Surgery: Bengali

সার্জারি
এই তথ্য সার্জারিি রিষয়ে (অপায়িশন হওো)।
রনয়ে দাগ দদওো দে দ ান শব্দ দশষ রদয় ি শব্দয় ায়ষ িযাখ্যা

িা আয়ে।

যানসাি আয়ে এমন অয়ন য় ই তায়দি রের ৎসাি অংশ রহসায়ি সার্জারি

িায়ত হয়ি।

এটি আপনাি র্নয প্রয়োর্নীে এ মাত্র রের ৎসা নাও হয়ত পায়ি। র েু র েু দ া র্য়নি
দ য়মায়থ্িারপ িা দিরিওয়থ্িারপিও প্রয়োর্ন হে। হাসপাতায় ি িাক্তািগণ আপনাি সায়থ্
আপনাি রের ৎসাি িযাপায়ি থ্া ি য়িন। এই রের ৎসাগুয় া সম্বয়ে আমায়দি িাং া
ভাষােও তথ্য আয়ে।
েরদ আপনাি দ ান প্রশ্ন থ্ায় , আপরন দে হাসপাতায়
িাক্তাি িা নাসয়জ তা জর্জ্ঞাসা িয়ত পায়িন।

রের ৎসা

িায়েন দসখ্ান াি

েরদ আপনাি দ ান প্রশ্ন থ্ায় িা ায়িাি সায়থ্ থ্া ি য়ত োন, আপরন মযা রম ান
যানসাি সায়পািজ য় 0808 808 00 00 নম্বয়ি, দসামিাি দথ্য় শুক্রিাি, স া 9 দথ্য়
সেযা 8িাে
িয়ত পায়িন। আমায়দি দদাভাষী আয়ে, তাই আপরন আমায়দি সায়থ্
রনয়র্ি ভাষাে থ্া ি য়ত পায়িন। আপরন দে ভাষাটি িযিহাি িয়ত োন, তাি নাম
শুধু ইংয়িজর্য়ত আমায়দি ি ুন।
রিরভন্ন ধিয়ণি যানসাি, রের ৎসা এিং যানসাি রনয়ে িাস িাি রিষয়ে আমায়দি ায়ে
িাং া ভাষাে আয়িা তথ্য আয়ে। macmillan.org.uk/translations -দত োন িা 0808 808
00 00 নম্বয়ি আমায়দি
রুন।
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এই তথ্য পত্রে যা আত্রে


যানসাি

ী?



আপনাি সার্জন



আপনাি সার্জারিি প্রয়োর্ন দ ন?



সার্জন র



সার্জারিি সময়ে



আপনাি অপায়িশয়নি পূয়ি জ



আপনাি অপায়িশয়নি রদয়ন



আপনাি অপায়িশয়নি পয়ি



দীঘ-দমোদী
জ
সমসযা



শািীরি

আপনাি

যানসাি সারিয়ে রদয়ত পািয়িন?

ী ঘয়ি?

ও মানরস

পরিিতজন

ক্যানসাি ক্ী?
যানসাি আমায়দি শিীয়িি দ াষগুর য়ত শুরু হে। দ াষ হ দোি দোি রনমাণ
জ ব্ল ো
আমায়দি শিীয়িি অঙ্গ এিং টিসুযগুয় া ততরি য়ি। সাধািণত, এই দ াষগুর রনেরিতভায়ি
ভাগ হয়ে রগয়ে নতু ন দ াষ ততরি য়ি। এই ভায়িই আমায়দি শিীি দিয়ে ওয়ে, দসয়ি ওয়ে
এিং দমিামত হে। খ্য়না খ্য়না, এয়ত দগা য়োগ দদখ্া োে আি দ াষ অস্বাভারি হয়ে
ওয়ে। অস্বাভারি দ াষ ভাগ হয়ত থ্ায় এিং আয়িা দিরশ অস্বাভারি দ াষ ততরি িয়ত
থ্ায় । এই দ াষগুয় া এ টি রপণ্ড ততরি য়ি োয় টিউমাি ি া হে।
স্বাভারিক্ কক্াষ

কয কক্াষগুত্র া টিউমাি ততরি ক্ত্রি

স
মাংসরপণ্ড যানসাি নে। এ টি রপণ্ড দেটি যানসায়ি আক্রান্ত নে দসটিয় রিনাইন
ি া হে। এটি শিীয়িি আি দ াথ্াও েোয়ত পায়ি না। এ টি রপণ্ড দেটি যানসায়ি আক্রান্ত
দসটিয় মযার গনযান্ট ি া হে। এটি শিীয়িি অনয দ াথ্াও হয়ত পায়ি।
যানসাি দ াষগুর
খ্য়না খ্য়না প্রাথ্রম
যানসাি দথ্য় দভয়ঙ্গ দিরিয়ে দেয়ত পায়ি
এিং িক্ত িা র মফ্যাটি িযিস্থাি মাধযয়ম শিীয়িি অনয অংশগুয় াে েরেয়ে পেয়ত পায়ি।
দে যানসাি দ াষগুয় া েরেয়ে োে আি শিীয়িি অনয দ াথ্াও টিউমাি ততিী য়ি তায়দি
দসয় ন্ডারি যানসাি িয় ।
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আপনাি সার্জন
এ র্ন রের ৎস রেরন আপনাি অপায়িশন িয়িন তায় সার্জন ি া হে। আপনাি
যানসায়িি ধিয়ণি উপি রভরি য়ি সটে রের ৎসয় ি ায়ে োওোিা গুরুত্বপূণ।জ দেমন,
ায়িা স্তন যানসাি হয় তায় স্তয়নি সার্জয়নি ায়ে দেয়ত হয়ি। সার্জন সাধািণত দ ান
স্থানীে হাসপাতায়
ার্ য়িন। আপরন োইয় সার্জনয় তাি অরভজ্ঞতাি িযাপায়ি
জর্য়জ্ঞস িয়ত পায়িন।
আপনাি অয়পক্ষা ৃ ত ম প্রের ত যানসাি হয়ে থ্া য় , আপনায় রিয়শষজ্ঞ যানসাি
হাসপাতায় ি সার্জনয় দদখ্ায়নাি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি। এটি আপরন দেখ্ায়ন িসিাস য়িন
তাি দেয়ে অয়ন দূয়ি অিরস্থত হয়ত পায়ি।

আপনাি সার্জারিি প্রত্র ার্ন কক্ন?
দিশ অয়ন গুয় া

ািয়ণ দ া র্ন

যানসায়িি র্নয সার্জারি

রিয়ে থ্ায় ন:

কিাগ রনর্ জ
সার্জন যানসায়িি এ টি দোি অংশ দ য়ি রনয়ত পায়িন। এয় ি া হে িায়োপরস। র েু
সুরনরদজষ্ট ধিয়নি স্ক্যান িায়নাি সময়েও িায়োপরস িা দেয়ত পায়ি। ী ধিয়ণি যানসাি
হয়েয়ে এটি তা রের ৎস য়দি দিি িয়ত সাহােয য়ি।

