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খাবার সমসয্া এবং কয্ানসার 
 

েখেত ও পান করেত কয্ানসার অসুিবধা সৃি� করেত পাের। এই তথয্ িবিভ� ধরেণর সমসয্া যা হেত 
পাের ও িকভােব েসগেলা েমাকােবলা করা যায় েসই স�েকর্ । 

িনেচ দাগ েদওয়া েয েকােনা শ� েশষ িদেকর শ� তািলকায় বয্াখয্া করা হেয়েছ। শ� তািলকায় 
শ�গেলার ইংেরিজ উ�ারণও অ�ভুর্ � রেয়েছ৷ 

এই তেথয্র িবষেয় আপনার েকােনা �� থাকেল, আপিন েয হাসপাতােল িচিকৎসা করাে�ন 
েসখানকার ডা�ার, নাসর্ বা ডােয়িটিশয়ানেক িজে�স করন৷  

এছাড়াও আপিন ময্াকিমলান কয্ানসার সােপাটর্  (Macmillan Cancer Support)-েক 0808 808 00 00 
ি� েফান ন�ের, স�ােহ 7 িদন, সকাল 8 েথেক রাত 8টা পযর্� কল করেত পােরন। আমােদর েদাভাষী 
আেছ, তাই আপিন আমােদর সােথ িনেজর ভাষায় কথা বলেত পােরন। যখন আপিন আমােদরেক কল 
করেবন, অন�ুহ কের ইংেরিজেত আমােদরেক জানােবন আপনার েকান ভাষা �েয়াজন (বলনু“েব�িল”)। 

কয্ানসার স�েকর্  বাংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওেয়বসাইেট আেরা তথয্ আেছ 

এই তথয্ েয িবষেয়: 
• কয্ানসার িকভােব খাওয়ার উপর �ভাব েফেল 

• যিদ আপনার খাবার রা�া করেত বা েখেত খুবই �াি� লােগ 

• আপনার মুেখর যত্ন েনওয়া 

• মুখ এবং গলার সমসয্া   

• অসু� েবাধ করা, বুক�ালা করা ও বদহজম হওয়া 

• পায়খানার অভয্ােসর পিরবতর্ ন হওয়া যা আপনার খাদয্াভয্ােস �ভাব েফেল 

• আপনার খাওয়ার রিচ ও ওজেনর পিরবতর্ ন কের 

• ময্াকিমলান (Macmillan) িকভােব আপনােক সাহাযয্ করেত পাের 

• শ� তািলকা 

• বাংলা ভাষায় আেরা তথয্ আেছ 

• সূ� ও ধনয্বাদ �াপন 

Eating problems and cancer: 
Bengali 

 



 প�ৃা 2 েমাট 32 ময্াকিমলান (Macmillan) তথয্প� 2020: খাওয়ার সমসয্া এবং কয্ানসার 

কয্ানসার িকভােব খাওয়ার উপর �ভাব েফেল  
কয্ানসােরর কারেণ েখেত সমসয্া হওয়া  
আপনার শরীেরর েকাথায় কয্ানসার হেয়েছ তার উপর িনভর্ র কের, সমসয্াগেলােত অ�ভুর্ � থােক: 

• অসু� েবাধ করা  

• বিম করা   

• বয্থা  

• হজেমর সমসয্া হওয়া 

• ওজন কেম যাওয়া। 

কয্ানসােরর িচিকৎসার কারেণ েখেত সমসয্া হওয়া 
 কয্ানসােরর িচিকৎসা কখনও কখনও েখেত, পান করেত বা আপনার হজম করেত সমসয্া সৃি� করেত 
পাের:  

িকছু খাওয়ার সমসয্া েছাট হেত পাের, আবার অনয্গেলা আপনার উপর েবিশ �ভাব েফলেত পাের। 
িচিকৎসা েশষ হেল সমসয্াগিল ব� হেত পাের বা কখেনা কখেনা তা আপনােক আেরা �ভািবত করেত 
পার�। 

আপনার খাওয়ার িবষেয় সমসয্া হেল, আপনার কয্ানসােরর ডা�ার, নাসর্ বা িজিপর সােথ কথা বলুন। 
তারা আপনােক পরামশর্ এবং সহায়তা িদেত পােরন এবং েকান ডােয়িটিশয়ােনর কােছ পাঠােত পােরন। 

সং�মণ হওয়ার ঝঁুিক (দবুর্ল েরাগ �িতেরাধ �মতা)  
কয্ানসার ও কয্ানসােরর িচিকৎসা কখনও কখনও আপনার েরাগ-�িতেরাধ বয্ব�ােক দবুর্ল কের েফলেত 
পাের। এেক দবুর্ল েরাগ-�িতেরাধ বয্ব�া বলা হয়। এর অথর্ হল আপনার সং�মণ হওয়ার ঝঁুিক আরও 
েবিশ রেয়েছ।  

আপনার ডা�ার আপনােক বলেত পােরন েয আপনােক িকছু িনিদর্� ধরেণর খাবার খাওয়া ব� করেত 
হেব। এটা আপনার গয্াি�ক (পাক�লী) এর সং�মণ ব� করার জনয্। আপনােক খাবার ৈতির, সংর�ণ ও 
পুনরায় গরম করার সময়ও আেরা সতকর্  হেত হেব। আপনার কয্ানসার নাসর্ এই বয্াপাের আপনার সােথ 
কথা বলেবন। '�া�য্কর খাদয্াভয্ােসর' িবষেয় তথয্পে� আমােদর কােছ বাংলা ভাষায় আেরা তথয্ আেছ। 
macmillan.org.uk/translations-এ যান। 

িবেশষ ডােয়ট 
িকছু বয্ি�েক হয়ত একিট িবেশষ ডােয়ট অনুসরণ করেত হেত পাের। উদাহরণ�রপ, যিদ আপনার 
পাক�লী বা অে�র অে�াপচার হেয় থােক বা আপনার ডায়ােবিটস থােক। এই িবষেয় আপনার 
ডােয়িটিশয়ান আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন।  
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যিদ আপনার খাবার রা�া করেত বা েখেত খুবই �াি� লােগ 
কয্ানসার এবং কয্ানসােরর িচিকৎসায় খুব �া� লাগা �াভািবক। আপনার কােছ খাবার রা�া করা খুব 
ক�কর মেন হেত পাের বা আপিন তা েখেতও �া� েবাধ করেত পােরন। 

আপিন যা করেত পােরন 

• িনি�ত করন েয আপনার বাসায় যেথ� খাবার আেছ যা সহেজ ৈতির করা যায়। আপিন আেগ 
েথেক ��তকৃত খাবার, িহমািয়ত খাবার ও িটনজাত খাবার বয্বহার করেত পােরন। 

• আেগ েথেক পিরক�না করার েচ�া করন। আপনার ি�জার থাকেল, আপিন ভােলা েবাধ করার 
সময় খাবার ৈতির করন, আর আপিন যখন �া� থাকেবন েসই সমেয়র জনয্ ি�েজ জিমেয় রাখুন।  

• পিরবার এবং ব�ুেদরেক েকনাকাটা ও শিপং করেত সাহাযয্ করেত বলনু। 

• িদেনর মেধয্ কেয়কিট েবিশ পিরমােণ েভাজেনর পিরবেতর্  সারা িদন ধের অেনকগিল েছাট েছাট 
েভাজন করার েচ�া করন।  

