Side effects of cancer treatment: Bengali

কযানসার মিমকৎসার পার্শ্বপ্রমিমিয়াস হূ
এই িথ্য কযানসার মিমকৎসার মকছু পার্শ্ব-প্রমিমিয়াস ূহ মনয়য়।
মনয়ি দাগ মদওয়া

মে মকান িব্দ মিষ মদয়কর িব্দয়কায়ষ ব্যাখ্যা করা আয়ছ।

আ রা আিা করব মে এই িথ্য পৃষ্ঠা আপনার প্রশ্নগুয়লার উত্তর মদয়ব। েমদ আপনার আর
মকান প্রশ্ন থায়ক, আপমন মে হাসপািায়ল মিমকৎসা করায়েন মসখানকার ডাক্তার বা নাসবয়ক িা
মিজ্ঞাসা করয়ি পায়রন।
েমদ আপনার মকান প্রশ্ন থায়ক বা কায়রার সায়থ কথা বলয়ি িান, আপমন ম্যাকম লান
কযানসার সায়পাটবয়ক 0808 808 00 00 নম্বয়র, মসা বার মথয়ক শুিবার, সকাল 9 মথয়ক
সন্ধ্যা 8টায় কল করয়ি পায়রন। আ ায়দর মদাভাষী আয়ছ, িাই আপমন আ ায়দর সায়থ
মনয়ির ভাষায় কথা বলয়ি পায়রন। আপমন মে ভাষাটি ব্যবহার করয়ি িান, িার না
শুধু ইংয়রমিয়ি আ ায়দর বলুন।
মবমভন্ন ধরয়ের কযানসার, মিমকৎসা এবং কযানসার মনয়য় বাস করার মবষয়য় আ ায়দর কায়ছ
বাংলা ভাষায় আয়রা িথ্য আয়ছ। macmillan.org.uk/translations -মি োন বা 0808 808
00 00 নম্বয়র আ ায়দর কল করুন।

এই িথ্য পয়ে ো আয়ছ:


পার্শ্ব-প্রমিমিয়াস ূহ কী?



কযানসায়রর মিমকৎসা



সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রমিমিয়াস ূহ

পার্শ্ব-প্রমিমিয়াস হূ কী কী?
পার্শ্বপ্রমিমিয়াস ূহ – হয়ে কযানসার মিমকৎসার অনাকামিি ফ্লাফ্ল। উদাহরেস্বরূপ, িু ল
পয়ে োওয়া, অসুস্থ মবাধ করা বা ক্লামি। মিমকৎসা মিষ হওয়ার পয়র মবমির ভাগ
পার্শ্বপ্রমিমিয়া ধীয়র ধীয়র িয়ল োয়।
পার্শ্ব-প্রমিমিয়াস হূ হালকা হয়ি পায়র এবং স্বল্প স য়য়র িন্য স্থায়ী হয়ি পায়র। মকন্তু মকান
মকান স য় িার ফ্লাফ্ল আপনায়ক অয়নক মবিী আিাি করয়ি পায়র।
আপমন মে পার্শ্ব-প্রমিমিয়া অনুভব করয়বন িা আপনার মিমকৎসার উপর মনভব র কয়র।
মিমকৎসা এয়কক ব্যমক্তয়ক এয়কক ভায়ব আিাি করয়ি পায়র। এখায়ন মে পার্শ্ব-প্রমিমিয়া
স ূয়হর কথা বলা হয়য়য়ছ আপমন হয়য়িা এয়েয়ে িার াে কয়য়কটিয়ি আিাি হয়ি পায়রন।
আপমন মে মকান পার্শ্ব-প্রমিমিয়ায় আিাি হয়ি পায়রন মস সম্পয়কব আপনার নাসব অথবা
মিমকৎসকগে অবমহি করয়বন।
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কযানসায়রর মিমকৎসা
কযানসার মিমকৎসার মবমভন্ন ধরে রয়য়য়ছ।


সািবামর – এর ায়ন হয়ে অপায়রিয়নর
উৎপাটন করা।



মকয় ায়থরামপ – এয়েয়ে কযানসার মকাষয়ক ধ্বংস করার িন্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়।



মরমডওয়থরামপ – এয়ি কযানসার মকাষয়ক ধ্বংস করার িন্য িমক্তিালী এক্স-মর ব্যবহার
করা হয়।



হরয় ানাল মথরামপ – এটি আপনার িরীয়রর হরয় ানয়ক পমরবিব ন কয়র, ো কযানসায়রর
বৃমিয়ক থাম য়য় মদয়ি পায়র।



টায়গবয়টড মথরামপ – এয়ি ঔষধ ব্যবহার করা হয় ো মে মনমদব ষ্ট পিমিয়ি কযানসার
মকাষ মবস্তার লাভ কয়র িায়ক টায়গবট কয়র।

াধ্যয়

টিউ ার এবং কযানসার মকাষয়ক

সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রমিমিয়াস হূ
সংি য়ের ঝুুঁ মক
মকয় ায়থরামপ আপনার রয়ক্তর মর্শ্ি রক্ত কমেকার সংখ্যা হ্রাস করয়ি পায়র। এয়ক বলা হয়
মনউয়রায়পমনয়া। এটি আপনার সংি ে হওয়ার সম্ভাবনায়ক বামেয়য় মদয়।
আপনায়ক মদওয়া নম্বরগুয়লার সাহায়ে হাসপািায়লর সায়থ সরাসমর মোগায়োগ করুন েমদ:


আপনার মকয় ায়থরামপ টি কিৃব ক প্রদত্ত পরা িব অনুোয়ী, আপনার িরীয়রর িাপ াো
37.5°C (99.5°F)-এর উপর উয়ে মগয়ল বা 38°C (100.4°F)-এর উপয়র হয়ল



আপনার িরীয়রর িাপ াো স্বাভামবক থাকা সয়েও, হোৎ কয়র আপনার িরীর খারাপ
লাগয়ি শুরু করয়ল।



আপনার

য়ধ্য েমদ সংি য়ের লেেগুয়লা মদখা োয়, মে ন:

o গর

বা োণ্ডা লাগয়ল

o িরীর কাুঁপয়ছ

য়ন হয়ল

o গলায় ব্যথা হয়ল
o কামি
o ডায়মরয়া
o প্রিু র পমর ায়ে প্রস্রাব করার প্রয়য়ািন হয়ল।
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সাধারেি পরবিী মিমকৎসার পূয়ববই আপনার আপনার মর্শ্ি রক্ত কমেকার সংখ্যা স্বাভামবক
অবস্থায় মফ্য়র আয়স। আরও মকয় ায়থরামপ মদবার পূয়বব আপনার রক্ত পরীো করায়ি হয়ব।
েমদ িখনও আপনার মর্শ্ি রক্ত কমেকার সংখ্যা ক থায়ক, মসয়েয়ে ডাক্তার আপনার
মিমকৎসা অল্প স য়য়র িন্য মপমছয়য় মদয়ি পায়রন।
মরমডওয়থরামপ মর্শ্ি রক্ত কমেকায়ক আিাি করয়ি পায়র এবং কায়রা কায়রা মেয়ে সংি য়ের
সম্ভাবনা বামেয়য় মদয়। মকন্তু এটি ূলি মনভব র কয়র ঔষয়ধর াো এবং আপনার িরীয়রর
মকান অংয়ির মিমকৎসা করা হয়ে িার উপর। আপনার নাসব অথবা মিমকৎসক আয়রা
মবস্তামরি ব্যাখ্যা করয়ি পারয়বন।
সািবামরর িন্য আপনার সংি য়ের সম্ভাবনা আয়রা বােয়ি পায়র মকননা এর কারয়ে ত্বক মফ্য়ট
োয়। ত্বক হয়ে িরীয়রর বাইয়রর ব্যাকয়টমরয়া সংি য়ের মবরুয়ি প্রাকৃ মিক প্রমিরোর অংি।
আপনার আিাি স্থায়ন হয়য়িা অমধক সংি য়ের মিকার হয়ি পায়রন।
েমদ আপনার আিাি স্থান গর , স্ফীি, েন্ত্রোদায়ক হয়, অথবা আপমন ভায়লা মবাধ না
কয়রন িয়ব সায়থ সায়থ মিমকৎসকয়ক অবমহি করুন।
েমদ আপনার মিমকৎসক য়ন কয়রন মে আপমন সংিাম ি হয়য়য়ছন, আপনার হয়য়িা
অযামিবায়য়াটিয়কর প্রয়য়ািন পেয়ি পায়র। এয়েয়ে হয়য়িা টযাবয়লট অথবা হায়ির মিরা বা
বাহুয়ি ইনয়িকিয়নর াধ্যয় আপনায়ক প্রদান করা হয়ব।
রক্তস্বল্পিা
কযানসায়রর মিমকৎসা আপনার রয়ক্তর মলামহি রক্ত কমেকার পমর াে হ্রাস করয়ি পায়র।
এইসব মকাষ সারা িরীয়র অমক্সয়িন বহন কয়র। েমদ সংখ্যা ক থায়ক, আপমন ক্লাি এবং
র্শ্াসকষ্ট অনুভব করয়ি পায়রন। আপমন এ ন মবাধ করয়ল আপনার ডাক্তার বা নাসবয়ক বলুন।
মসয়েয়ে আপনায়ক অমিমরক্ত মলামহি রক্ত কমেকা মদবার প্রয়য়ািন হয়ি পায়র। এয়ক ব্লাড
রান্সমফ্উিন বয়ল।
কালমিয়ট পো এবং রক্তেরে হওয়া
কযানসায়রর মিমকৎসা আপনার রয়ক্তর অেুিমিকার সংখ্যা হ্রাস করয়ি পায়র। অেুিমিকাগুয়লা