কেজর্িং (পযাজ রনর্ জ ক্িা)
দেজর্ং-এ এ র্ন রের ৎস দদয়খ্ন যানসািটি ত িে হয়েয়ে আি এটি শিীয়িি অনয
দ ান অংয়শ েরেয়ে পয়েয়ে র না। যানসািটি দ ান পোয়ে
জ আয়ে র্ানয়ত পািয় এটি
রের ৎস য়দি আপনাি রের ৎসাি পরি ল্পনা িয়ত সাহােয য়ি। দেজর্ং-এ সাধািণত
য়ে টি স্ক্যান অন্তভুক্ত
জ থ্ায় । অয়ন ধিয়ণি স্ক্যান িয়েয়ে। আপনাি রের ৎস িা নাস জ
আপনাি ায়ে িযাখ্যা িয়িন আপনাি দ ানটিি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি আি আপরন ী
প্রতযাশা িয়িন।
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কক্উ রসটি স্ক্যান ক্িাত্রেন এটি হত্রে তাি এক্টি উদাহির্:

েরদ আপনাি সার্জন স্ক্যায়নি মাধযয়ম টিউমািটি দদখ্য়ত না পায়িন, দসয়ক্ষয়ত্র আপনাি
অনযানয পিীক্ষা-রনিীক্ষা িাি দি াি হয়ত পায়ি। এই পিীক্ষা-রনিীক্ষাগুয় ায়ত অন্তভুক্ত
জ
িয়েয়ে দশষ প্রায়ন্ত আয় া ও যায়মিা সহ ায়ি এ টি রিয়শষ ধিয়ণি েি রদয়ে শিীয়িি
দভতি দদখ্া। দেমন, তািা আপনাি গ াি দভতয়ি ও আপনাি দপি এ া াি (দপি) দভতয়ি
দদখ্য়ত পায়িন।
রিরক্ৎসা
সার্জারিয়ত সাধািণত টিউমাি এিং এি োিপায়শি এ া ায় অপসািণ িাি দেষ্টা িা
হে, োয়ত যানসাি দ াষ থ্া াি সম্ভািনা থ্ায় । খ্নও খ্নও, যানসাি দ াষগুয় া ো
শিীয়িি অনয অংয়শ েরেয়ে পয়ে তা সরিয়ে দফ্ িাি র্নয সার্জারি িযিহৃত হে।
খ্নও খ্নও অনযানয রের ৎসা, দেমন দ য়মায়থ্িারপ এিং দিরিওয়থ্িারপ, টিউমািয়
আ ায়ি দোি িিাি র্নয সার্জারিি পূয়ি দদওো
জ
হে। এি অথ্ হয়ত
জ
পায়ি দে ম
সার্জারিি প্রয়োর্ন।
দে দ ান রের ৎসাি পূয়ি,জ রের ৎস য়দি এ টি দ এিং অনযানয দহ থ্ দ োি
রিয়শষজ্ঞগণ আপনাি অিস্থা সম্পয় জ আয় ােনা িিাি র্নয আপনাি সায়থ্ দদখ্া
িয়িন। আপরন সিয়েয়ে ভা রের ৎসা পায়েন তা রনজিত িয়ত এটি সাহােয য়ি।
দদখ্া হিাি পয়ি, আপনাি যানসাি রিয়শষজ্ঞ িা নাস জআপনাি সায়থ্ আপনাি রের ৎসাি
রি ল্পগুয় া রনয়ে আয় ােনা িয়িন।
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পুনগঠন
জ
পুনগেন-এি
জ
অথ্ হয়ে
জ
শিীয়িি নতু ন এ টি অংশ ততরি িা। এটি শিীিয় ভায় াভায়ি
ার্ িয়ত সাহােয িয়ত পায়ি। এি উদাহিণ হয়ে এ টি নতু ন মূত্রথ্র ততরি িা েরদ
এটি সরিয়ে দফ্ া হয়ে থ্ায় । পুনগেন
জ
াউয় আিও ভা দদখ্ায়তও সাহােয িয়ত পায়ি।
দেমন, স্তন সরিয়ে দফ্ াি পয়ি স্তয়নি পুনগেন
জ
িা।
উপসগ জরন ন্ত্রর্ ক্িা
খ্নও খ্নও যানসাি পুয়িাপুরি সরিয়ে দফ্ া োে না। এই দক্ষয়ত্রও, প্রােই সার্জারি
উপসগগুয়
জ
া রনেিণ িয়ত এিং াউয় ভা দিাধ িায়ত সাহােয য়ি।

খ্নও খ্নও সার্জারি িা সম্ভি হে না। এি ািণ হয়ত পায়ি দে টিউমািটি অপসািণ
িা খ্ুিই ষ্টসাধয, িা যানসাি শিীয়িি অনযানয অংয়শ েরেয়ে পয়েয়ে। সার্জারি িা সম্ভি
না হয় , অনযানয রের ৎসা যানসািয় রনেিণ িয়ত সাহােয িয়ত পায়ি।

সার্জারি রক্ আপনাি ক্যানসাি সারিত্র

রদত্রত পািত্রি?

অরধ াংশ সময়ে সার্জারিি ক্ষয থ্ায়
যানসায়িি রনিামে িা। র ন্তু এটি সি সমে সম্ভি
হয়ত নাও পায়ি। খ্নও খ্নও যানসাি টিউমায়িি োিপায়শি এ া াে িা শিীয়িি
অনযানয অংয়শ েরেয়ে পেয়ত পায়ি। দ াষগুয় াি খ্ুিই দোি গররুপয় সার্জন দদখ্য়ত নাও
পায়িন আি এগুয় া সি সমে স্ক্যায়নও দদখ্া োে না।
েরদ এই ঝুুঁ র িয়ে োে দে র েু র েু যানসাি দ াষ িয়ে রগয়েয়ে দসয়ক্ষয়ত্র আপনাি
রের ৎস আপনায় সার্জারিি পয়ি অনযানয রের ৎসা, দেমন দ য়মায়থ্িারপ দনিাি থ্া
ি য়ত পায়িন। এটি ভরিষযয়ত যানসাি পুনিাে রফ্য়ি আসাি ঝুুঁ র য়
রময়ে রদয়ত পায়ি।
খ্নও খ্নও সার্জন দদয়খ্ন দে তািা পুয়িা যানসািয়
এয়ক্ষয়ত্র, আপনাি অনযানয রের ৎসা রনয়ত হয়ত পায়ি।

সার্জারিি সমত্র

সরিয়ে দফ্ য়ত পািয়েন না।

ক্ী ঘত্রি?

সার্জন টিউমাি এিং এি োিপায়শি র েু র্ােগা র্ুয়ে থ্া া সুস্থ টিসুয অপসািণ িয়িন।
রের ৎস মাইয়ক্রায়স্ক্ায়পি রনয়ে টিসুযগুয় ায় দদখ্য়িন। তািা রনজিত িয়িন দে
টিউমায়িি োিপায়শি এ া াে দ ান যানসাি দ াষ দনই। এি অথ্ হয়ি
জ
দ ান যানসাি
দ াষ দথ্য় োওোি সম্ভািনা ম। এটি যানসাি পুনিাে রফ্য়ি আসাি ঝুুঁ র য়
রময়ে
রদয়ত সাহােয য়ি।
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রসক্া গ্ররি
রস া গ্ররি রস াসংক্রান্ত িযিস্থাি অংশ। এটি সংক্রময়ণি সায়থ্ েুদ্ধ
দথ্য় তি দিি য়ি রদয়ত সাহােয য়ি।