• আপনার রা�া করেত বা খাবার েখেত বাসায় সাহােযয্র �েয়াজন হেল, আপনার িজিপ বা 
ডােয়িটিশয়ােনর সােথ কথা বলুন। তারা আপনার বািড়েত খাবার েডিলভাির েদবার বয্ব�া করেত 
পােরন বা েকউ বাসায় খাবার ��ত করায় সাহাযয্ করেত পােরন। 

আপনার মুেখর যত্ন েনওয়া 
কয্ানসােরর িচিকৎসার একিট সাধারণ পা�র্ �িতি�য়া হল মুেখর সমসয্া। সং�মণ এড়ােনার জনয্, 
িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় আপনার মুেখর যত্ন েনওয়াটা খুবই গর�পূণর্।  

আপনার মুখেক স�ু রাখা 

• কয্ানসােরর িচিকৎসা শর হওয়ার আেগ আপনােক আপনার দাঁেতর ডা�ারেক েদখােত হেত পাের। 
তারা আপনােক িচিকৎসা চলাকালীন সমেয় েসরা টুথেপ� বয্বহােরর জনয্ বলেত পােরন। 

• বা�ােদর নরম দাঁেতর �াশ িদেয় আপনার মখু, িজ�া এবং দাতঁ সকােল এবং স�য্ায় আলেতাভােব 
পির�ার করন। টুথিপক বয্বহার করা এিড়েয় চলুন এবং �স বয্বহার করার আেগ আপনার 
কয্ানসার ডা�ােরর সােথ আলাপ কের িনন। 

• যিদ আপিন আলগা দাঁেতর পািট পেরন, এগেলা সারা রাত েকান পির�ারক �বেণ িভিজেয় রাখুন। 
আপনার মািড়র সােথ যােত কম ঘষাঘিষ হয় েসজনয্ িদেনর েবলায় এগেলা যত েবিশ সময় খুেল 
রাখা স�ব খুেল রাখুন। 

• তরল জাতীয় পানীয় েবিশ পান করন, িবেশষ কের পািন। দধু পান করাও ভােলা। 

• আপনার মুেখর যত্ন িকভােব েনেবন েসই স�েকর্  আপনার কয্ানসার ডা�ার বা নােসর্র েদওয়া েয 
েকান পরামশর্ েমেন চলুন। 
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আপনার মুেখ �ত থাকেল 

• খুব েবিশ ঠা�া বা গরম খাবােরর েচেয় ঠা�া খাবার ও পানীয় অেপ�াকৃত েবশী ভােলা হেত পাের।  

• পানীেয়র মেধয্ বরেফর গঁেড়া েযাগ করন বা আইস িকউব ে�েত কের জেুস জিমেয় িনন - বরেফর 
িকউব চুষেল আপনার মখু আরাম পােব। আইস ি�মও সাহাযয্ করেত পাের। 

• িকছু ফেলর রেসর কারেণ �ালা করেত পাের যিদ েসগেলা অ�ীয় হয়। নাশপািত বা �য্াককােরে�র 
মত কম অ�ীয় রস েখেয় েদখেত পােরন।  

• �-এর মাধয্েম পান করন। 

• েনানতা বা মশলাদার খাবার এিড়েয় চলনু - এগেলা েথেক �ালা করেত পাের। 

• অমসৃণ েট�চােরর খাবার এিড়েয় চলুন েযমন �াি� রিট, েটা� বা কাঁচা সবিজ। 

• সস এবং েঝাল বয্বহার কের আপনার খাবার েভজা েভজা রাখুন। 

• খাওয়ার আেগ বয্থানাশক ওষুধ েখেয় িনেল আপনােক আেরা সহেজ িগলেত সাহাযয্ করেব।  

• যিদ আপনার মুেখ ঘা থােক, তা আপনার ডা�ার বা নাসর্েক বলুন। তারা পরী�া করেত পােরন েয 
আপনার মুেখ সং�মণ করেত পােরন িক না।  

• আপনার ডা�ার েজল বা শি�শালী মাউথওয়াশ বয্বহার করার জনয্ ে�স�াইব করেত পােরন। 
আপনার িনেজ েথেক েকনার আেগ আপনার কয্ানসার ডা�ার বা নােসর্র সােথ পরামশর্ করন 
কারণ েকােনা েকােনা সমেয় এটা খুব শি�শালী হেত পাের। 

• আপনার মুেখর �ত খুব েবিশ না হেল, লবণ-পািনর মাউথওয়াশ সাহাযয্ করেত পাের। 

মুখ এবং গলার সমসয্া 
শ� মুখ 
 েরিডওেথরািপ মাথা বা গলার এলাকার িদেক েদওয়া হেল আপনার লালা িনঃসৃত হওয়ার �া�গেলা 
�িত�� হেত পাের এবং এর ফেল মখু শ� হেত পাের। এছাড়াও িকছু কয্ানসােরর ওষুধ আপনার মুখেক 
শ� করেত পাের।  
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আপিন যা করেত পােরন 

• আপনার ডা�ার বা নাসর্েক বলুন - তারা মাউথওয়াশ, লেজ�, কৃি�ম লালা ে� বা েজল ে�স�াইব 
কের সাহাযয্ করেত পােরন । 

• সব সময় আপনার সােথ েকান পানীয় রাখুন আর �ায় চুমুক িদেত থাকুন, এমন কী আপনার ঘুমােত বা 
বািহের েবড়ােত যাবার সমেয়ও। আপনার খাবার খাওয়ার সমেয় পািন চুমুক িদেয় িদেয় খান। 

• আপনার মখু েভজা রাখার জনয্ ঠা�া পািন ে� করন। 

• বরেফর িকউব বা বরেফর লিল চুষুন। 

• আপনার খাবার নরম করার জনয্ সস ও েঝাল বয্বহার করন। 

• চেকােলট, েপি�, িপনাট বাটার এবং অনয্ানয্ শ� খাবার এিড়েয় চলনু যিদ এগেলা েখেত শ� হয়।  

• িচিন িবহীন গাম িচিবেয় েদখেত পােরন - এগেলা কখেনা কখেনা লালা িনঃসৃত হওয়ােক বািড়েয় িদেত 
পাের। 

• শ� েঠােট িলপ বাম বা েভসিলন ® বয্বহার করন। 

• আপনার িজ�ার উপর সাদা �েলপ পড়ল� আপনার নাসর্েক বলনু। 

�াদ পিরবতর্ ন 
 কয্ানসােরর িচিকৎসা িবিভ� ভােব আপনার �ােদ পিরবতর্ ন করেত পাের। এই পিরবতর্ নগিল সাধারণত 
েবিশ সময় থােক না।  

আপিন যা করেত পােরন 

• খাবারেক সুগ�যু� করেত মশলা, েভষজ ও রিচবধর্ক ব� (িসজিনং) বয্বহার করন। িক� আপনার 
মুেখ �ত থাকেল এই বয্াপাের সতকর্  থাকুন কারণ িকছু মশলা এবং রিচবধর্ক ব� (িসজিনং) এটােক 
আেরা খারাপ করেত পাের। 

• তী� �াদযু� খাবার, েযমন টাটকা ফল এবং ফেলর রস েখেয় েদখেত পােরন। িক� আপনার মুেখ �ত 
থাকেল আপনােক সতকর্  হেত হেব, কারণ এগেলা আপনার মুেখ য�ণা িদেত পাের। 