হয়ে মসই স স্ত মকাষ ো রক্তয়ক ি াট বাুঁধয়ি সাহাে কয়র। মকান ধরয়নর কালমিরা পেয়ল
অথবা রক্তেরে হয়ল আপনার মিমকৎসকয়ক অবমহি করুন। এয়ি অিভুব ক্ত থায়ক নাক মথয়ক
রক্ত পো, দাুঁয়ির ামে মথয়ক রক্ত পো, ত্বয়ক উপর মছাপ মছাপ রক্ত বা ফ্ু সকুমে। মকছু
মকছু মলাকয়ক অমিমরক্ত অেুিমিকা মদবার প্রয়য়ািন হয়ি পায়র।
িু ল পয়ে োওয়া
মকয় ায়থরামপর কারয়ে আপনার াথার িু ল পয়ে মেয়ি পায়র অথবা পািলা হয়য় মেয়ি পায়র।
িয়ব সকল ঔষয়ধর কারয়ে িু ল পয়ে না। মকছু মকছু ওষুয়ধর কারয়ে খুব অল্প পমর ায়ে িু ল
পেয়ি পায়র। অন্যান্যগুয়লার কারয়ে আপনার াথার সব িু ল পয়ে মেয়ি পায়র।
সাধারেি মিমকৎসা শুরু হওয়ার দুই বা মিন সপ্তাহ পর মথয়ক আপনার িু ল পো শুরু হয়ি
পায়র। কখনও কখনও এটি কয়য়কমদয়নর য়ধ্যই শুরু হয়ি পায়র। আপমন একটি পরিু লা বা
মহয়ারমপয়সর িয়ন্য বলয়ি পায়রন।
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আপনার মিমকৎসা মিষ হওয়ার পয়র এগুয়লা পুনরায় গিায়ি সাধারেি কয়য়ক ায়সর য়িা
স য় লাগয়ি পায়র। প্রথ অবস্থায় আপনার িু ল মকাুঁকোয়না অথবা অন্য রং এর হয়ি পায়র।
মকন্তু সাধারেি এটি মিমকৎসার পূয়বব মেরক মছয়লা মসরক অবস্থায় মফ্য়র আয়স।
মরমডওয়থরামপর কারয়েও িু ল পেয়ি পায়র। িরীয়রর মে স্থায়ন মিমকৎসা মনয়া হয়ে শুধু মস
স্থায়নরই িু ল পয়ে থায়ক। েমদ আপনার াথায় মিমকৎসা মদয়া হয়, মসয়েয়ে আপমন াথার
মকছু িু ল হারায়ি পায়রন। েমদ আপনার স্তয়ন মিমকৎসা মদয়া হয়, মসয়েয়ে আপনার বগয়লর
মলা পয়ে মেয়ি পায়র।
হরয় ানাল মথরামপর কারয়ে আপনার িু ল পািলা হয়য় আসয়ি পায়র।
আপনার িু ল পোটা আপনার িন্য খুব মবদনাদায়ক হয়ি পায়র। মকন্তু মিমকৎসার পরবিীয়ি
সাধারেি আপনার িু ল পুনরায় গিায়ব। আপনার নাসব আপনায়ক িু ল পো ব্যাপারটার সায়থ
ামনয়য় মনয়ার ব্যাপায়র সহায়িা করয়ি পায়রন।
ক্লামি
কযানসায়রর সকল প্রকার মিমকৎসার িন্যই আপমন ক্লাি মবাধ করয়ি পায়রন। মিমকৎসা মিষ
হবার পর ব্যাপারটা আয়রা খারায়পর মদয়ক মেয়ি পায়র। মিমকৎসা মিষ হওয়ার পয়র কয়য়ক
সপ্তায়হর িন্য এটি স্থায়ী হয়ি পায়র।
আপনার েিটা মবশ্রায় র প্রয়য়ািন িিটাই মনওয়ার মিষ্টা করুন। এটি মকছু হালকা ধরয়ের
িারীমরক ব্যায়া মে ন অল্প খামনকটা হাুঁটাহাুঁটি করয়লও সাহাে কয়র।
ুয়খর েি এবং ঘা
কযানসায়রর মকছু মিমকৎসা আপনার ুয়খ েি অথবা শুষ্ক কয়র িু লয়ি পায়র। আপমন মছাট
মছাট ঘা মদখয়ি পায়রন। ো মিষ্টা করয়ি পায়রন:


প্রিু র পমর াে িরল পানীয় পান



নর

টু থব্রাি মদয়য় আয়স্ত আয়স্ত আপনার



গর

এবং

ুখ মধৌি করুন।

িলাদার খাবার পমরহার

আপনার ুয়খ েি মদখা মদয়ল মিমকৎসক অথবা নাসবয়ক বলুন। িারা মকান সংি ে হয়য়য়ছ
মক না িা পরীো করয়বন। িারা সাহায়ের িন্য আপনায়ক াউথওয়াি অথবা ঔষধ মদয়ি
পায়রন।
অসুস্থ মবাধ করা বা অসুস্থ হওয়া
কযানসায়রর মিমকৎসা আপনায়ক অসুস্থ মবাধ করায়ি পায়র অথবা অসুস্থ কয়র মফ্লয়ি পায়র
(বম )। আপনার মিমকৎসক অসুস্থিা প্রমিয়রাধ অথবা মনয়ন্ত্রয়ের িন্য ঔষধ প্রদান করয়বন।
এরপরও েমদ আপমন অসুস্থ মবাধ কয়রন, িয়ব আপনার মিমকৎসক অথবা নাসবয়ক বলুন। িারা
অন্য মকান ঔষধ প্রদান করয়ি পায়রন ো আপনার িন্য আয়রা ভায়লা কাি করয়ি পায়র।
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খাবার মখয়ি অরুমি
মকউ মকউ কযানসায়রর মিমকৎসার স য়য় িায়দর খাবায়রর রুমি হামরয়য় মফ্য়ল। েমদ মসরক টি
হয়, মসয়েয়ে মবমি খাবার খাওয়ার বদয়ল মনয়ম িভায়ব অল্প অল্প কয়র খাবার খাওয়ার মিষ্টা
করুন। েমদ আপনার খাবার মখয়ি স স্যা হয় মসয়েয়ে হাসপািায়লর ক ীয়দর বলাটা িরুরী।
িারা আপনায়ক খাবায়র রুমি বাোয়না এবং স্বাস্থযসম্মি ওিন ধয়র রাখার ব্যাপায়র পরা িব প্রদান
করয়ব।
স্বায়দর পমরবিব ন
আপমন লেয করয়ি পায়রন মে খাবায়রর স্বাদ আলাদা লাগয়ছ। মকছু মকছু মলাক িায়দর ুয়খর
য়ধ্য অদ্ভু ি রকয় র ধািব বা মিক্ত স্বাদ মপয়ি পায়রন। সুগমন্ধ্েুক্ত মিমন মবহীন ম মষ্ট বা ম ি
মিাষা সাহাে করয়ি পায়র। সাধারেি মিমকৎসা মিষ হবার পয়র স্বাভামবক স্বাদ মফ্য়র আয়স।
মকাষ্ঠকাঠিন্য
কযানসায়রর মকছু মিমকৎসার কারয়ে মকাষ্ঠকাঠিন্য মদখা মদয়ি পায়র। অন্যান্য ঔষয়ধর কারয়েও
মকাষ্ঠকাঠিন্য মদখা মদয়ি পায়র, মে ন ব্যথানািক অথবা অযামি-মসকয়নি ঔষধ। প্রিু র িরল
িািীয় পানীয় পান করা, প্রিু র িন্তু য় খাবার খাওয়া, আর হালকা ধরয়ের িারীমরক ব্যায়া
করা সাহাে করয়ি পায়র। এরপয়রও েমদ আপনার মকাষ্ঠকাঠিন্য থায়ক মসয়েয়ে আপমন লাক্সাটিভ
না ক ওষুধ মখয়ি পায়রন। আপনার ডাক্তার আপনায়ক এগুয়লা মদয়ি পায়রন।
ডায়মরয়া
কযানসায়রর মকছু মিমকৎসা, এবং অন্যান্য ঔষধ মে ন অযামিবায়য়াটিয়কর কারয়ে ডায়মরয়া হয়ি
পায়র। এরক েমদ হয়য় থায়ক িয়ব মসয়েয়ে প্রিু র পমর াে িরল পানীয় পান করা িরুরী।
আপনার ডায়মরয়া হয়ল আপনার ডাক্তারয়ক িানান। িারা আপনায়ক ঔষধ মদয়য় সহায়িা
করয়ি পায়রন।
ত্বয়কর পমরবিব ন
কযানসায়রর মিমকৎসা আপনার ত্বকয়ক আিাি করয়ি পায়র। আপনার মিমকৎসার ধরয়ের উপর
মভমত্ত কয়র, মনয়ে উয়েমখি ত্বয়কর মকছু স স্যা মদখা মদয়ি পায়র। মকছু মবষয় রয়য়য়ছ ো
আপমন ত্বয়কর েয়ের িন্য করয়ি পায়রন।
শুষ্ক অথবা বেবহীন ত্বক
 গন্ধ্মবহীন য়য়শ্চারাইিার ব্যবহার কয়র মদখয়ি পায়রন। েমদ আপমন মরমডওয়থরামপ
মনয়ার য়ধ্য থায়কন, িয়ব মকান মি ব্যবহায়রর পূয়বব আপনার মিমকৎসয়কর সায়থ
আলাপ কয়র মনন।


পামন মদয়য় মিভ করার পমরবয়িব ইয়লকমরক মরিার ব্যবহার করুন। এটি ত্বয়কর মকয়ট
োবার আিঙ্কা ক ায়ব।
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সূেবায়লায়কর প্রমি সংয়বদনিীলিা
 মরায়দ মবর হয়ল মনয়িয়ক সুরমেি কয়র মনন। ন্যূনি
(এসমপএফ্) স ৃি সানমি ব্যবহার করুন।

30 সান প্রয়কটিন ফ্যাক্টর



আপনার



মিলািালা সুমির কাপে অথবা অন্যান্য প্রাকৃ মিক আুঁি স ৃি কাপে পমরধান করুন।

াথায় টু মপ অথবা স্কাফ্ব পমরধান করুন।

লাল অথবা কালমিয়ট ত্বক
 সুগন্ধ্েুক্ত সাবান অথবা মি


ব্যবহার করয়বন না।

শুধু াে আপনার মিমকৎসক কিৃব ক সুপামরিকৃ ি মডওয়ডায়রি, মি
করুন।

অথবা সাবান ব্যবহার

ফ্ু সকুমে অথবা িু লকামন
 এয়েয়ে আপনার মিমকৎসক অথবা নায়সবর সায়থ কথা বলুন। িারা মকান ঔষধ অথবা
মি মদয়ি পায়রন ো সাহাে করয়ব।


সম্পূেব গর



ত্বয়কর ফ্াটা অংি কখয়না িু লকায়বন না। আপনার নখ পমরষ্কার এবং মছাট রাখুন।

িয়লর পমরবয়িব অল্প গর

িয়ল স্নান করুন।

হাি এবং পায়য় কালমিয়ট ত্বক


েমদ এইরক মদখা োয়, িাহয়ল সায়থ সায়থ আপনার মিমকৎসকয়ক বলুন। িায়দর হয়য়িা
আপনার মিমকৎসা স ন্বয় করার প্রয়য়ািন পেয়ব।