িয়ত এিং শিীি

ঘাড়েি লমসকা গ্রমি
বগডলি লমসকা গ্রমি

কুঁ চমকি লমসকা গ্রমি
সার্জন টিউমায়িি

াো ারে অিরস্থত র েু র েু রস া গ্ররি অপসািণ

িয়ত পায়িন। এি

ািণ হয়ে
যানসাি দ াষ রস া গ্ররিগুয় ায়ত েরেয়ে পেয়ত পায়ি। েরদ রস া গ্ররিয়ত যানসাি
দ াষ দথ্য় থ্ায় , তয়ি এটি যানসায়িি পুনিাে রফ্য়ি আসাি ঝুুঁ র য় িারেয়ে রদয়ত
পায়ি।
েরদ সরিয়ে দফ্ া রস া গ্ররিয়ত যানসাি দ াষ দথ্য় থ্ায় , দসয়ক্ষয়ত্র আপনায়
এ র্ন রের ৎসয় ি ায়ে দিফ্াি িা হয়ত পায়ি োয় অনয় া জর্ষ্ট ি া হে। তািা
আপনাি সায়থ্ অনযানয রের ৎসাি িযাপায়ি থ্া ি য়িন ো এই ঝুুঁ র য়
মায়ত পািয়ি।
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ক্ীত্রহা সার্জারি ( যাপাত্রিাত্রস্ক্ারপক্)
এই ধিয়ণি সার্জারিয়ত, শিীয়ি িে য়ি ািাি পরিিয়তজ দোি ফ্ুয়িা িা হে। সার্জন এ টি
েি িযিহাি য়ি ত্বয় ি দোি এ টি অংশয়
ািাি মাধযয়ম টিউমাি অপসািণ য়িন।

ীয়হা সার্জারিয়ত দোি ক্ষয়তি সৃটষ্ট হে, ফ্য় দ া র্ন তাোতারে দসয়ি উয়ে। র েু র েু
দ া র্ন োিা িে অপায়িশন িিাি ময়তা েয়থ্ষ্ট সুস্থ নন তািা ীয়হা সার্জারি িায়ত
পায়িন। অনযানয দে দ ান ধিয়ণি সার্জারিি মতই ীয়হা সার্জারিও ভা । রিয়শষভায়ি
দেরনং প্রাপ্ত রের ৎসয় িা এটি য়ি থ্ায় ন।

সার্জারিি পূত্রি জ
সার্জন এিং রের ৎস োয় অযায়নয়স্থরশে ি া হে পিীক্ষা
িায়নাি ময়তা েয়থ্ষ্ট ভা আয়েন।

িয়িন দে আপরন সার্জারি

অপায়িশন িাি আয়গ র েু পিীক্ষা িাি র্নয আপনাি সাধািণত এ টি হাসপাতা
অযাপয়েন্টয়মন্ট থ্া য়ি। এটিয় প্রা -মূ যােন রিরন ি া হে। এ র্ন নাস জআপনাি
রের ৎসাি ইরতহাস আি আপনাি অযা াজর্জ আয়ে র না দসই িযাপায়ি জর্য়জ্ঞস িয়িন।
তািা আপনাি িক্ত োপ, নারেি স্পন্দন, উচ্চতা এিং ওর্ন পিীক্ষাও িয়িন। দে দ ান
দভষর্ দিয়মরিস িা সারিয়মন্টসহ অনয দ ান ওষুধ আপরন গ্রহণ িয়েন র না দসটি
তায়দিয় র্ানায়না গুরুত্বপূণ।জ
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অনযানয পিীক্ষা-রনিীক্ষাি ময়ধয অন্তভুক্ত
জ থ্া য়ত পায়ি:


িক্ত পিীক্ষা



িুয় ি এক্স-দি



আপনাি হািজ

ত ভায় াভায়ি

ার্

িয়ে তা পিীক্ষা

িা।

আপনাি ী ধিয়ণি অপায়িশন হয়ি, আি আপনাি দ ান ধিয়ণি হায়িজ ি সমসযা আয়ে র না
তাি উপি রভরি য়ি পিীক্ষাগুয় া িা হয়ি।

আপনায় সাধািণ দেতনানাশ না দদো দগয় ও, আপরন সার্জারি িায়ত সক্ষম হয়িন।
আপনায় এ টি আ াদা ধিয়ণি দেতনানাশ দদো হয়ত পায়ি ো দসই এ া াি দে দ ান
ধিয়নি অনুভূরত িা িযথ্া পাওোয় িে য়ি দদে, র ন্তু আপনায় সর্াগ িায়খ্।
দিরশি ভাগ দ া ই সার্জারি রনয়ে রেরন্তত থ্ায় ন। পরিিাি এিং িনরধি
ু ােয়িিাও রেরন্তত হয়ত
পায়িন। আপনাি রের ৎস িা নায়সিজ সায়থ্ দে দ ান উয়েগ রনয়ে থ্া ি ািা আপনায়
সাহােয িয়ত পায়ি।
এটি গুরুত্বপূণ দে
জ আপরন আপনাি অপায়িশয়নি িযাপায়ি সির েু িুয়ঝয়েন। আপনাি
অপায়িশয়নি পূয়ি আপরন
জ
আপনাি িাক্তায়িি সায়থ্ থ্া ি য়ত পািয়িন। আপনাি
সার্জয়নি সায়থ্ থ্া ি াি সমে াউয় , রেরন িাং া ও ইংয়িজর্ উভে ভাষাে থ্া িয় ন,
সয়ঙ্গ য়ি রনয়ে োওো ভা । দদাভাষী হাসপাতায় পাওো দেয়ত পায়ি, র ন্তু েরদ আপরন
াউয় দপয়ত োন দসয়ক্ষয়ত্র আয়গ দথ্য় ই িয় িাখ্য় ভা হে।
আপনায় এ টি ফ্িয়ম স্বাক্ষি িয়ত হয়ি োয়ত ি া থ্া য়ি দে আপরন এই অপায়িশন
িায়ত সম্মত আয়েন। এয় ি া হে সম্মরত দদওো। সম্মরত দদিাি ফ্িমটি িাং া ভাষাে
পাওো োওো উরেত। এটি োো আপনাি অপায়িশন হয়ি না।

আপনাি অপাত্রিশত্রনি রদত্রন
ী ধিয়ণি অপায়িশন আপনাি হয়ে তাি উপি রনভজি িয়ি আপনাি অপায়িশয়নি রদয়ন
ী হয়ি। হাসপাতা আপনায় পিামশ দদয়ি
জ
েরদ আপনায় অপায়িশয়নি প্রস্তুরতি র্নয
দ ান র েু িাি দি াি হে।
আপনায়

ো ি া হয়ত পায়ি:



সার্জারিি পূয়ি দজ ান র েু না খ্াওো িা পান না



দে দ ান ধিয়ণি র্ুয়ে ারি িা ধাতি র্াতীে জর্রনসপত্র খ্ুয় দফ্ া



দে দ ান নখ্ পার শ িা দম -আপ তু য় দফ্ া



আপনাি অপায়িশয়নি রদন স ায়

স্নান

িা

িা

অপায়িশয়নি পূয়ি নাস
জ
জআপনাি শিীয়িি দসই এ া াি দ াম পরিষ্কাি িাি র্নয ি য়ত
পায়িন। তািা আপনায় ি য়িন আপনায়
ী িয়ত হয়ি। প্রয়োর্ন হয় ই শুধুমাত্র
শিীয়িি দ াম ামায়না হে। এটি এ টি রিসয়পায়র্ি দির্ি িযিহাি য়ি িা হে।
অপায়িশয়নি পয়ি দ াম পুনিাে গর্ায়ি।
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অপায়িশন হওো িক্ত র্মাি িাুঁধাি ঝুুঁ র িাোয়ত পায়ি। ময়প্রশন ের ংস নাম
রিয়শষ দমার্া এই ঝুুঁ র
মায়ত সাহােয য়ি। অপায়িশন ে া া ীন সময়ে এিং
অপায়িশয়নি পয়ি আপনাি এ দর্াো পরিধান িাি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি। আপনাি
নাস জআপনাি পায়েি পরিমাপ দনয়িন এিং আপনায় এগুয় া পিয়ত সাহােয িয়িন।

