?
Radiotherapy uses strong x-rays to destroy cancer cells. It can damage normal cells
too, but they usually recover after treatment finishes.
There are different ways of having radiotherapy. These are explained more on
pages xx.

Why is radiotherapy given?
To cure the cancer
Radiotherapy is often given to try to cure the cancer. It may be given on its own. Or,
it may be given before or after surgery. Before surgery, it may make the tumour
smaller. After surgery, it can help kill any cancer cells left behind. Sometimes
chemotherapy is given at the same time as radiotherapy.
To relieve cancer symptoms
When a cancer cannot be cured, radiotherapy may be given to relieve symptoms.
This is called palliative treatment.
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Radiotherapy staff
There are different staff at the hospital who may help with your treatment.
Clinical oncologist or cancer specialist
This is a doctor who specialises in radiotherapy. They will plan your treatment. You
may see them during and after your treatment so they can check how you are. You
can also ask to see them between appointments.
Radiographers
They work closely with clinical oncologists. They plan your treatments and operate
the radiotherapy machines.

You will often see the same radiographers during your treatment. They can help with
any part of your treatment, including any side effects or worries you have.
You can ask to be treated by a radiographer of the same sex, if you prefer.
Clinical nurse specialists
Many cancer centres have specialist cancer nurses. They are experts in your type of
cancer. They can give you support and information during your treatment. They can
also help with managing any side effects.

Giving consent for treatment
Before you have any treatment, your doctor or nurse will explain how it may help.
They will also tell you about any side effects it might cause. They will ask you to sign
a form to show that you understand this and that you agree to have the treatment.
You can ask questions about anything you do not understand. No treatment will be
given without your consent.
It’s a good idea to take someone with you who speaks your language and
English. Interpreters may be available at the hospital, but try to ask for one in
advance if you would like one.

Where is treatment given?
You will have your treatment at hospital. You usually have your treatment as a day
patient. This means you can go home after the treatment and you don’t need to stay
overnight. With some types of radiotherapy, you may need to stay in hospital for a
few days.
If you are unwell or also having chemotherapy, you may need to stay in hospital.
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Planning your treatment
Radiotherapy must be carefully planned. This is to make sure the treatment works
well and causes as few side effects as possible. You may need to visit the hospital a
few times for planning. The staff at hospital will tell you what to expect.
Scans

You will need to have one or more scans before you start treatment. This helps the
doctors decide how much radiotherapy you need. It is a good idea to take someone
with you who speaks your language and English.
Before a scan, you may be asked to remove some clothing and put on a gown. You
may also be given a drink or injection, which can help to get a clear picture from the
scan.
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Mould

You must lie very still during radiotherapy and stay in the correct position. Some
people have a mould or shell to wear to keep them in position. It might feel
uncomfortable but you will not have it on for very long. The mould is made before
your treatment starts.

Marks on the skin

A small, permanent mark (tattoo) may also be made on your skin. This shows the
exact place the radiotherapy needs to be given.
Let your doctors know if you are worried about any of this. You can ask questions at
any time.
You may have to wait a few days after your planning appointment until your
treatment starts.
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Types of radiotherapy
There are different types of radiotherapy:


External radiotherapy – given from outside the body using x-ray machines.



Internal radiotherapy – when a radioactive substance is put into your body.



Radioisotopes – when you are given an injection, drink or capsule.

These are explained below. Ask your doctor to explain which type of treatment you
are having, so you can read the right parts of this fact sheet.

External radiotherapy
This is when radiotherapy is given using x-ray machines. Doctors may use different
radiotherapy machines depending on the type of cancer. Most people will have
treatment each day from Monday to Friday, and then have a rest with no treatment
at the weekend. The number of treatments you have will depend on the type and
size of the cancer. It can take from one to seven weeks to have all the treatment
you need.
Treatment only takes a few minutes each day, but you may need to wait for a while
if the hospital is busy. It’s a good idea to take something with you to pass the time,
like a book. You can ask for your appointment to be at the same time every day.
Before your first treatment, the doctor will explain what will happen. They may ask
you to take off some clothes and wear a gown. It is normal to feel worried about
having treatment. But it usually becomes easier as you get to know the staff and
what happens.
It may take a little while to get you in the correct position for treatment. You will
then need to lie very still. The lights in the room may be dimmed and the staff will
leave the room while the treatment happens. Radiotherapy does not hurt.
The staff will watch you from the next room, either through a window or on a
television screen. No one else will be able to see you. If you have any problems,
you can raise your hand or ring an alarm to let them know you need some help.
The machine may move around your body to give the treatment from different
directions. Once the treatment is over, the radiographers will come back into the
room and help you off the machine.
This treatment will not make you radioactive. It is safe for you to be with other
people, including children, after your treatment.
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External radiotherapy:

Internal radiotherapy
This is when a radioactive substance is placed into your body near the cancer. It
gives a strong dose of radiotherapy to the cancer, but only a weak dose to normal
cells.
In women, this can be used to treat cancers of the cervix, womb or vagina. The
radioactive substance is placed inside plastic or metal tubes. The tubes are placed at
the top of the vagina while you are under a general anaesthetic. When the tubes are
in, you have to stay in hospital for a short time. When the treatment is finished, the
tubes are removed. This treatment can be used on its own or with external
radiotherapy (described above).
Sometimes, doctors put radioactive wires into a tumour. This can be used for
cancer in the mouth, lip, cervix or breast. You need a small operation to put the
wires in place. You will need to stay in a room on your own until the wires are
removed. This is usually after three to eight days.
During these treatments, doctors and nurses may only spend a short time
with you. Pregnant women and children will not be allowed to visit. This might
make you feel alone or frightened. Let the staff know if you feel like this. Once
the treatment is over, it’s safe to be with other people.
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In men, internal radiotherapy may be used to treat small tumours in the prostate
gland. Small radioactive seeds are placed into the tumour. The seeds give out
small doses of radiation very slowly over a period of time. They are not removed
but are left in the prostate. The radiation gradually fades away over about a year.
It affects only a small area around the seeds, so it won’t affect other people. Your
doctor will tell you if there are any precautions you need to take immediately after
treatment.

Radioisotopes
This is when a radioactive substance is given to you as:


a drink



tablets



an injection.

The most common type of this treatment is radioactive iodine. It is used to treat
thyroid cancer. When you have this treatment, some iodine will leave your body in
sweat and urine. This means that you need to stay in a room on your own until the
radiation drops to a safe level. This can take about four to seven days. After this you
can go home. Your specialist will tell you if there are any precautions you need to
take after treatment.

Side effects of radiotherapy
Radiotherapy affects everyone differently. Some people have very few side effects
while others have more. We describe the most common side effects here. It is
unlikely that you will get all of these.
For many people side effects are mild. Before your treatment, the staff will talk to you
about which side effects you may get. Remember to ask about anything that worries
you.
Tiredness

You may feel very tired during treatment and for some time after it finishes.
Travelling to hospital each day can often make this worse. If you are tired, allow
yourself time to rest and plan your day so that you don't do too much.
It is important to get a little bit of exercise each day if you can. A short walk may give
you more energy.
Feeling sick

Treatment can make you feel sick, and sometimes be sick. This is more common if
you have treatment near the tummy. The hospital staff can give you a medicine for
this if you need it. This will usually stop you feeling sick.
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Eating and drinking

Sometimes you may not want to eat. If this happens, try having regular small snacks
rather than large meals. If you’re having problems with eating it’s important to tell the
hospital staff. They will give you advice on how to improve your appetite. If needed
you can add extra energy and protein to your diet by using food supplements.
Looking after your skin

Radiotherapy can affect your skin. This usually happens after about ten days. The
skin in the area being treated may become red, sore or itchy. If you have dark skin, it
may get darker. If you get sore skin or a change in skin colour, let the doctors know.
They can tell you how to look after your skin. Here are some tips that might help:


Use lukewarm water rather than hot or cold.



Use soaps that have no perfume.



Do not lie in the bath for long.



Dry your skin by patting it gently with a soft towel. Try not to rub the area.



Do not use talcum powder, deodorants and perfumes in the treatment area.

If your skin does get sore, the hospital staff may give you cream for it. It’s important
to follow their instructions when using the cream.
You need to look after your skin during and after radiotherapy:


Cover the area that has been treated when you go out in the sun or if it is
windy.



Try to wear clothes made of natural fibres like cotton and silk.



Wear loose clothes.



Use a high-protection suncream.



Protect the skin from the sun for a year after treatment has finished.