আপনার মিমকৎসকয়ক মিজ্ঞাসা করুন এয়েয়ে মকান মি



আপনার হাি এবং পা োণ্ডা রাখুন।



গর



আুঁটসাুঁট ম ািা, িুিা অথবা গ্লাভস পরয়বন না।

আপনায়ক সহায়িা করয়ব।

িল এমেয়য় িলুন।

হরয় ানিমনি পমরবিব ন
কযানসায়রর মকছু মিমকৎসা আপনার হরয় ানয়ক আিাি করয়ি পায়র। হরয় ানিমনি মকান
পার্শ্ব-প্রমিমিয়ার সম্ভাবনা থাকয়ল, আপনার মিমকৎসক মিমকৎসার পূয়ববই আপনায়ক অবমহি
করয়বন। হরয় ানিমনি পার্শ্ব-প্রমিমিয়া সা ময়ক অথবা দীঘব স্থায়ী হয়ি পায়র।
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মে লেেস ূহ মদখা মদয়ি পায়র:


গর



স্তন সংয়বদনিীলিা (পুরুষয়দর)



ওিন মবয়ে োওয়া



হাে মিকন হয়য় োওয়া



মেৌনাকািা হ্রাস পাওয়া



পুরুষত্বহীনিা (পুরুষয়দর)




অনুভব করা এবং ঘা

হওয়া

ামসক ঋিু িয়ি পমরবিব ন ( মহলায়দর)
শুষ্কয়োনী ( মহলায়দর)।

আপমন ো করয়ি পায়রন


আপনার মপািাক এবং মবছানার িন্য, কয়য়ক প্রস্থ পািলা স্তর ব্যবহার করুন। এর ায়ন
হয়ে েখনই গর মবাধ করয়বন িখনই আপনার প্রয়য়ািন য়িা িা পয়র মফ্লয়ি এবং
খুয়ল মফ্লয়ি পারয়বন।



গর



মকছু সম্পূরক মথরামপ এই লেে স ূহ ক ায়ি সহায়িা করয়ি পায়র, মকন্তু এসব করার
পূয়বব আপনার মিমকৎসয়কর সায়থ আলাপ কয়র মনন।



পুরুষয়দর িন্য, মকছু ঔষধ এবং েন্ত্র রয়য়য়ছ ো পুরুষত্বহীনিা দূরীকরয়ে সহায়িা করয়ি
পায়র।



মহলায়দর িন্য, মকছু ঔষধ থাকয়ি পায়র ো এই স স্ত লেে স ূয়হ সহায়িা করয়ি
পায়র। আপনার মিমকৎসয়কর সায়থ এই ব্যাপায়র কথা বলুন।



িারীমরকভায়ব মিয়ািীল থাকুন, মে ন হাুঁটা। এটি আপনার হােয়ক িমক্তিালী রাখয়ি
সাহাে করয়ব।

িয়লর পমরবয়িব অল্প গর

িল অথবা োণ্ডা িয়ল স্নান এবং িাওয়ার করুন।

মে মকান ধরয়নর পার্শ্ব-প্রমিমিয়ার ব্যাপায়র আপনার মিমকৎসয়কর সায়থ আলাপ করাটা িরুরী।
িারা আপনায়ক পরা িব মদয়ি পারয়বন। এয়েয়ে এ ন মকছু মিমনস রয়য়য়ছ ো সহায়িা করয়ি
পায়র।
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ম্যাকম লান মকভায়ব সাহাে করয়ি পায়র
আপনায়ক এবং আপনার পমরবারয়ক সাহাে করয়ি ম্যাকম লান এখায়ন আয়ছ। আপমন এখান
মথয়ক সহায়িা মপয়ি পায়রন:


ম্যাকম লান সায়পাটব লাইন (0808 808 00 00)। আ ায়দর মদাভাষী আয়ছ, িাই
আপমন আ ায়দর সায়থ মনয়ির ভাষায় কথা বলয়ি পায়রন। আপমন মে ভাষাটি ব্যবহার
করয়ি িান, িার না শুধু ইংয়রমিয়ি আ ায়দর বলুন। আ রা ম মডকযাল প্রশ্নগুয়লার
উত্তর মদয়ি পামর, আমথবক সহায়িার মবষয়য় িথ্য মদয়ি পামর বা আপনার অনুভূমিগুয়লার
মবষয়য় আপনার সায়থ কথা বলয়ি পামর। মফ্ান লাইনটি মসা বার মথয়ক শুিবার, সকাল
9টা মথয়ক রাি 8টা পেবি মখালা থায়ক৷



ম্যাকম লান ওয়য়বসাইট (macmillan.org.uk). কযানসার এবং কযানসার মনয়য় বাস
করার মবষয়য় আ ায়দর সাইয়ট ইংয়রমিয়ি অয়নক িথ্য আয়ছ।
www.macmillan.org.uk/translations -এ অন্যান্ে ভাষায় আয়রা িথ্য আয়ছ