• গরম খাবােরর েথেক ঠা�া খাবােরর �াদ আেরা ভােলা লাগেত পাের। 

• ঠা�া মাংস আচার বা চাটিনর সােথ আেরা েবিশ �াদ লাগেত পাের। 

• আপনার মুেখ ধাতব �াদ থাকেল �াি�েকর ছুির, কাঁটা এবং চামচ বয্বহার করন।  

• সস িদেয় বা ময্ািরেনট কের মাছ, মুরগীর মাংস এবং িডম রা�া করেল তুলনামূলকভােব েবিশ �াদ 
লাগেত পাের। 

• েরড িমট খাবার সময় আপনার মুেখ ধাতব �াদ লাগেল, েহায়াইট িমট, মাছ বা সবিজ বা িবন বা ডাল 
সহকাের, িনরািমষ খাবার েখেয় েদখেত পােরন। 

• খাবার আেগ আপনার দাতঁ �াশ করার েচ�া করন। 
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িচবােনা আর িগলার সমসয্া 
িকছু ধরেণর কয্ানসার এবং কয্ানসার িচিকৎসার কারেণ িচবােনা আর িগলার সমসয্া হেত পাের। িচবােনার 
েকান ধরেণর সমসয্া হেল আপনার ডা�ার, নাসর্, ি�চ অয্া� লয্া�েুয়জ েথরািপ� (এসএএলিট) (speech 
and language therapist (SALT)) বা ডােয়িটিশয়ানেক বলুন। যিদ পান করেল আপনার কািশ হয়, 
অিবলে� তা আপনার ডা�ার বা নাসর্েক জানান।  

আপিন যা করেত পােরন 

• িচবােত বা িগলেত েগেল বয্থা লাগেল খাবার খাওয়ার আেগ বয্থানাশক ওষুধ েখেয় িনেল সাহাযয্ করেত 
পাের। আপনার ডা�ার আপনােক পরামশর্ িদেত পােরন। 

• এমন খাবার েবেছ িনন যা িচবােনা সহজ েযমন �য্া�ল করা িডম বা দই। 

• খাবার সস বা েঝাল িদেয় নরম কের িনন।  

• নরম করেত দীঘর্ সমেয়র জনয্ খাবার ধীের ধীের রা�া করন আর সহেজ েখেয় েফলার জনয্ িমিশেয় 
েফলুন। 

• মাংস এবং সবিজ েছাট েছাট টুকেরা করন। 

• রিটর উপর েথেক �া�গেলা েকেট বাদ িদন।  

• যিদ আপিন মেন কেরন েয খাবার আপনার গলায় আটেক যাে�, গয্াস থাকা পানীয়গেলা সাহাযয্ 
করেত পাের। 

• িকছু খাবার েডিলভাির েদওয়ার েকা�ািন তােদর েমনযু্েত অেনক নরম খাবােরর বয্ব�া রােখ। 

• আপনার জনয্ যেথ� পিরমােণ খাওয়া কিঠন মেন হেল, িবিভ� ধরেণর স�ূরক খাবার পাওয়া যায় যা 
আপিন দইুেবলার খাবােরর মাঝখােন পানীয় িহসােব পান করেত পােরন।  

অস�ু েবাধ করা, বুক�ালা করা ও বদহজম হওয়া 
অস�ু েবাধ করা 

িকছু কয্ানসােরর িচিকৎসা এবং অনয্ ওষুধ েযমন েবদনানাশক এবং অয্াি�বােয়ািটক আপনােক অসু� 
করেত পাের। েকা�কািঠনয্ এবং িলভােরর �িতর মত সমসয্াগিল এছাড়া অসু�তার কারণ হেত পাের। 

অসু�তা েমাকােবলা করার জনয্ আপনার কয্ানসার ডা�ার আপনােক অসু�তা-�িতেরাধকারী ওষুধ িদেত 
পােরন। এেত উপকার না হেল, আপনার ডা�ারেক বলনু, কারণ আরও অেনক রকেমর রেয়েছ েযগেলা 
আপিন বয্বহার কের েদখেত পােরন। 

 

 

 

 

 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757
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আপিন যা করেত পােরন 

• অসু�তা-�িতেরাধকারী ওষুধগেলা কখন আর িকভােব �হণ করেত হেব েস িবষেয় আপনােক েদওয়া 
িনেদর্শাবলী েমেন চলুন। 

• শকেনা খাবার, েযমন �য্াকার বা সাধারণ িব�ুট সকােলর �থম খাবার িহসােব আপনােক কম অসু� 
েবাধ করেত সাহাযয্ করেত পাের। 

• স�ব হেল, অনয্ কাউেক আপনার খাবার রা�া করেত িদন। কখনও কখনও রা�া করার গে�র কারেণ 
আপিন অসু� েবাধ করেত পােরন। 

• চটচেট, ৈতলা�, বা ভাজা খাবার এিড়েয় চলুন। 

• হালকা খাবার, েযমন পাতলা সুপ েখেত েচ�া করন। 

• আপিন খাবার খাওয়ার সমেয় আপনার চারপােশ েখালা বাতাস থাকার বয্ব�া করন। 

• েটিবেল েসাজা হেয় বেস খান, আর খাবার পর অ�ত 30 িমিনট এভােব থাকুন। 

• েয খাবার বা পানীয়েত আদা থােক তােত সুিবধা হেত পাের। 

• িকছু েলাকেক েপপারিম� চা সাহাযয্ কের। িমি� �াদ পছ� করেল এক চা চামচ মধু েযাগ করার েচ�া 
করেত পােরন। 

• গয্াস থাকা পানীয়, েযমন েলেমােনড, িজনজার অয্ােল বা গয্াস থাকা পািন অ� কের পান করেল 
সাহাযয্ হেত পাের। 

• আপনার খাবােরর সােথ পান করার পিরবেতর্  দইুেবলার খাবার খাওয়ার মাঝখােন পানীয় �হণ করন। 

• আপনার কি�েত সী বয্া�® পের থাকুন। আপিন তা আপনার ফােমর্িস েথেক েপেত পােরন। 

• িশিথলায়েনর েকৗশলগেলা আপনােক কম অসু� েবাধ করেত সাহাযয্ করেত পাের। 

আপনার েকা�কািঠনয্ হেল আপনার ডা�ারেক জানান, কারণ এিটর জনয্ আপিন অসু� েবাধ করেত 
পােরন। আপনােক সাহাযয্ করার জনয্ িকছু ওষুেধর �েয়াজন হেত পাের।  

বুক�ালা করা ও বদহজম হওয়া  

িকছু কয্ানসােরর িচিকৎসা এবং অনয্ ওষুধ পাক�লীেত অ�ি�র সৃি� কের। বুক�ালা হল বুেকর িভতের 
�ালা করা। বদহজম হল পাক�লীর (েপট) উপেরর অংেশ অ�ি�। এটা সাধারণত খাবার খাওয়ার পের 
হয়।  
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আপিন যা করেত পােরন 

• আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলনু, িতিন আপনােক ঔষধ িদেয় সহায়তা করেত পােরন। 

• এমন সব খাবােরর একিট েনাট ৈতির করন েযগেলার কারেণ আপনার অ�ি� েবাধ হয় যােত আপিন 
এগেলা এড়ােত পােরন। 