আপনাি অপাত্রিশত্রনি পত্রি
খ্নও খ্নও অপায়িশয়নি পয়ি দর্য়গ উোিা ভীরত ি িয়
হয়ত পায়ি তা র্ানািা সাহােয িয়ত পায়ি।

ময়ন হয়ত পায়ি, তাই

ী

প্রথ্মিাি আপরন েখ্ন দর্য়গ উেয়িন, তখ্ন আপরন ঘুম ঘুম দিাধ িয়িন। এ র্ন নাস জ
আপনাি িক্ত োপ পিীক্ষা িয়িন। িক্তোপ মরনিি আপনাি িাহুয়ত দর্ায়ি আিয় িাখ্া
আয়ে দসটি আপরন অনুভি িয়ত পায়িন।
এোোও আপনাি শিীয়িি সায়থ্ র েু র েু টিউি সংেুক্ত থ্া য়ত পায়ি। এয়ত অন্তভুক্ত
জ
থ্া য়ত পায়ি:


আপরন স্বাভারি ভায়ি দখ্য়ত এিং পান িয়ত সক্ষম না হওো পেন্ত
জ রশিাি ময়ধয
তিয় ি এ টি জিপ দদওো থ্া য়ি - এটি য়ে ঘণ্টা িা য়ে রদয়নি র্নয হয়ত
পায়ি।



আপনাি দে স্থায়ন অপায়িশন হয়েয়ে দসখ্ায়ন এ টি ন
াগায়না থ্া য়ি, তি য়
এ টি দোি দিাতয় সরিয়ে দদিাি র্নয – এটি সাধািণত য়ে রদন পয়ি খ্ুয়
দফ্ া হে।



এ টি দোি ন োয়
যায়থ্িাি ি া হে, এটি আপনাি মূত্রথ্র দথ্য় প্রস্রািয়
এ টি থ্য় য়ত সরিয়ে দদে – এটি আপরন নোেো িয়ত সক্ষম হয় খ্ুয় দফ্ া
হয়ি।

িযথ্া
সার্জারিি পয়ি র েুিা িযথ্া থ্া া স্বাভারি । এটি সাধািণত িযথ্াি ওষুধ রদয়ে ভা ভায়ি
রনেিণ িা হে। আপনাি দ ান ধিয়ণি িযথ্া হয় , নাসয়জ ি য়িন রেরন আপনাি দদখ্াশুনা
িয়েন।

সময়েি সায়থ্ সায়থ্ সাধািণত িযথ্া ময়ত থ্া য়ি। ওষুয়ধ আপনাি িযথ্া মায়ত সাহােয না
িয় , আপনাি রের ৎস য় ি ুন। তািা আপনাি ওষুধ িদয় রদয়ত পায়িন।
অসুস্থ কিাধ ক্িা িা অসুস্থ হও া
অপায়িশয়নি পয়ি আপরন অসুস্থ দিাধ িয় , নাসয়জ ি য়িন রেরন আপনাি দদখ্াশুনা
িয়েন। তািা আপনায় ঔষধ রদয়ে সহােতা িয়ত পায়িন।

পৃষ্ঠা 9 ম াট 17 ম্যাকম লান ফ্যাক্ট মিট: সার্জামি

ি াত্রেিা ক্িা
আপনাি অপায়িশন হিাি পয়ি খ্ুি শীঘ্রই আপনাি রিোনা দথ্য় উেয়ত সক্ষম হিাি থ্া।
নাসিা
জ আপনায় সাহােয িয়িন। ে ায়ফ্িা িা আপনায় দ্রুত দসয়ি উেয়ত সাহােয
িয়ি এিং সমসযা হওোি ঝুুঁ র য়
রময়ে দদয়ি।

খ্নও খ্নও দ ান িে ধিয়ণি অপায়িশন হিাি পয়ি আপনায় এ টি দীঘতি
জ সময়েি
র্নয রিোনাে থ্া য়ত হয়ত পায়ি। শ্বায়সি এিং পায়েি িযাোম সার্জারিি পয়ি সমসযা হওোি
ঝুুঁ র য়
রময়ে দদে। আপনাি নাস জিা রফ্জর্ওয়থ্িারপে আপনায় এই িযাোমগুয় া
রশরখ্য়ে দদয়িন।
আপনাি অপায়িশয়নি পয়ি র েুরদন পেন্ত
জ দগাস
িয়ত ও িেয় য়ি দেয়ত আপনাি
সাহায়েযি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি। আপরন এ ই র য়ঙ্গি নায়সিজ াে দথ্য় সাহােয দপয়ত
োইয় আপনাি নায়সিজ সায়থ্ থ্া ি ুন।
প্রয়তয িযজক্তই রভন্ন রভন্নভায়ি অপায়িশন দথ্য় দসয়ি উয়েন। পিিতীয়ত আপরন র েুিা
সমে পেন্ত
জ িান্ত দিাধ িয়ত পায়িন। দ উ দ উ খ্ুি তাোতারে ভা দিাধ িয়ত শুরু
য়িন, আিাি অনযয়দি দক্ষয়ত্র দিরশ সমে াগয়ত পায়ি। এটি রনভজি িয়ি ী ধিয়ণি
অপায়িশন হয়েয়ে তাি উপি।
ক্ষত্রতি যত্ন কন া
আপনাি সার্জন রিপ রদয়ে িা দস াই য়ি আপনাি ক্ষত িে য়ি দদয়িন। এগুয় া
হাসপাতায় এ র্ন নাস জিা িাসাে এ র্ন রমউরনটি িা প্রযা টিস নাস জখ্ুয় দদয়িন।

দ ান দ ান সার্জন এমন দস াই দদন ো শিীয়ি দশারষত হয়ে োে এিং খ্ুয় দফ্ িাি
প্রয়োর্ন হে না। অপায়িশয়নি এ া াটি দসয়ি উোি সায়থ্ সায়থ্ এগুয় া রমর য়ে োে।
আপনাি ক্ষয়তি উপি দিরসং িা থ্া য়ত পায়ি। আপনাি নাস জআপনায়
ীভায়ি ক্ষয়তি েত্ন রনয়ত হয়ি।

িয়

দদয়িন

ক্ষতরিহ্ন
প্রথ্ম রদয় আপনাি ক্ষতরেহ্নটি েু
ায়ত পায়ি। আপনাি ত্বয় ি িং সাদা হয় এটি া
দদখ্ায়ি, আি আপনাি ত্ব গাঢ় িয়েি হয় আিও গাঢ় দদখ্ায়ি। সময়েি সায়থ্ সায়থ্, এটি
সাধািণত হা
া হয়ে োে, েরদও এটি সিসময়ে নাও ঘিয়ত পায়ি। আপনাি ক্ষতস্থান গিম,
দিদনাদাে হয়ে উেয় , িক্তপাত হয় িা তি দিি হয় সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই আপনাি
রের ৎস য় র্ানায়নািা গুরুত্বপূণ।জ