িথ্য মকন্দ্রস ূহ। িথ্য মকয়ন্দ্র, আপমন একিন কযানসার সহায়িা মবয়িষয়জ্ঞর সায়থ কথা
বলয়ি পায়রন এবং মলমখি মনয়দব িাবলী মপয়ি পায়রন।
macmillan.org.uk/informationcentres-এ আপনার সবয়িয়য় মনকটস্থ মকন্দ্র খুুঁয়ি মবর
করুন বা আ ায়দর কল করুন। আপনার হাসপািায়ল একটি মকন্দ্র থাকয়ি পায়র।



স্থানীয় সহায়িা মগাষ্ঠীস ূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার কাছাকামছ
একটি মগাষ্ঠী খুয়ুঁ ি মনন বা আ ায়দর কল করুন।



ম্যাকম লান অনলাইন কম উমনটি – আপমন একই ধরয়ের পমরমস্থমিয়ি থাকা ব্যমক্তয়দর
সায়থ macmillan.org.uk/community-এ কথা বলয়ি পায়রন।
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িব্দয়কাষ
Antibiotics

[অযামিবায়য়াটিকস] অযামিবায়য়াটিকস মকছু ঔষধ ো সংি য়ের মিমকৎসা
কয়র।

Complementary
therapies

[ক মিয় িামর
মথরামপি]

সম্পূরক মথরামপ

মিমকৎসা অথবা মবমভন্ন কােবি ো
আপনায়ক ভায়লা মবাধ করয়ি
সাহাে করয়ব, মে ন মভষি
মিমকৎসা অথবা ামলি। এগুয়লা
কযানসায়রর মিমকৎসা কয়র না।

Constipation

[কন্সটিয়পিন]

মকাষ্ঠকাঠিন্য

েখন পায়খানা করাটা কঠিন বা
মবদনাদায়ক বয়ল আপনার য়ন
হয়। আপমন সাধারেি েিবার
মেয়য় থায়কন িিবার হয়ব না, বা
আপনার পায়খানা কঠিন এবং
মপণ্ড য় হয়ি পায়র।

Diarrhoea

[ডায়মরয়া]

ডায়মরয়া

েখন আপনার
পায়খানা হয়।
েিবার মেয়য়
মবমি বার বা
টয়য়লয়ট মেয়ি
ব্যথাও থাকয়ি

Immune system

[ইম্যুন মসয়ে ]

মরাগ প্রমিয়রাধক িরীয়রর একটি অংি ো সংি য়ের
ব্যবস্থাপনা
মবরুয়ি লোই কয়র।

Impotence

[ইয়ম্পায়টন্স]

পুরুষত্বহীনিা

মলঙ্গ উত্থায়ন সে

Menstruation

[ম নস্ট্রু য়য়িন]

রিঃস্রাব

গভব ািয় মথয়ক প্রমি ায়স একবার
মোমনদ্বার মদয়য় রক্ত মবর হয়য়
আসার স্বাভামবক প্রমিয়া।

Neutropenia

[মনউয়রায়পমনয়া]

মনউয়রায়পমনয়া

েখন আপনার িরীয়র েয়থষ্ট
পমর াে মর্শ্ি রক্ত কমেকা থায়ক
না। এটি আপনার সংি ে হওয়ার
সম্ভাবনায়ক বামেয়য় মদয়।

White blood cells

[য়হায়াইট ব্লাড
মসলস]

মর্শ্ি রক্ত
কমেকা

আ ায়দর রক্ত মকাষ ো সংি য়ের
মবরুয়ি েুি কয়র। এগুয়লা হয়ে
মরাগ প্রমিয়রাধ ব্যবস্থার একটা
অংি।

Wound site

[উন্ড সাইট]

েি স্থান

ত্বয়কর কাটা স্থান মেখায়ন অপায়রিন

নর বা পামনেুক্ত
আপমন সাধারেি
থায়কন এর মিয়য়
খুব িরুরীভায়ব
হয়। আপনার মপট
পায়র।

না হওয়া।
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করা হয়য়য়ছ।

বাংলা ভাষায় আয়রা িথ্য
এই মবষয়গুয়লা সম্বয়ন্ধ্ আ ায়দর বাংলা ভাষায় িথ্য আয়ছ।
কযানসায়রর ধরে