• চেকােলট, অয্ালেকাহল, মশলাযু� খাবার, ৈতলা� খাবার ও েমৗির এিড়েয় চলুন। 

• েবিশ কের খাবার খাওয়া ও রােত েদির কের খাওয়া এিড়েয় চলুন। 

• সাধারণ খাবার খান এবং ধীের ধীের খান। 

• খাওয়ার পর 45-60 িমিনট িব�াম করন। খাবার খাওয়ার পের শেয় না পড়ার েচ�া করন। 

• আপনার েকামের আলগা েপাশাক পরন। 

• �া�য্কর ওজন বজায় রাখার েচ�া করন। 

• আপিন ধূমপান করেল, তা ব� করার বা কমাবার েচ�া করন। 

পায়খানার অভয্ােসর পিরবতর্ ন হওয়া যা আপনার খাদয্াভয্ােস �ভাব 
েফেল 
েকা�কািঠনয্ 
 েসই অব�া যখন পায়খানা করা ক�কর বা েবদনাদায়ক হয়। িকছু কয্ানসােরর ওষুধ এবং অনয্ 
ওষুধগিল, েযমন েবদনানাশক এবং িকছু বিমেরাধী ওষৃ◌ুেধর ফেলেকা�কািঠনয্ হেত পাের। আপনার 
েকা�কািঠনয্ হেল তাহেল আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলনু। তারা আপনােক ওষুধ িদেত পাের যােক 
েজালাপ বেল।  

আপিন যা করেত পােরন 

• �চুর পিরমাণ আঁশ যু� খাবার খান। এগেলার মেধয্ রেয়েছ টাটকা ফল ও সবিজ, আটা, ভুিষযু� 
িসিরয়াল, মুসিল, যব, িবন, ডাল, মটরশিঁট, এবং বাদামী চাল। 

• গরম এবং ঠা�া পানীয়, উভয় ধরেণর তরল �চুর পিরমােণ পান করন। �িতিদন 2 িলটার (3½ 
পাই�) পান করার েচ�া করন। আপিন আেরা আঁশ েখেল এটা গর�পূণর্। 

• আলুবখরা আর তার রস, শকেনা খুবািন বা ডুমুেরর িসরােপ সাহাযয্ হেত পাের। 

• হালকা বয্ায়াম, েযমন হাঁটা সাহাযয্ করেত পাের।  

আপনার অে�র কয্ানসার হেয় থাকেল, আপনার খাদয্াভয্াস পিরবতর্ ন করার আেগ আপনার ডােয়িটিশয়ান, 
ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলাটা গর�পূণর্।  
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ডায়িরয়া  
 এটা হল তখন যখন আপনার �াভািবক সমেয়র েথেক েবিশ বার মলতয্ােগর �েয়াজন হয়, এবং মল 
�াভািবেকর েথেক নরম হয়। 

অেনক কয্ানসােরর িচিকৎসা েথেক ডায়িরয়া হেত পাের। এছাড়া এটা অয্াি�বােয়ািটেকর মত ওষুেধ, বা 
েকােনা সং�মেণর কারেণ হেত পাের। ডায়িরয়া একিট অ�ায়ী, মৃদ ুপা�র্�িতি�য়া হেত পাের, বা এটা 
আেরা তী� হেত পাের। আপনার ডায়িরয়া হেল বা এর অবনিত হেল আপনার ডা�ারেক সব সময় জানান।  

অে�র কয্ানসােরর জনয্ অে�াপচােরর পের আপনার যিদ ডায়িরয়া হেয় থােক তেব আপনার খাদয্াভয্াস 
পিরবতর্ ন করার আেগ আপনার কয্ানসার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলনু।  

আপিন যা করেত পােরন 

• �চুর পিরমােণ তরল জাতীয় পানীয় পান করন (�িতিদন অ�তপে� 2 িলটার বা 3½ পাই�)।  

• একবাের েবিশ খাবার খাওয়ার পিরবেতর্ , িনয়িমতভােব অ� অ� কের খাবার খান। 

• হালকা খাবার েযমন মাছ, মুরগী আর ভােলা কের রা�া করা িডম, সাদা রিট, পা�া ও ভাত খান। 

• আপনার খাবার ধীের ধীের খান 

• কম আঁশযু� খাবার (েযমন িসিরয়াল, কাচঁা ফল এবং সবিজ) খান। 

• চটচেট ও ৈতলা� খাবার েযমন িচপস ও বাগর্ার এিড়েয় চলুন। 

• মশলাদার খাবার এিড়েয় চলনু। 

আপিন যা েখেতন তা বদলােনার পেরও যিদ ডায়িরয়া েসের না যায়, তেব আপনােক ডায়িরয়া িনেরাধক 
টয্াবেলট েখেত হেত পাের। আপনার ডা�ার েয ভােব আপনােক বয্াখয্া করেবন িঠক েসভােবই 
টয্াবেলটগেলা খাওয়া গর�পূণর্। 

কখেনা কখেনা ডায়িরয়া তী� হেত পাের। যিদ আপনার 24 ঘ�ায় 4 বােরর েবিশ ডায়িরয়া হয়, বা 
রােতর সময় ডায়িরয়া হয়, অিবলে� হাসপাতােলর সােথ েযাগােযাগ করন। 
বায় ু
ে�াণী েপেটর িনেচর িদেক) ও কেয়ক ধরেনর অে�র সাজর্ ািরর পের েরিডওেথরািপ-এর কারেণ বায়ুর সৃি� 
হেত পাের। েকা�কািঠনয্ থাকেল, এবং কেয়ক ধরেনর ওষুধও বায় ুসৃি� করেত পাের। 

যিদ আপিন েদেখন েয বায়রু সােথ েমাকািবলা করা আপনার পে� কিঠন হেয় পড়েছ, তাহেল আপনার 
কয্ানসার ডা�ার বা নােসর্র সােথ কথা বলুন।  

 

 

 

 

আপিন যা করেত পােরন 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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• ধীের ধীের খােবন ও পান করেবন। মুেখ অ� কের খাবার িনন আর খাবার ভােলা কের িচবান। 

• িবন, ডাল, আচার, সুইটকনর্, েপঁয়াজ আর গয্াসযু� পানীয় এিড়েয় চলনু। 

• এক �াস হালকা গরম পািনেত দইু চামচ েপপারিম� পািন েযাগ করার েচ�া করন। আপিন মধু িদেয় 
এটা িমি� করেত পােরন। বা আপিন েপপারিম� চা পান কের েদখেত পােরন। 

• আপনার িজিপ আপনােক েপপারিম� কয্াপসুয্ল িদেত পােরন যা সাহাযয্ করেত পাের। 

• কাঠকয়লার টয্াবেলট সাহাযয্ করেত পাের - আপিন আপনার ফােমর্িসেত েপেত পােরন। 

• হালকা বয্ায়াম, িবেশষত হাঁটা সাহাযয্ করেত পাের। 

• িনয়িমতভােব পায়খানা করার েচ�া িনি�ত করন – বায়ু তয্াগ করা েকা�কািঠেনয্র ল�ণ হেত 
পাের। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনার খাওয়ার রিচ ও ওজেনর পিরবতর্ ন কের  
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আপনার খাবার েখেত ক� হেল, বা আপনার ওজন কমেত থাকেল, ডােয়িটিশয়ােনর সােথ কথা বলাটা 
গর�পূণর্। ওজন বাড়ােনা এব� ওজন কমােনা এড়ােনার িবষেয় তারা আপনার সােথ কথা বলেত পােরন।  