দীঘ-কম
জ
াদী সমসযা
অয়ন দ া র্ন দিশ ভায় াভায়ি সার্জারি দথ্য় দসয়ি উয়েন, র ন্তু র েু র েু দ ায় ি দীঘ-জ
দমোদী সমসযা িয়ে োে। অপায়িশয়নি আয়গই আপনাি রের ৎস িা নাস জআপনাি সায়থ্
এই িযাপায়ি থ্া ি য়িন দেন আপরন র্ানয়ত পায়িন ী প্রতযাশা িয়ত হয়ি। আপরন
এগুয় াি দ ানটি রনয়ে উরেগ্ন হয় , আপনাি রের ৎস িা নায়সিজ সায়থ্ থ্া ি ুন। এয়ক্ষয়ত্র
এমন র েু জর্রনস িয়েয়ে ো সহােতা িয়ত পায়ি।
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র ত্রফাএরিমা
আপনাি রস া গ্ররি সিায়না হয় , আপনাি শিীয়িি স্থায়ন স্থায়ন ফ্ুয় দেয়ত পায়ি োয়
ি া হে র য়ফাএরিমা। রস া গ্ররিগুয় া শিীি দথ্য় তি দিি য়ি দদে। এগুয় া
সিায়নাি ফ্য় তি শিীয়ি র্ময়ত পায়ি। উদাহিণস্বরূপ আপনাি হাত িা পা ফ্ুয় দেয়ত
পায়ি েরদ এি ায়েি রস া গ্ররি সরিয়ে দফ্ া হে। আপনাি রস া গ্ররিি াো ারে
এ া াে দিরিওয়থ্িারপ রদয় ও এটি হয়ত পায়ি। আপরন ফ্ুয় োওো ক্ষয িয় আপনাি
িাক্তায়িি সায়থ্ সায়থ্ দোগায়োগ রুন। দ্রুত এটিি রের ৎসা িািা গুরুত্বপূণ।জ
নাত্রভজি ক্ষরত হও া
খ্নও খ্নও সার্জারিি সময়ে নায়ভজি ক্ষরত হে িা সরিয়ে দফ্ া হে। এটি িযথ্া িা
অসােতাি সৃটষ্ট িয়ত পায়ি। এটি সাধািণত ভা হয়ে োে, র ন্তু র েু র েু দ ায় ি দক্ষয়ত্র,
এটি রেিস্থােী হয়ত পায়ি। র েু সুরনরদজষ্ট ধিয়ণি িযথ্ানাশ ওষুধ পাওো োে ো সাহােয
িয়ত পায়ি। আপনাি সার্জারিি পয়ি আপরন ী প্রতযাশা িয়িন দসই িযাপায়ি আপরন
সার্জনয় জর্য়জ্ঞস িয়ত পায়িন।

র েু সুরনরদজষ্ট ধিয়ণি নাভজ সরিয়ে দফ্ া হয় িা ক্ষরতগ্রস্ত হয় , এটি আপনাি শিীি দে ভায়ি
ার্ য়ি তাি উপি প্রভাি দফ্ য়ত পায়ি। উদাহিণস্বরূপ, র েু র েু পুরুয়ষি দপ্রায়েি
যানসায়িি সার্জারি হিাি পয়ি র ঙ্গ উত্থান সম্ভি হে না। র েু র েু মরহ াি দক্ষয়ত্র তায়দি
র্িােু দফ্য় দদিাি পয়ি তায়দি মূত্রথ্র য়ত সমসযা হে। এই ধিয়ণি সমসযাি সায়থ্ মারনয়ে
দনওোিা ষ্ট ি হয়ত পায়ি আি অয়ন দ া র্য়নি দক্ষয়ত্র এই িযাপায়ি থ্া ি ািা
টেন হে। র ন্তু রের ৎস িা নায়সিজ সায়থ্ থ্া ি ািা সাহােয িয়ত পায়ি। র েু র েু
উপাে থ্া য়ত পায়ি ো তািা িয়ত পায়িন সাহােয িাি র্নয।

শািীরিক্ ও মানরসক্ পরিিতজন
অপায়িশন দথ্য় দসয়ি উেয়ত দিশ র েুিা সমে দ য়গ দেয়ত পায়ি। অয়নয় ি ায়েই এটি
খ্ুি হতাশার্ন ময়ন হে। আপরন িান্ত দিাধ িয় রিশ্রাম দনওোিা গুরুত্বপূণ।জ ধীয়ি ধীয়ি
আপনাি শজক্ত িাোয়নাি দেষ্টা রুন। েখ্ন আপরন ময়ন িয়িন আপরন িয়ত সক্ষম
হয়িন, তখ্ন হা
া ধিয়ণি শািীরি িযাোম দেমন অল্প এ িু হাুঁিা আপনায় অয়ন দিরশ
শজক্ত রদয়ত পায়ি। র েু র েু দ া র্য়নি ায়ে সার্জারিি ািয়ণ শিীয়ি দে রিরভন্ন ধিয়ণি
পরিিতজন আয়স তাি সায়থ্ মারনয়ে দনওোিা ষ্টসাধয িয় ময়ন হে।
র েু র েু অপায়িশন আপনাি শিীি দে ি মটি দদখ্াে তায়ত পরিিতজন আয়ন। আপরন
এর্নয রিপেস্ত
জ দিাধ িয়ত পায়িন। আি আপরন রনয়র্ি সম্পয় জ দেরূপ দিাধ য়িন তাি
উপি প্রভাি দফ্ য়ত পায়ি। অয়ন ধিয়ণি সহােতা পাওো োে, তাই অনুগ্রহ য়ি আপনাি
রের ৎস িা নায়সিজ সায়থ্ থ্া ি ুন েরদ আপরন এমনটি দিাধ য়িন। আপরন দেন এ র্ন
াউয়ে িয় দদখ্ায়ত পায়িন তািা আপনায় দস রিষয়ে সাহােয িয়ত িা তাি িযিস্থা
িয়ত সক্ষম হয়িন। থ্া ি য়ত োইয় , আপরন মযা রম ান সায়পািজ াইয়ন
িয়ত
পায়িন এিং আমায়দি এ র্ন নায়সিজ সায়থ্ থ্া ি য়ত পায়িন।
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মযাক্রম ান রক্ভাত্রি সাহাযয ক্িত্রত পাত্রি
আপনায় এিং আপনাি পরিিািয় সাহােয
এখ্ান দথ্য় সহােতা দপয়ত পায়িন:

িয়ত মযা রম ান এখ্ায়ন আয়ে। আপরন



মযাক্রম ান সাত্রপািজ াইন (0808 808 00 00)। আমায়দি দদাভাষী আয়ে, তাই
আপরন আমায়দি সায়থ্ রনয়র্ি ভাষাে থ্া ি য়ত পায়িন। আপরন দে ভাষাটি
িযিহাি িয়ত োন, তাি নাম শুধু ইংয়িজর্য়ত আমায়দি ি ুন। আমিা দমরি যা
প্রশ্নগুয় াি উিি রদয়ত পারি, আরথ্ জ সহােতাি রিষয়ে তথ্য রদয়ত পারি িা আপনাি
অনুভূরতগুয় াি রিষয়ে আপনাি সায়থ্ থ্া ি য়ত পারি। দফ্ান াইনটি দসামিাি
দথ্য় শুক্রিাি, স া 9িা দথ্য় িাত 8িা পেন্ত
জ দখ্া া থ্ায় ৷