কযানসায়রর ম াকামবলা করা



স্তন কযানসার





বৃহদায়ন্ত্রর কযানসার

েমদ আপনার কযানসার মনেবয় হয়য় থায়ক
- একটি িটিলমদ মনয়দব মিকা



ফ্ু সফ্ু য়সর কযানসার



মবমনমফ্ট দামব করা



মপ্রায়েট কযানসার



খাবার স স্যা এবং কযানসার



িীবয়নর অবসান



স্বাস্থযকর খাওয়াদাওয়া

মিমকৎসাস ূহ



মকয় ায়থরামপ



ক্লামি (অবসন্নিা) এবং কযানসার



মরমডওয়থরামপ



কযানসার মিমকৎসার পার্শ্বপ্রমিমিয়াস ূহ



সািবামর



মনয়িয়ক সাহাে করার িন্য আপমন কী
করয়ি পায়রন

এই িথ্য মদখয়ি macmillan.org.uk/translations-এ োন

আ ায়দর সায়থ বাংলায় কথা বলুন
আপমন 0808 808 00 00 নম্বয়র মবনা ূয়ে ম্যাকম লান Macmillan-এ মফ্ান করয়ি পায়রন
এবং একিন মদাভাষীর সাহায়ে আপনার মনয়ির ভাষায় আ ায়দর সায়থ কথা বলয়ি পায়রন।
আপনার উয়দ্বগ ও মিমকৎসা সম্পমকব ি প্রশ্নগুয়লা মনয়য় আপমন আ ায়দর সায়থ কথা বলয়ি পায়রন৷
আপমন মে ভাষাটি ব্যবহার করয়ি িান, িার না শুধু ইংয়রমিয়ি আ ায়দর বলুন।
আ ায়দর অমফ্স মসা বার মথয়ক শুিবার, সকাল 9টা মথয়ক রাি 8টা পেবি মখালা থায়ক৷
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সূে ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
এই সকল িথ্য রিনা ও সম্পাদনা কয়রয়ছ ম্যাকম লান কযানসার সায়পাটব-এর কযানসার িথ্য
উন্নয়ন দল৷
এই িথ্য পৃষ্ঠার িথ্য ম্যাকম লায়নর পুমস্তকা কযানসার মিমকৎসার পার্শ্ব-প্রমিমিয়ার মভমত্তয়ি।
আ রা আপনায়ক কমপ পাোয়ি পামর, মকন্তু পূেব পুমস্তকা শুধু ইংয়রমিয়ি পাওয়া োয়।
এই মবষয়বস্তু প্রাসমঙ্গক মবয়িষয়জ্ঞরা পেবায়লািনা কয়রয়ছন, এবং আ ায়দর প্রধান ম মডকযাল
সম্পাদক, ডক্টর টি ইভসন, ম্যাকম লান কনসালয়টি ম মডকযাল অনয়কালমিে িা অনুয় াদন
কয়রয়ছন। ধন্যবাদ িানায়না হয়ে সারাহ গ্রান্থা , মলউ য়ফ্া া মসএনএস এবং মনয়কালা িযাকসন,
ম্যাকম লান লাং কযানসার মসএনএস-মক। মসই সব কযানসার আিাি ব্যমক্তয়দরও ধন্যবাদ োরা
এই সংস্করেটি পেবায়লািনা কয়রয়ছন।
আ ায়দর সকল িথ্য প্রাপ্ত মসরা প্র ায়ের মভমত্তয়ি মনওয়া হয়য়য়ছ। আ ায়দর ব্যবহার করা
উৎসগুয়লার মবষয়য় আয়রা িয়থ্যর িন্য অনুগ্রহ কয়র bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ
আ ায়দর সায়থ মোগায়োগ করুন।
MAC14364

সূমিপে পেবায়লািনা: িানুয়ামর 2017
পরবিী পেবায়লািনার িন্য পমরকমল্পি স য়সূমি: 2018
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Side effects of cancer treatment: English

Side effects of cancer treatment
This information is about some of the side effects of cancer treatment.
Any words that are underlined are explained in the glossary at the end.
We hope this fact sheet answers your questions. If you have any more 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 are side effects?



Treatments for cancer



Possible side effects

What are side effects?
Side effects are unwanted effects of cancer treatment. For example, hair loss,
feeling sick or tiredness. Most side effects go away after treatment finishes.
Side effects can be mild and last for a short time. But sometimes they can affect
you more.
The side effects you get will depend on your treatment. Treatments can affect each
person differently. You may only have a few of the side effects mentioned here.
Your doctors or nurses will tell you about any side effects you may have.

Treatments for cancer
There are different types of cancer treatment.


Surgery – this means having an operation to remove the tumour and cancer
cells.



Chemotherapy – this uses drugs to destroy cancer cells.



Radiotherapy – this uses strong x-rays to destroy cancer cells.
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Hormonal therapy – this changes hormones in your body, which can stop
cancer from growing.



Targeted therapy – this uses drugs that target the specific way that cancer
cells grow.

Possible side effects
Risk of infection
Chemotherapy can reduce the number of white blood cells in your blood. This is
called neutropenia. This makes you more likely to get an infection.
Contact the hospital straight away on the contact number you’ve been given if:


your temperature goes over 37.5°C (99.5°F) or over 38°C (100.4°F),
depending on the advice given by your chemotherapy team



you suddenly feel unwell, even with a normal temperature



you have symptoms of an infection, such as:
o
o
o
o
o
o

feeling hot or cold
feeling shaky
a sore throat
a cough
diarrhoea
needing to pass urine a lot.