আপিন যিদ �ুধাতর্  না েবাধ কেরন (িখেদ কম) 
কয্ানসােরর িচিকৎসা চলাকালীন সমেয়, আপনার খাওয়ার রিচ কেম েযেত পাের এবং আপনার িখেদ না 
লাগেত পাের। এটা অসু� েবাধ করা, খাবার ও পানীেয়র �াদ আলাদা লাগা, বা আপিন খুব েবিশ �া� েবাধ 
করার কারেণ হেত পাের। এখােন িকছু পরামশর্ েদওয়া আেছ যা সাহাযয্ করেত পাের: 

• অ� কের খাবার খান িক� বার বার খান। 

• �য্াকস, েযমন ি��স, বাদাম, শকেনা ফল, পিনর, �য্াকার ও দই আপনার সােথ রাখুন েযন যখন 
আপিন েখেত পারেবন বেল মেন হেব তখন খােবন। 

• েছাট ে�েট খাদয্ পিরেবশন করন। 

• খাবার ধীের ধীের খান, ভাল কের িচবান ও �িতবার খাবােরর পের িকছু সমেয়র জনয্ িব�াম করন। 

• আপিন যিদ েভাজন েখেত না পােরন তেব আপনার দই বা আইস ি�েমর সােথ ফেলর �ুিদ েখেত 
পােরন। বা স�ূণর্ ননীযু� দধু এবং িকছুটা ি�ম সহকাের িম�েশক বা গরম চকেলট। (িনেচ স�ূরক 
খাদয্ েদখুন)। 

• খাবার িঠক আেগ বা খাবােরর সােথ অ� পিরমােণ মদয্পান করেল আপনার িখেদ বাড়ােত সাহাযয্ হেত 
পাের। আপিন অয্ালেকাহল পান করেত পারেবন িকনা তা আপনার ডা�ােরর সােথ আলাপ কের 
েদখুন। 

• আপনার ডা�ার আপনােক এমন ওষুধ িদেত পােরন যা আপনার খাবার রিচেক বাড়ােত সাহাযয্ 
করেত পাের।  

• েয সময়টােত আপনার খাওয়ার রিচ অেপ�াকৃত ভােলা থােক, তখন ভােলা কের খাবার খান ও 
আপনার পছে�র খাবার খান। 

আপিন যিদ অে�র কয্ানসােরর জনয্ িচিকৎসা কেরন তেব আপনার ডােয়িটিশয়ান, কয্ানসার নাসর্ বা 
ডা�ােরর সােথ আপনার খাদয্াভয্ােসর বয্াপাের কথা বলনু। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ওজন কেম যাওয়া �িতেরাধ করা  
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আপনার ওজন কেম েগেল বা আপনার েখেত অসুিবধা হেল, আপিন অিতির� খাবার না েখেয় আপনার 
খাবার তািলকায় অিতির� কয্ালির (শি�) এবং ে�ািটন েযাগ করেত পােরন।  

• সকােলর না�া ও িম�া�েত পূণর্-ননী যু� দধু, িসরাপ, মধু বা িচিন েযাগ করন।  

• কয্ােসেরাল এবং সুেপ ি�ম বা মসুেরর ডাল, িবন এবং নুডলস েযাগ কের েদখুন। 

• গরম সুেপর সােথ ে�ট করা িচজ বা অিলভ অেয়ল েযাগ করেত পােরন। 

• ময্াশড পেটেটা বা সেসর মেধয্ ি�ম, পনীর ও মাখন েযাগ করন।  

• সয্া�উইেচর সােথ �চুর পিরমােণ মাখন বয্বহার করন এবং েমেয়ািনজ বা সালাদ ি�ম েযাগ করন। 

• রিট, েটা�, �য্াকার এবং িব�ুেট িপনাট বাটার (বা অনয্ বাদােমর ে�ডগিল), চেকােলট ে�ড, 
তািহিন, মধু বা জয্াম লািগেয় খান। 

 

স�রূক খাদয্ 
আপনার ডা�ার আপনােক স�ূরক খাবার (পুি�র পিরপূরক) খাওয়ার জনয্ বলেত পােরন। এগেলা 
আপনার খােদয্ অিতির� কয্ােলাির (শি�) বা ে�ািটন েযাগ করেত পাের। এগেলার িকছু পানীয় এবং 
অনয্ানয্গেলা হল পাউডার জাতীয় যা আপিন খাদয্ বা পানীয়েত েযাগ কেরন। এছাড়া আেরা িকছু খাবার 
আেছ েযমন েরিডেমড পুিডং।  

আপনার ডা�ার বা ডােয়িটিশয়ান েকান েকানিটর বয্াপাের ে�স�াইব করেবন তেব আপিন অনয্গেলা 
ফােমর্িস বা সুপারমােকর্ ট েথেক িকনেত পােরন। আপিন স�ূরক খাদয্ স�েকর্  আপনার ডা�ার বা 
ডােয়িটিশয়ানেক িজে�স করেত পােরন। তারা আপনােক এিট সুপািরশ করেল শধুমা� তখনই আপনার 
স�ূরক খাবার বয্বহার করা উিচত। 

আপনার ডায়ােবিটস থাকেল, স�ূরক খাদয্ বয্বহার করার আেগ আপনােক অবশয্ই আপনার িজিপ, 
কয্ানসার নাসর্ বা ডােয়িটিশয়ােনর সােথ পরামশর্ করেত হেব। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ময্াকিমলান (Macmillan) িকভােব আপনােক সাহাযয্ করেত পাের 
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আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহাযয্ করেত ময্াকিমলান (Macmillan) এখােন আেছ। আপিন 
েযখান েথেক সহায়তা েপেত পােরন: 

• দয্া ময্াকিমলান (Macmillan) সােপাটর্  লাইন (0808 808 00 00)। আমােদর েদাভাষী 
আেছ, তাই আপিন আমােদর সােথ আপনার ভাষায় কথা বলেত পােরন। আপিন েয ভাষািট 
বয্বহার করেত চান, শধু তার নাম ইংেরিজেত আমােদরেক বলুন। আমরা িচিকৎসা স�িকর্ ত 
��গেলার উত্তর িদেত পাির, আপনােক আিথর্ক সহায়তার িবষেয় তথয্ িদেত পাির, বা আপনার 
অনুভূিতগেলার িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত পাির। স�ােহ 7 িদন, সকাল 8 েথেক স�য্া 8টা 
পযর্� েফান লাইন েখালা থােক। 

• ময্াকিমলান (Macmillan) ওেয়বসাইট (macmillan.org.uk)। কয্ানসার এবং কয্ানসার 
িনেয় েবেঁচ থাকার িবষেয় আমােদর সাইেট ইংেরিজেত অেনক তথয্ আেছ। 
www.macmillan.org.uk/translations ওেয়বসাইেট অনয্ানয্ ভাষায় আেরা তথয্ আেছ  

• তথয্ ও সহায়তা পিরেষবা৷ তথয্ ও সহায়তা েকে�, আপিন একজন কয্ানসার সহায়তা 
িবেশষে�র সােথ কথা বলেত পােরন এবং িলিখত তথয্ েপেত পােরন। 
macmillan.org.uk/informationcentres ওেয়বসাইেট আপনার সবেচেয় িনকট� েক� 
খুঁেজ েবর করন বা আমােদর কল করন। আপনার হাসপাতােল একিট েক� থাকেত পাের। 

• �ানীয় সােপাটর্  �প - সােপাটর্  �েপ আপিন কয্ানসাের আ�া� অনয্ানয্ েলাকজেনর সােথ কথা 
বলেত পােরন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওেয়বসাইেট আপনার কাছাকািছ 
একিট �প খঁুেজ িনন বা আমােদরেক কল করন। 