মযাক্রম ান ওত্র িসাইি (macmillan.org.uk). যানসাি এিং যানসাি রনয়ে িাস
িাি রিষয়ে আমায়দি সাইয়ি ইংয়িজর্য়ত অয়ন তথ্য আয়ে।
www.macmillan.org.uk/translations -এ অনযানয ভাষাে আয়িা তথ্য আয়ে



তথ্য কক্ন্দ্রসমূহ। তথ্য দ য়ে, আপরন এ র্ন যানসাি সহােতা রিয়শষয়জ্ঞি সায়থ্
থ্া ি য়ত পায়িন এিং র রখ্ত রনয়দজশাি ী দপয়ত পায়িন।
macmillan.org.uk/informationcentres-এ আপনাি সিয়েয়ে রন িস্থ দ ে খ্ুয়ুঁ র্
দিি রুন িা আমায়দি
রুন। আপনাি হাসপাতায় এ টি দ ে থ্া য়ত
পায়ি।



স্থানী সহা তা কগাষ্ঠীসমূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনাি
াো ারে এ টি দগাষ্ঠী খ্ুয়ুঁ র্ রনন িা আমায়দি
রুন।



মযাক্রম ান অন াইন ক্রমউরনটি – আপরন এ ই ধিয়ণি পরিরস্থরতয়ত থ্া া
িযজক্তয়দি সায়থ্ macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্া ি ত্রত পাত্রিন।
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শব্দত্রক্াষ
Anaesthetist

[অযাত্রনত্রস্থটিে]

অযাত্রনত্রস্থটিে

এ র্ন রের ৎস রেরন
আপনায় অপায়িশন
িািাি র্নয ঘুম
পারেয়ে দদন।

Benign

[রিনাইন]

রিনাইন

শিীয়িি এ টি মাংসরপণ্ড
ো

যানসাি নে এিং

শিীয়িি অনয দ াথ্াও
েরেয়ে পেয়ত পায়ি না।
Cells

[কস স]

কক্াষগুত্র া

দোি দোি রনমাণ
জ ব্ল

ো

আমায়দি শিীয়িি অঙ্গ
এিং টিসুযগুয় া ততরি
য়ি।
Chemotherapy

[কক্ত্রমাত্রথ্িারপ]

কক্ত্রমাত্রথ্িারপ

এ টি

যানসাি রের ৎসা

ো রদয়ে

যানসাি

দ াষগুয় া ধ্বংস

িাি

র্নয ওষুধ িযিহাি

িা

হে।
Counsellor

[ক্াউত্রে ি]

ক্াউত্রে ি

এ র্ন দপশার্ীিী রেরন
দ া র্নয় তায়দি
আয়িগ িা িযজক্তগত
সমসযাি সায়থ্ মারনয়ে
রনয়ত সাহােয িাি র্নয
দেরনং দপয়ে থ্ায় ন।

Diagnosis

[িা াগত্রনারসস]

কিাগ রনর্ জ

দিাগ রনণয়েি
জ
অথ্ হয়ে
জ
আপনাি দ ান অসুখ্
আয়ে নার
দিি

General
anaesthetic

দনই তা খ্ুয়ুঁ র্

িা।

[কর্নাত্রি

সাধাির্

েখ্ন আপনায়

অযাত্রনত্রস্থটিে]

কিতনানাশক্

অপায়িশন

িািাি র্নয

ঘুম পাোয়না হে।
Lymphatic
system

[র মেযাটিক্
রসত্রেম]

রসক্া তন্ত্র
িযিস্থা

শিীি র্ুয়ে থ্া া ধমনীরশিা এিং গ্ররিি এ টি
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দনিওো জ ো তি য়
দিি

য়ি রদয়ত এিং

সংক্রময়ণি সায়থ্ েুদ্ধ
িয়ত সাহােয

য়ি।

রস া গ্ররি এই
গ্ল্যান্ডগুয় াি এ টি।
Lymph node

[র মে্ কনাি]

রসক্া গ্ররি

এ টি গ্ল্যান্ড ো
রস াসংক্রান্ত িযিস্থাি
অংশ

Malignant

[মযার গনযান্ট]

মযার গনযান্ট

শিীয়ি এ টি মাংসরপণ্ড
ো

যানসাি এিং শিীয়ি

েরেয়ে পেয়ত পায়ি।
Oncologist

[অনত্রক্া জর্ে]

ক্যানসাি

যানসায়িি রের ৎস

রিত্রশষজ্ঞ

রেরন দ য়মায়থ্িারপ িা
দিরিওয়থ্িারপয়ত
রিয়শষজ্ঞ

Physiotherapist [রেজর্ওত্রথ্িারপে] রেজর্ওত্রথ্িারপে এ র্ন দপশার্ীরি রেরন
অসুস্থতা িা আঘাত দথ্য়
সুস্থ হিাি র্নয নোেো
িা িযাোম িযিহাি
য়িন।
Prostate

[কপ্রাত্রেি]

কপ্রাত্রেি

দপ্রায়েি হয়ে এ র্ন
পুরুয়ষি শিীয়িি রভতয়ি
এ টি দোি গ্ররি। এটি মূত্র
থ্র ি রন য়ি অিরস্থত।

Radiotherapy

[কিরিওত্রথ্িারপ]

কিরিওত্রথ্িারপ

উচ্চ-শজক্তি এক্স-দি
িযিহাি

য়ি

দ াষগুয় ায়

যানসাি
দময়ি

দফ্ াি র্নয এ টি
যানসাি রের ৎসা।
Scan

[স্ক্যান]

স্ক্যান

এটি এ টি েরি ো
আপনাি শিীয়িি রভতয়ি
দতা া হয়েয়ে।
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Side effects

[সাইি এত্রেক্টস]

পার্শ্ জ
প্ররতজি াসমূহ

যানসায়িি রের ৎসাি
অোরেত প্রভািগুয় া।
উদাহিণস্বরূপ, েু পয়ে
োওো, অসুস্থ দিাধ

িা

িা িারন্ত। রের ৎসা দশষ
হওোি পয়ি দিরশি ভাগ
পাশ্বপ্ররতজক্রো
জ
ধীয়ি ধীয়ি
েয় োে।
Tumour

[টিউমাি]