Your white blood cells usually return to normal before your next treatment. You will
have a blood test before having more chemotherapy. If your white blood cells are
still low, your doctor may delay your treatment for a short time.
Radiotherapy can affect the white blood cells and increase the risk of infection in
some people. But it depends on the dose you have and which part of your body is
being treated. Your doctor or nurse will explain more.
Surgery can make you more likely to get an infection because it causes a break in
the skin. The skin is part of the body’s natural protection against bacteria outside
the body. You may be more likely to get an infection at the wound site.
It's important to let your doctor know straight away if your wound becomes
hot, swollen, painful, or if you feel unwell.
If your doctor thinks you have an infection, you may need antibiotics. You may
have these as tablets or as an injection into a vein in your arm or hand.
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Anaemia
Cancer treatments can reduce the number of red blood cells in your blood. These
cells carry oxygen around the body. If the number is low, you may feel tired and
breathless. Tell your doctor or nurse if you feel like this. You may need to be given
extra red blood cells. This is called a blood transfusion
Bruising and bleeding
Cancer treatments can reduce the number of platelets in your blood. Platelets are
cells that help the blood to clot. Tell your doctor if you have any bruising or
bleeding. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the
skin. Some people may need to be given extra platelets.
Hair loss
Chemotherapy can make the hair on your head fall out or get thinner. Not all
drugs make your hair fall out. Some drugs make only a little bit of hair fall out.
Others can make all of your hair fall out.
If your hair falls out, it usually happens two to three weeks after starting treatment.
Sometimes it can happen within a few days. You can ask about getting a wig or
hairpiece.
It usually grows back over a few months, once you have finished treatment. At first
your hair may be curlier or a different colour. But it usually returns to what it was
like before treatment.
Radiotherapy can also cause hair loss. You will only lose hair from the area of
your body 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.
Hormonal therapy may make your hair become thinner.
It can be very upsetting to lose your hair. But your hair will usually grow back after
treatment. Your nurse can give you advice about coping with hair loss.
Tiredness
All cancer treatments can make you feel tired. This is often worse towards the end
of treatment. It can last for some weeks after treatment finishes.
Try to get as much rest as you need. It helps to also do some gentle exercise such
as short walks.
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Sore mouth and ulcers
Some cancer treatments can make your mouth sore or dry. You may notice small
ulcers. Try to:


drink lots of fluids



clean your teeth gently with a soft toothbrush



avoid hot and spicy foods.

Tell your doctor or nurse if your mouth is sore. They will check for infection. They
may give you mouthwashes or medicine to help.
Feeling sick or being sick
Cancer treatment can make you feel sick or be sick (vomit). Your doctor will give
you medicine to prevent or control sickness.
If you still feel sick, tell your doctor or nurse. They can try other medicines that may
work better for you.
Loss of appetite
Some people lose their appetite during cancer treatment. If this happens, try having
regular small snacks rather than large meals. If you’re having problems eating, it’s
important to tell the hospital staff. They will give you advice on improving your
appetite and keeping to a healthy weight.
Taste changes
You may notice that food tastes different. Some people get a strange metal or bitter
taste in their mouth. Sucking on flavoured sugar-free sweets or mints may help.
Normal taste usually comes back after treatment finishes.
Constipation
Some cancer treatments can cause constipation. Other medicines can also cause
constipation, like painkillers or anti-sickness drugs. Drinking lots of fluids, eating
foods with lots of fibre, and doing some gentle exercise can help. If you still have
constipation, you may need to take a medicine called a laxative. Your doctor can
give this to you.
Diarrhoea
Some cancer treatments, and other medicines like antibiotics, can cause
diarrhoea. It is important to drink plenty of fluids if this happens. Tell your doctor if
you have diarrhoea. They can give you medicines to help.
Skin changes
Cancer treatments can affect your skin. Depending on your treatment, you may
have some of the following skin problems. There are things you can do to look after
your skin.
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Dry or discoloured skin
 Try using an unperfumed moisturiser. Check with your doctor before using
creams if you are having radiotherapy.


Use an electric razor instead of wet shaving. This will reduce the risk of cuts.

Sensitivity to sunlight
 Protect yourself if you go out in the sun. Use a suncream with a sun protection
factor (SPF) of at least 30.


Wear a hat or scarf on your head



Wear loose clothes made of cotton or other natural fibres.

Red or sore skin
 Do not use soaps or creams that contain perfume.


Only use deodorants, creams or soaps recommended by your doctor.

Rashes or itching
 Speak to your doctor or nurse. They can provide medicines or creams to help.


Have lukewarm baths or showers rather than hot ones.



Don’t scratch the itchy area. Keep your nails clean and short.

Sore skin on the hands and feet


If this happens, tell your doctor straight away. They may need to adjust your
treatment.



Ask your doctor about creams that might help.



Keep your hands and feet cool.



Avoid hot water.



Don’t wear tight socks, shoes or gloves.

Hormonal changes
Some cancer treatments can affect your hormones. If you are likely to have
hormonal side effects, your doctors will tell you before your treatment. Hormonal
side effects may be temporary or permanent.
Symptoms can include:


hot flushes and sweats



breast tenderness (in men)



weight gain



bone thinning



lowered sex drive
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impotence (in men)



changes to menstruation (in women)



vaginal dryness (in women).

What you can do


For your clothes and bed linen, use several thin layers. This means you can
take them off and put them on as needed if you have hot flushes.



Have lukewarm or cool baths and showers instead of hot ones.



Some complementary therapies can help reduce symptoms, but check with
your doctor before taking these.



For men, there are medicines and devices that can help deal with impotence.



For women, there may be medicines that can help with some symptoms. Talk
to your doctor about this.



Try to be physically active, for example walking. It can help to keep your
bones strong.

It is important to mention any side effect you have to your doctor or nurse.
They can give you advice. There are often things that can help.

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
Antibiotics – Medicine that treats an infection.
Complementary therapies – Treatments or activities that can help you feel better,
like herbal treatments or massage. They do not treat cancer.
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.
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.
Immune system – The parts of the body that fight against infections.
Impotence – Not being able to have an erection.
Menstruation – The normal discharge of blood from the womb that comes out of
the vagina once a month.
Neutropenia – When you do not have enough white blood cells. This makes you
more likely to get an infection.
White blood cells – Cells in our blood that fight infection. They are part of the
immune system.
Wound site – The cut in the skin where an operation was done.

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
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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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