• ময্াকিমলান (Macmillan) অনলাইন কিমউিনিট – আপিন একই ধরেনর পিরি�িতেত থাকা 
বয্ি�েদর সােথ macmillan.org.uk/community-এ কথা বলেত পােরন 
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শ� তািলকা  

শ�  
(বাংলায়) 

ইংের�জেত ইংের�জেত 
িকভােব বলেত 
হয় (ইংের�জ 
শে�র 
�া�িলটােরশন) 

অথ �  

অ�াি�বােয়া�টকস Antibiotics অ�াি�বােয়া�টকস সং�মেণর িচিকৎসার জন� 
েয ওষুধ ব�বহার করা হয়। 

েকেমােথরািপ Chemotherapy েকেমােথরািপ ক�ানসােরর িচিকৎসা যা িদেয় 
ক�ানসার েকাষ�েলা �ংস 
করার জন� ওষুধ ব�বহার 
করা হয়। 

েকা�কা�ঠন� Constipation কনি�েপশন যখন আপনার পায়খানা 
করাটা ক�ঠন বা েবদনাদায়ক 
বেল আপনার মেন হয়। 
আপিন সাধারণত যতবার 
েযেয় থােকন ততবার যােবন 
না, বা আপনার পায়খানা 
ক�ঠন এবং িপ�ময় হেত 
পাের। 

ক�ালির Calories ক�ালিরজ ক�ালির হে� খাবাের েয 
পিরমাণ শ�� মজদু থােক। 
আপনার শরীেরর কাজ 
করেত খাদ� েথেক শ��র 
�েয়াজন। 

খাওয়ার �িচ Appetite অ�ােপটাইট যখন আপনার মেন হয় েয 
আপিন খাবার েখেত চান। 

খাদ�নালী Oesophagus ইেসােফগাস খাদ�নালী – েয নল�ট মুখ 
েথেক পাক�লী পয �� যায়। 
আপিন যখন খান খাবার এ�ট 
িদেয় িনেচ নােম। এ�টেক 
গােলট বা খাদ� নলও বলা 
হয়। 

টােগ �েটড েথরািপ Targeted therapy টােগ �েটড েথরািপ এক�ট ক�ানসার িচিকৎসা 
েযখােন ক�ানসার 
েকাষ�েলােক টােগ �ট কের 
আ�মণ করার জন� ওষুধ 
ব�বহার করা হয়। 
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ডায়ােব�টস Diabetes ডায়ােব�টস ডায়ােব�টস – এমন এক�ট 
অব�া যখন রে� শক�রার 
পিরমাণ খবু েবিশ থােক 
কারণ শরীর তা �ঠকমত 
ব�বহার করেত পাের না। 

ডােয়�টিশয়ান Dietitian ডােয়�টিশয়ান খাদ� ও পু�� স�েক� একজন 
িবেশষ�। তারা আপনােক 
বলেত পােরন েকান খাবার 
আপনার জন� সবেচেয় ভােলা 
হেব। এছাড়া আপনার 
খাদ�াভ�ােস সমস�া থাকেল 
তারা েসই ব�াপােরও 
আপনােক পরামশ � িদেত 
পােরন৷ 

দুব �ল েরাগ 
�িতেরাধ �মতা 

Low immunity েলা ইিমউিন�ট যখন আপনার শরীেরর েরাগ 
�িতেরাধ �মতা ভােলাভােব 
কাজ কের না। এর অথ � হল 
আপনার সং�মণ হওয়ার 
ঝঁুিক আরও েবিশ। 

পু��কারকসমূহ 
 

Nutrients 
 

িনউ��েয়�স যথাযথভােব কাজ করেত ও 
সু� থাকেত েয উপাদান�েলা 
আপনার শরীেরর �েয়াজন 
হয়৷ 

ে�া�টন Protein ে�া�টন খাবাের পাওয়া যায় এমন এক 
ব� যা �া��কর খাদ�াভ�ােসর 
জন� ���পূণ �। কাজ 
করেত, েবেড় উঠেত আর 
েদেহর েমরামত করেত 
আমােদর শরীেরর ে�া�টেনর 
�েয়াজন। 

বদহজম Indigestion ইনডাইেজশন বদহজম হল েপেটর উপেরর 
অংেশ ব�থা বা অ���। এ�ট 
হেত পাের যখন পাক�লীর 
অ�ািসড পাক�লীর আ�রেণ 
অ���র স�ৃ� কের। এটা 
েবিশর ভাগ সময় খাবার 
খাওয়ার পের হয়। 

 
 



 প�ৃা 16 েমাট 32 ময্াকিমলান (Macmillan) তথয্প� 2020: খাওয়ার সমসয্া এবং কয্ানসার 

বুক�ালা Heartburn হাট�বান � বুক�ালা হল বুেকর িভতের 
�ালা করা। এ�ট খুব 
েবদনাদায়ক হেত পাের। এ�ট 
ঘেট যখন পাক�লী েথেক 
অ�ািসড খাদ�নালীর 
(ইেসােফগাস) আ�রেণ 
অ���র স�ৃ� কের। 

মুেখর লালা Saliva স�ালাইভা তরল জাতীয় পদাথ � যা 
আপনার শরীের উৎপািদত 
হয় ও মুেখ িনঃসতৃ হয়। 
মুেখর িভতর সু� এবং আ�� 
রাখেত এ�ট সাহায� কের। 
এ�ট িচবােত, িগলেত ও 
হজেমও সাহায� কের। এছাড়া 
এ�টেক থুত�ও বলা হয়। 

েরিডওেথরািপ Radiotherapy েরিডওেথরািপ এক�ট ক�ানসার িচিকৎসা যা 
উ� শ��র ের, েযমন এ�-
ের ব�বহার কের ক�ানসার 
েকাষ�েলােক েমের েফেল। 

েরাগ-�িতেরাধ 
ব�ব�া 

Immune system ইিমউন িসে�ম আপনার েরাগ-�িতেরাধ 
ব�ব�া আপনােক �িতকারক 
ব�াকেটিরয়া এবং সং�মেণর 
েথেক সুরি�ত রাখেত 
আপনার শরীেরর উপায়। 

লালা �ি� Salivary glands স�ালাইভাির 
��া�স 

মুেখর চারপােশর �ি� 
েয�েলা লালা উৎপাদন কের। 

স�ূরক খাদ� Food supplements ফুড সাি�েম�স আপিন েয ক�ালির, ে�া�টন 
বা পু�� পাে�ন তা বাড়ােনার 
জন� আপনার খাবাের েযাগ 
করা েযেত পাের এমন 
পানীয়, পাউডার বা খাবার। 

সং�মণ Infection ইনেফকশন যখন ব�াকেটিরয়া আপনার 
শরীের �েবশ কের এবং 
অসু�তার কারণ হয়। 

��চ অ�া� 
ল�া�ুেয়জ 
েথরািপ� 

Speech and 
language therapist 

��চ অ�া� 
ল�া�ুেয়জ 
েথরািপ� 

একজন িযিন কথা বলেত 
এবং খাবার িগলেত আপনার 
সমস�া থাকেল সাহায� করেত 
পােরন। 
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হজম Digestion ডাইেজশন আপনার খাওয়া খাবার 
েযভােব আপনার শরীর েভে� 
েফেল ও এ�ট েথেক পু�� 
েনয়। 

 

বাংলা ভাষায়  

আেরা তথয্ আেছ 

এই িবষয়গেলা স�ে� আমােদর বাংলা ভাষায় তথয্ আেছ: 