টিউমাি

টিউমাি হ

দ ায়ষি

গুে ো অস্বাভারি

ভায়ি

দিয়ে ে য়ে। অস্বাভারি
দ াষগুর ি সংখ্যা
িােয়ত থ্ায়

এিং এ টি

মাংসরপণ্ড ততরি
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য়ি।

িািং া ভাষা

আত্রিা তথ্য

এই রিষেগুয় া সম্বয়ে আমায়দি িাং া ভাষাে তথ্য আয়ে।
ক্যানসাত্রিি ধির্



স্তন



িৃহদায়িি



ফ্ুসফ্ুয়সি



দপ্রায়েি

ক্যানসাত্রিি কমাক্ারি া ক্িা

যানসাি



েরদ আপনাি যানসাি রনণেজ হয়ে থ্ায়
- এ টি েির্ রদ রনয়দজরশ া



দিরনরফ্ি দারি



খ্ািাি সমসযা এিং



র্ীিয়নি অিসান



স্বাস্থয ি খ্াওোদাওো
িারন্ত (অিসন্নতা) এিং

যানসাি
যানসাি
যানসাি

রিরক্ৎসাসমূহ



দ য়মায়থ্িারপ





দিরিওয়থ্িারপ





সার্জারি



িা
যানসাি

যানসাি

যানসাি রের ৎসাি পাশ্বপ্ররতজক্রোসমূ
জ
হ
রনয়র্য় সাহােয
িয়ত পায়িন

িাি র্নয আপরন

ী

এই তথ্য দদখ্য়ত macmillan.org.uk/translations-এ োন
আমাত্রদি সাত্রথ্ িািং া

ক্থ্া ি ুন

আপরন 0808 808 00 00 নম্বয়ি রিনামূয় য মযা রম ান Macmillan-এ দফ্ান িয়ত পায়িন
এিং এ র্ন দদাভাষীি সাহায়েয আপনাি রনয়র্ি ভাষাে আমায়দি সায়থ্ থ্া ি য়ত
পায়িন। আপনাি উয়েগ ও রের ৎসা সম্পর ত
জ প্রশ্নগুয় া রনয়ে আপরন আমায়দি সায়থ্ থ্া
ি য়ত পায়িন৷ আপরন দে ভাষাটি িযিহাি িয়ত োন, তাি নাম শুধু ইংয়িজর্য়ত আমায়দি
ি ুন।
আমায়দি অরফ্স দসামিাি দথ্য়

শুক্রিাি, স া 9িা দথ্য়

িাত 8িা পেন্ত
জ দখ্া া থ্ায় ৷
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সূে ও ধনযিাদ জ্ঞাপন
এই স
তথ্য িেনা ও সম্পাদনা
তথ্য উন্নেন দ ৷

য়িয়ে মযা রম ান

যানসাি সায়পািজ -এি

যানসাি

রিষেিস্তুটি প্রাসরঙ্গ রিয়শষয়জ্ঞিা পোয়জ ােনা য়িয়েন, এিং আমায়দি প্রধান দমরি যা
সম্পাদ , িক্টি টিম ইভসন, মযা রম ান নসা য়িন্ট দমরি যা অনয় া জর্ে তা
অনুয়মাদন য়িয়েন। গযায়রাইনয়িোইনা সার্জারিি অধযাপ , অধযাপ পযাটে
ও'দিাওোিয় , ধনযিাদ জ্ঞাপন িরে। দসই সি যানসাি আক্রান্ত িযজক্তয়দিও ধনযিাদ োিা
এই সংস্ক্িণটি পোয়জ ােনা য়িয়েন।
আমায়দি স
তথ্য প্রাপ্ত দসিা প্রমায়ণি রভরিয়ত দনওো হয়েয়ে। আমায়দি িযিহাি
উৎসগুয় াি রিষয়ে আয়িা তয়থ্যি র্নয অনুগ্রহ য়ি
bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমায়দি সায়থ্ দোগায়োগ রুন।

িা
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আমিা সি সমে সটে
প্ররতরনেত পরিিতজনশী

তথ্য দদোি রিষেটি রনজিত
দমরিয়

িাি র্নয সি ি মভায়ি দেষ্টা

য়ি থ্ার

র ন্তু

গয়িষণাি িতজমান অিস্থাি প্ররতফ্ য়নি র্নয এি উপি রনভজি

িা উরেত

হয়ি না৷ আপরন আপনাি স্বাস্থয সম্পয় জ উরেগ্ন থ্া য় , আপনাি িাক্তায়িি সায়থ্ আয় ােনা রুন। এই তয়থ্য
িা তৃতীে পয়ক্ষি দ ায়না তয়থ্য, দেমন আমায়দি র ং
িা ওয়েিসাইয়িি তয়থ্য, দ ায়না ভু থ্া াি ািয়ণ
সৃষ্ট দ ায়না ক্ষরত িা হারনি র্নয মযা রম ান দ ায়না দাে-দারেত্ব গ্রহণ

িয়ি না৷

© Macmillan Cancer Support 2016. ইং যান্ড ও ওয়ে স (261017),
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Surgery: English

Surgery
This information is about surgery (having an operation).
Any words that are underlined are explained in the glossary at the end.
Many people with cancer will have surgery as part of their treatment.
It might not be the only treatment you need. Some people also need chemotherapy
or radiotherapy. 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?



Your surgeon



Why do you need surgery?



Can the surgeon cure your cancer?



What happens during surgery?



Before your operation



On the day of your operation



After your operation



Long-term problems



Physical and emotional changes
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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.

Your surgeon
The doctor who does your operation is called a surgeon. It is important to see the
right surgeon for your type of cancer. For example, someone with breast cancer will
see a breast surgeon. The surgeon usually works at a local hospital. You can ask the
surgeon about their experience if you want to.
If you have a less common cancer, you may need to see a surgeon at a specialist
cancer hospital. This may be further away from where you live.
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Why do you need surgery?
There are several reasons people have surgery for cancer:
Diagnosis
The surgeon may remove a small piece of the cancer. This is called a biopsy. A
biopsy can also be taken during certain types of scans. It helps doctors find out
what type of cancer it is.

Staging
Staging is when doctors look at how big a cancer is and whether it has spread to
any other parts of the body. Knowing the stage of the cancer can help doctors to
plan your treatment. Staging usually involves having some scans. There are
different types of scan. Your doctor or nurse will explain which one you might need
and what to expect.
This is an example of someone having a CT scan:

If your surgeon cannot see the tumour on a scan, you may need other tests. These
tests could involve looking inside the body using a special tool with a light and a
camera on the end. For example, they can look down your throat and into your
tummy area (abdomen).
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Treatment
Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have
spread into another part of the body.

Sometimes other treatments, such as chemotherapy and radiotherapy, are given
before surgery to make the tumour smaller. This may mean that less surgery is
needed.
Before any treatment, a group of doctors and other health care professionals will
meet to discuss your situation. This helps to make sure you are getting the best
treatment. After the meeting, your cancer specialist or nurse will talk to you about
your treatment options.
Reconstruction
Reconstruction means to have a new body part made. This may help the body work
better. An example is making a new bladder if it has been removed. Reconstruction
can also make someone look better. For example, having breast reconstruction after
having a breast removed.
Controlling symptoms
Sometimes cancer cannot be completely removed. In this case, surgery can often
still help to control symptoms and make someone feel better.

Sometimes surgery is not possible. This may be because the tumour is too difficult to
remove, or because the cancer has spread to other parts of the body. If surgery is
not possible, other treatments can help control the cancer.

Can the surgery cure your cancer?
Often the aim of surgery is to try to cure the cancer. But this may not always be
possible. Sometimes cancer cells can spread to the area around the tumour or to
another part of the body. Very small groups of cells cannot be seen by the surgeon
and they don’t always show up on scans.
If there is a risk that some cancer cells could be left behind, your doctor may suggest
you have other treatments after surgery, such as chemotherapy. This can help to
reduce the risk of cancer coming back in the future.
Sometimes a surgeon will find that they cannot remove the whole cancer. In this
case, you may have other treatments.
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What happens during surgery?
The surgeon will remove the tumour and an area of healthy tissue around it. A doctor
will look at the tissue under a microscope. They will make sure the area around the
tumour does not contain any cancer cells. This will mean it is less likely that any
cancer cells have been left behind. This helps to reduce the risk of the cancer
coming back.
Lymph nodes
Lymph nodes are part of the lymphatic system. This helps to fight infection and
drain fluid from the body.