Hair loss

You will only lose hair from the area of your body where you are having treatment. If
you are having treatment to your head, you may lose some hair from your head. If
you are having treatment to your breast, the hair under your arm might fall out. Some
people find hair loss very upsetting. If you are worried about it, talking to your doctor
or nurse can help.
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Changes in your blood

Sometimes, treatment can reduce the number of red blood cells in your blood. This
can make you feel tired. You may need to be given extra red blood cells.
Treatment can also reduce the number of white blood cells in your blood. This can
make you feel unwell. Tell your hospital doctor straight away if your temperature
goes above 37.5°C (99.5°F) or over 38°C (100.4°F), depending on the advice given
by your hospital team. You should also tell them if you feel hot, cold or shaky.
Diarrhoea

It is common to have diarrhoea if you have treatment near your tummy. You may
need to use the toilet more often than normal. It can make you feel tired and weak.
Your tummy may hurt. It is important to drink plenty of fluids. Tell the staff at the
hospital if you have diarrhoea. They can give you tablets to help.
Problems with passing urine

You may have to pass urine more often than usual. This can happen if you are
having treatment near the bladder. Drinking more fluids may help. Some people find
it helps to drink cranberry juice.
If it hurts when you pass urine, or if you can see blood in it, tell the doctor or nurse.
After radiotherapy for prostate cancer, some men find it more difficult to pass urine.
They may need to have a plastic tube put into their bladder to drain urine into a bag.
If you need this, the nurses at the hospital will show you how to look after it. A nurse
can also visit you at home to help you.
Sore mouth

If you have treatment to your head or neck, your mouth may become sore.
Sometimes swallowing may become difficult. It’s very important to look after your
mouth during treatment. The staff will show you how to do this. They can give you
mouthwashes and painkillers if you need them. It can help to avoid:


smoking



drinking alcohol



spicy food



very hot food

It is very important to tell the doctor or nurse if your mouth feels sore or you have
mouth ulcers. If it becomes difficult to swallow your doctor can prescribe medicines
to help.
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Contraception

Your doctor will advise you not to become pregnant or father a child during
treatment. This is because radiotherapy may harm a developing baby. It is important
to use contraception during and for a few months after radiotherapy. You can talk to
your doctor or nurse if you are worried about this.
Fertility

Treatment can affect your ability to get pregnant or father a child. Many people find
this difficult to deal with. If you are worried about this, talk to your doctor or nurse
before treatment starts. They can tell you what to expect, and talk to you about ways
to protect your fertility. Speaking to a counsellor or religious leader may also be
helpful.

Long-term side effects
Most side effects only last for a short time. Some may last for a few weeks after your
treatment has finished. Sometimes, side effects can last longer than this.
Occasionally, they can last for the rest of your life. Your doctor will talk to you about
this before you have your treatment. It is important that you understand that some
side effects may be permanent.

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


The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you
want to use. We can answer medical questions, give you information about
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open
Monday to Friday, 9am to 8pm.



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



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



Local support groups – Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.



Macmillan Online Community – You can talk to other people in similar
situations at macmillan.org.uk/community
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Glossary
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.
Cervix – The cervix is the opening at the bottom of your womb. It is inside a
woman’s body at the top of the vagina.
Chemotherapy – A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.
Constipation – When you find it difficult or painful to poo. You might not be going as
often as usual, or your poo might be hard and lumpy.
Cured – When there are no cancer cells left in the body.
Diarrhoea – When you have soft or watery poo. You might need the toilet more than
usual or very urgently. You may also have tummy pain.
Iodine – Iodine is a chemical. When it is radioactive, it can be used as a treatment
for cancer.
Lymphatic system – A network of vessels and glands throughout the body that
helps to fight infection.
Malignant – A lump in the body that is cancer and can spread around the body.
Prostate – The prostate is a small gland inside a man’s body. It is near the bladder.
Radioactive – If something is radioactive, it means it releases radiation.
Red blood cells – Cells in our blood that carry oxygen around the body.
Scan – When doctors take a picture of the inside of your body.
Side effects – Unwanted effects of cancer treatment. For example, hair loss, feeling
sick or tiredness. Most side effects go away after treatment finishes.
Surgery – Having an operation.
Tumour – A tumour is a group of cells that are growing in an abnormal way. The
abnormal cells keep multiplying and form a lump.
Vagina – The vagina is a passageway inside a woman’s body. The entrance to the
vagina is between your legs. At the top of the vagina is the cervix, which then leads
to the womb.
White blood cells – Cells in our blood that fight infection.
Womb – The womb is a round organ inside a woman’s body in the lower tummy
area. It is where a baby grows if you are pregnant.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer



Breast cancer





Large bowel cancer

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide



Lung cancer



Claiming benefits



Prostate cancer



Eating problems and cancer



End of life



Healthy eating

Treatments



Chemotherapy



Tiredness (fatigue) and cancer



Radiotherapy



Side effects of cancer treatment



Surgery



What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in your own
language through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical
questions. Just tell us, in English, the language you want to use.
We are open Monday to Friday, 9am to 8pm.
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