কয্ানসােরর ধরন 

• �ন কয্ানসার 

• বৃহদাে�র কয্ানসার  

• ফুসফুেসর কয্ানসার 

• ে�াে�ট কয্ানসার 

িচিকৎসাসমহূ 

• েকেমােথরািপ 

• েরিডওেথরািপ 

• সাজর্ াির 

কয্ানসােরর েমাকািবলা করা 

• যিদ আপনার কয্ানসার িনণর্য় হেয় থােক - একিট চটজলিদ 
িনেদর্ িশকা  

• খাবার সমসয্া এবং কয্ানসার 

• জীবেনর অবসান 

• আিথর্ক সহায়তা - েবিনিফটসমূহ 

• আিথর্ক সহায়তা - খরচ েমটােনার জনয্ সাহাযয্ 

• �া�য্কর খাদয্াভয্াস 

• �াি� (অবস�তা) এবং কয্া�ার 

• কয্ানসার িচিকৎসার পা�র্�িতি�য়াসমহূ 

• ি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 আমােদর সােথ বাংলায় কথা বলেত পােরন। আপনার উে�গ ও িচিকৎসা 
স�িকর্ ত ��গেলা িনেয় আপিন আমােদর সােথ কথা বলেত পােরন৷ যখন আপিন কল করেবন শধু 
ইংেরিজেত বলনু বাংলা (বলনু “েব�িল”)৷ 

আমরা স�ােহ 7 িদন, সকাল 8 েথেক স�য্া 8টা পযর্� েখালা থািক।
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সূ� ও ধনয্বাদ �াপন 

এই সকল তথয্ রচনা ও স�াদনা কেরেছ ময্াকিমলান কয্ানসার সােপাটর্  (Macmillan Cancer 
Support)-এর কয্ানসার তথয্ উ�য়ন (Cancer Information Development) দল৷ একিট অনুবাদ 
েকা�ািন এিট বাংলায় অনবুাদ কেরেছ৷  

এই তথয্ ময্াকিমলােনর (Macmillan) পুি�কা  েব�িল র িভিত্তেত। আমরা আপনােক একিট কিপ 
পাঠােত পাির, িক� স�ূণর্ পুি�কািট শধু ইংেরিজেত পাওয়া যায়।  

এই তথয্ সংি�� িবেশষে�রা পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং আমােদর িচফ েমিডেকল এিডটর, �েফসর িটম 
ইভসন (Professor Tim Iveson), কনসালটয্া� েমিডকয্াল অে�ােলািজ� এবং ময্াকিমলান 
(Macmillan) িচফ েমিডকয্াল এিডটর তা অনুেমাদন কেরেছন। 
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Eating problems and cancer 
 

Cancer can cause problems with eating and drinking. This information is about 
the different problems that can happen and ways of dealing with them. 

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The 
word list also includes the pronunciation of the words in English. 

If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or 
dietitian at the hospital where you are having treatment.  

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a 
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own 
language. When you call us, please tell us in English which language you need. 

There is more cancer information in other languages at 
macmillan.org.uk/translations 

This information is about: 
• How cancer can affect eating 

• If you are too tired to cook or eat 

• Looking after your mouth 

• Mouth and throat problems   

• Feeling sick, heartburn and indigestion 

• Bowel changes that affect your diet 

• Changes to your appetite and weight 

• How Macmillan can help you 

• Word list 

• More information in [language] 

• References and thanks 

 

Eating problems and cancer: 
English 
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How cancer can affect eating  
Eating problems caused by cancer  
Depending on where the cancer is in your body, problems can include: 

• feeling sick  

• being sick   

• pain  

• problems with digestion 

• weight loss. 

Eating problems caused by cancer treatments 
Cancer treatments can sometimes cause problems with eating, drinking or your 
digestion.  

Some eating problems may be minor, while others may affect you more. Problems 
may stop when you finish treatment or sometimes they can last longer. 

Talk to your cancer doctor, nurse or GP if you have problems with eating. They can 
give you advice and support and they can refer you to a dietitian. 

Risk of infection (low immunity) 
Cancer and cancer treatments can sometimes weaken your immune system. This is 
called having low immunity. It means you are more at risk of getting an infection.  

Your doctor may ask you  to avoid certain foods. This is to stop you getting a gastric 
(tummy) infection. You will also need to be even more careful when preparing, 
storing and reheating food. Your cancer nurse will talk to you about this. We have 
more information in [language] in the factsheet ‘Healthy eating.’ Visit 
macmillan.org.uk/translations 

Special diets 
Some people may need to follow a special diet. For example, if you have had 
stomach or bowel surgery or if you have diabetes. Your dietitian can give you advice 
on this.   

If you are too tired to cook or eat 
Feeling very tired is common with cancer and cancer treatment. You may find it hard 
to cook your meals or you may feel too tired to eat them. 

What you can do 

• Make sure you have enough food at home that is easy to make. You could 
use ready-made meals, frozen meals and tinned food. 

• Try to plan ahead. If you have a freezer, prepare food while you are feeling 
better, and freeze it for when you are tired.  

• Ask family or friends to help with shopping or cooking. 
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• Try eating smaller meals often throughout the day, rather than a few big 
meals.  

• If you need help at home with cooking or eating, tell your GP or dietitian. They 
can arrange for meals to be delivered to your home, or someone to help 
prepare meals at home. 

Looking after your mouth 
A common side effect of cancer treatment is mouth problems. It is very important to 
look after your mouth during treatment, to avoid getting an infection.  

Keeping your mouth healthy 

• You may need to see your dentist before cancer treatment starts. They can 
tell you the best toothpaste to use during treatment. 

• Clean your mouth, tongue and teeth gently each morning and evening, with a 
soft children’s toothbrush. Avoid using toothpicks and check with your cancer 
doctor before using floss. 

• If you wear dentures, soak them in a denture cleaning solution overnight. 
Leave them out for as long as you can during the day to stop them rubbing 
your gums. 

• Drink lots of fluids, especially water. Milk is also good. 

• Follow any advice from your cancer doctor or nurse about how to care for your 
mouth. 
 

If you have a sore mouth 

• Cool foods and drinks may be better than very hot or very cold ones.  

• Add crushed ice to drinks or freeze juice in ice cube trays – sucking on ice 
cubes can sooth your mouth. Ice cream can also help. 

• Some fruit juices can sting if they are acidic. Try less acidic juices like pear or 
blackcurrant.  

• Drink through a straw. 

• Avoid salty or spicy foods – these may sting. 

• Avoid rough textured foods such as crusty bread, toast or raw vegetables. 

• Keep your food moist with sauces and gravies. 

• Taking painkillers before eating can help you swallow more easily.  

• If you have a sore mouth, tell your doctor or nurse. They can check if you 
have a mouth infection.   

• Your doctor can prescribe a gel or stronger mouthwash. Check with your 
cancer doctor or nurse before buying your own as sometimes these can be 
too strong. 
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• If your mouth is not too sore, a salt-water mouthwash can help. 

Mouth and throat problems 
Dry mouth 
Radiotherapy to the head and neck area can damage your salivary glands and 
cause a dry mouth. Some cancer drugs and other medicines can also make your 
mouth dry.  

What you can do 

• Tell your doctor or nurse – they can give you mouthwashes, lozenges, artificial 
saliva sprays or gels to help. 

• Keep a drink with you all the time and sip it often, including when you go to bed 
or go out. Have sips of water with your meals. 

• Spray your mouth with cool water to keep it moist. 