Neck lymph nodes
Armpit lymph nodes

Groin lymph nodes

The surgeon may remove some lymph nodes close to the tumour. This is because
cancer cells can spread to lymph nodes. If the lymph nodes contain cancer cells,
this can increase the risk of the cancer coming back.
If the lymph nodes removed contain cancer cells, you may be referred to a doctor
called an oncologist. They will talk to you about other treatments that could reduce
this risk.
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Keyhole surgery (laparoscopic)
In this type of surgery, small openings are made in the body instead of one large
cut. The surgeon uses an instrument to remove the tumour through a small cut in
the skin.

Keyhole surgery leaves a smaller wound, so people recover more quickly.
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have
keyhole surgery. Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It is done by
surgeons with specialist training.

Before your surgery
The surgeon and a doctor called an anaesthetist will check that you are well enough
to have the surgery.
You will usually have a hospital appointment before the operation to have some
tests. This is called a pre-assessment clinic. A nurse will ask about your medical
history and if you have any allergies. They will also check your blood pressure,
pulse, height and weight. It is important to tell them about any medicines you are
taking, including any herbal remedies or supplements.
Other tests may include:


blood tests



a chest x-ray



test to check how well your heart is working.

The tests you have will depend on what type of operation you are having, and
whether you have any other health problems.
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If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You
may be given a different type of anaesthetic that stops any feeling or pain in the
area, but you will stay awake.
Most people feel worried about having surgery. Family and friends might also feel
worried. Talking to your doctor or nurse about any worries you have can help.
It is important that you understand everything about your operation. You should be
able to talk to your surgeon before your operation. When you speak to the surgeon,
it’s a good idea to take someone with you who speaks both [language] and English.
Interpreters may be available at the hospital, but try to ask for one in advance if you
would like one.
You will need to sign a form to say that you agree to have the operation. This is
called giving consent. Consent forms should be available in [language]. You cannot
have an operation without one.

On the day of your operation
What happens on the day of your operation depends on which type of surgery you
are having. The hospital will give you advice if you need to do anything to prepare for
the operation.
You might be asked to:


not eat or drink anything before your surgery



remove any jewellery or metal objects



remove any nail varnish or make-up



wash on the morning of your operation.

The nurse may ask you to remove the body hair from the area before the operation.
They will tell you what you need to do. Body hair is only shaved if it is needed. It’s
done using a disposable razor. The hair will grow back after the operation.
Having an operation can increase the risk of a blood clot. Special socks called
compression stockings help to reduce this risk. You might need to wear a pair of
these during and after your operation. Your nurse will measure your legs and
help you put them on.
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After your operation
Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to
know what to expect.
When you first wake, you will feel sleepy. A nurse will check your blood pressure.
You might feel the blood pressure monitor tighten on your arm.
You may also have some tubes connected to your body. These could include:


a drip of fluids into a vein until you can eat and drink normally – this may be a
few hours or a few days.



a tube where you had the operation, to drain away fluid into a small bottle –
this is usually removed after a few days



a small tube called a catheter, to drain urine from your bladder into a bag –
this will be removed when you are able to move around.

Pain
It is normal to have some pain after surgery. This can usually be well controlled with
pain medicine. If you have any pain, tell the nurse looking after you.

The pain will usually improve over time. If your medicines are not helping with your
pain, tell your doctor. They can make changes to your medicine.
Feeling sick or being sick
If you feel sick after your operation, tell the nurse looking after you. They can give
you medicines to help.
Moving around
You should be able to get out of bed soon after your operation. The nurses will help
you. Moving around will help you recover more quickly and reduce the risk of
problems.

Sometimes after a big operation you may have to stay in bed for a longer time.
Breathing exercises and leg exercises can help reduce the risk of problems after
surgery. Your nurse or a physiotherapist will teach you these exercises.
For a few days after your operation, you may need some help to wash and go to the
toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same
sex.
Everyone recovers from an operation differently. You might feel tired for some time
afterwards. Some people feel better quickly, while others can take much longer. This
depends on the type of operation you have had.
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Wound care
Your surgeon will close your wound with clips or stitches. These will be removed by
a nurse at hospital or at home by a community or practice nurse.

Some surgeons use stitches that dissolve and don’t need to be removed. These will
disappear when the area heals.
You may have a dressing to cover your wound. The nurse will tell you how to look
after your wound.
Scars
Your scar may feel itchy at first. It may be red if you have white skin, or darker if you
have dark skin. In time, it will usually fade, although this might not always happen. It
is important to tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful,
bleeds or leaks fluid.

Long-term problems
Many people recover well from surgery, but some people have long-term problems.
The doctors or nurses should talk to you about this before your operation so you
know what to expect. If you are worried about any of these, talk to your doctor or
nurse. There are usually things that can help.
Lymphoedema
If your lymph nodes have been removed, you may get swelling called lymphoedema.
The lymph nodes drain fluid out of the body. Removing them can cause fluid to build
up. This can happen for example in an arm or leg near where the lymph nodes have
been removed. It can also happen if you have had radiotherapy near lymph nodes.
Contact your doctor if you notice any swelling. It is important to treat it quickly.
Nerve damage
Sometimes nerves can be damaged or removed during surgery. This can cause pain
or numbness. This usually gets better, but for some people, it can be permanent.
There are certain types of painkillers that can help. You can ask your surgeon about
what to expect after your surgery.

If certain nerves are removed or damaged, it can affect how your body works. For
example, some men are unable to get an erection after surgery for prostate cancer.
Some women have bladder problems after surgery to remove their womb. It can be
difficult to cope with these types of problems and many people find them difficult to
talk about. But talking to your doctor or nurse can help. There may be things they
can do to help.
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Physical and emotional changes
Recovering after an operation can take some time. Many people find this frustrating.
It is important to rest when you feel tired. Try to increase your strength gradually.
When you feel able to, doing gentle exercise such as a short walk can help give you
more energy. Some people can find it difficult to adjust to the different types of
changes that surgery might bring.
Some operations change the way your body looks. You may feel upset about this.
And it could affect the way you feel about yourself. There is a lot of support available,
so please talk to your nurse or doctor if you feel this way. They should be able to
help you or arrange for you to see a counsellor. If you would like to talk, you could
call the Macmillan Support Line and speak to one of our nurses.

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
Anaesthetist – The doctor who puts you to sleep for an operation.
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.
Chemotherapy – A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.
Counsellor – A professional who is trained to help people cope with their emotions
or personal problems.
Diagnosis – A diagnosis means finding out whether you have an illness or not.
General anaesthetic – When you are put to sleep for an operation
Lymphatic system – A network of vessels and glands throughout the body that
helps to drain fluid and fight infection. A lymph node is one of these glands.
Lymph node – A gland that is part of the lymphatic system.
Malignant – A lump in the body that is cancer and can spread around the body.
Oncologist – A cancer doctor who is an expert in chemotherapy and radiotherapy.
Physiotherapist – A professional who helps someone use movement or exercise to
recover from illness or injury.
Prostate – The prostate is a small gland inside a man’s body. It is near the bladder.
Radiotherapy – A cancer treatment that uses high-energy x-rays to kill cancer cells.
Scan – This is a picture taken 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.
Tumour – A tumour is a group of cells that are growing in an abnormal way. The
abnormal cells keep multiplying and form a lump.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer



Breast cancer





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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