• Suck ice cubes or ice lollies. 

• Use sauces and gravies to soften your food. 

• Avoid chocolate, pastry, peanut butter and other dry foods if they are hard to eat.  

• Try sugar-free chewing gum – this can sometimes increase saliva. 

• Use lip balm or Vaseline® on dry lips. 

• Tell your nurse if your tongue gets a white coating over it. 

Taste changes 
Cancer treatment can change your taste in different ways. These changes normally 
do not last for very long.  

What you can do 

• Use spices, herbs and seasoning to flavour food. But be careful if your mouth is 
sore  as some spices and seasonings can make this worse. 

• Try having sharp tasting foods, such as fresh fruit and fruit juice. Be careful if 
your mouth is sore though, as these may hurt your mouth. 

• Cold foods may taste better than hot foods. 

• Cold meats may taste better with pickle or chutney. 

• If you have a metal taste in your mouth, use plastic knives, forks and spoons.  

• Fish, chicken and egg meals may taste better when cooked or marinated in a 
sauce. 

• If you have a metal taste when eating red meat, try white meat, fish, or vegetarian 
meals using beans and lentils. 

• Try brushing your teeth before meals. 
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Chewing and swallowing problems 
Some types of cancer and cancer treatments can cause problems with chewing and 
swallowing. Tell your doctor, nurse, speech and language therapist (SALT) or 
dietician if you have any problems swallowing. If drinking makes you cough, tell your 
doctor or nurse straight away.  

What you can do 

• Taking painkillers before meals may help if it hurts to chew or swallow. Your 
doctor can give you advice. 

• Choose foods that are easy to swallow, such as scrambled egg or yoghurt. 

• Soften foods with sauces or gravy.  

• Cook food slowly for a long time to make it softer and blend it to make it easier to 
eat. 

• Chop meat and vegetables into small pieces. 

• Cut the crusts off bread.  

• If you feel food is getting stuck in your throat, fizzy drinks can help. 

• Some meal delivery companies have a choice of soft foods on their menu. 

• If you find it hard to eat enough, there are food supplements that you can have as 
drinks in between meals.  

Feeling sick, heartburn and indigestion 
Feeling sick 

Some cancer treatments and other medications, such as painkillers and antibiotics, 
can make you feel sick.. Problems like constipation and liver damage can also cause 
sickness. 

Your cancer doctor can give you anti-sickness drugs to help with sickness. If this 
does not help, tell your doctor, as there are different types you can try. 

What you can do 

• Follow the instructions you are given about when and how to take the anti-
sickness drugs. 

• Dry foods, such as crackers or plain biscuits, can help you to feel less sick first 
thing in the morning. 

• If possible, let someone else cook your meals. Sometimes the smell of cooking 
can make you feel sick. 

• Avoid greasy, fatty or fried foods. 

• Try to eat light foods such as thin soups. 

• Have some fresh air around you when you eat. 

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/treating/index.html#162757


 প�ৃা 24 েমাট 32 ময্াকিমলান (Macmillan) তথয্প� 2020: খাওয়ার সমসয্া এবং কয্ানসার 

• Sit up straight at the table to eat and stay like this for at least 30 minutes after 
eating. 

• Food or drink with ginger in it can help. 

• Some people find peppermint tea helps. Try adding a teaspoon of honey if you 
prefer a sweeter taste. 

• Sipping a fizzy drink, such as lemonade, ginger ale or fizzy water may help. 

• Try having drinks between meals rather than with your food 

• Wear Sea Bands® on your wrists. You can get them from your pharmacy 

• Relaxation techniques may help you feel less sick. 

Let your doctor know if you have constipation, as this can make you feel sick. You 
may need some medicine to help.  

Heartburn and indigestion  

Some cancer treatments and other drugs can irritate the stomach. Heartburn is a 
burning feeling in the chest. Indigestion is an uncomfortable feeling in the upper part 
of the abdomen (tummy). It usually happens after meals.  

What you can do 

• Talk to your doctor, they can give you medicines to help. 

• Make a note of foods that make you feel uncomfortable so you can avoid them. 

• Avoid chocolate, alcohol, spicy food, fatty food and aniseed. 

• Avoid large meals and eating late at night. 

• Eat regular meals and eat slowly. 

• Rest for 45–60 minutes after you eat. Try not to lie down after a meal. 

• Wear loose clothing around your waist. 

• Try to stay a healthy weight. 

• If you smoke, try to stop or cut down. 

Bowel changes that affect your diet 
Constipation 
This is when you find it difficult or painful to poo. Some cancer drugs and other 
medicines, such as painkillers and some anti-sickness drugs, can cause 
constipation. Talk to your doctor if you have constipation. They may give you 
medicines called laxatives.  

 

 

 



 প�ৃা 25 েমাট 32 ময্াকিমলান (Macmillan) তথয্প� 2020: খাওয়ার সমসয্া এবং কয্ানসার 

What you can do 

• Eat foods with lots of fibre in. These include fresh fruit and vegetables, 
wholemeal bread, flour and pasta, whole wheat cereal, muesli, oats, beans, 
lentils, peas and brown rice. 

• Drink lots of fluids, both hot and cold drinks. Try to drink 2 litres each day (3½ 
pints). This is important if you are eating more fibre. 

• Eating prunes and their juice, dried apricots or syrup of figs may help. 

• Gentle exercise, such as walking, can help.  

If you have bowel cancer, it is important to talk to your dietitian, doctor or nurse 
before changing your diet.  

Diarrhoea  
This is when you need to poo more often than normal, and the poo is softer than 
normal. 

Many cancer treatments can cause diarrhoea. It can also be caused by medications 
such as antibiotics, or by having an infection. Diarrhoea can be a temporary, mild 
side effect or it can be more severe. Always tell your doctor if you have diarrhoea 
and if it gets worse.  

If you have diarrhoea after surgery for bowel cancer, talk to your cancer doctor or 
nurse before changing your diet.  

What you can do 

• Drink lots of fluids (at least 2 litres or 3½ pints each day).  

• Eat small meals more regularly, rather than having large meals. 

• Eat light foods, such as fish, chicken, well-cooked eggs, white bread, pasta and 
rice. 

• Eat your meals slowly 

• Eat less fibre (such as cereals, raw fruits and vegetables). 

• Avoid greasy and fatty foods such as chips and burgers. 

• Avoid spicy foods. 

If changing what you eat does not help with diarrhoea, you may need to have anti-
diarrhoea tablets. It is important to take the tablets exactly as your doctor explains. 

Sometimes diarrhoea can be severe. If you have diarrhoea more than 4 times in 24 
hours, or have diarrhoea during the night, contact the hospital straight away. 
Wind 
Radiotherapy to the pelvis (lower tummy area) and some types of bowel surgery may 
cause wind. Some types of medicines, and having constipation can also cause wind. 

If you find wind painful, or difficult to cope with, talk to your cancer doctor or nurse.  

https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/late-effects-pelvic-radiotherapy/index.html#162005
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/bowel-cancer/index.html#164038
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/eating-problems/constipation.html#103894
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What you can do 

• Eat and drink slowly. Take small mouthfuls and chew food well. 

• Avoid beans, pulses, pickles, sweetcorn, onions and fizzy drinks. 

• Try adding 2 teaspoons of peppermint water  to a glass of warm water. You can 
sweeten it with honey. Or you could try peppermint tea. 

• Your GP can give you peppermint capsules that may help. 

• Charcoal tablets may help – you can get some from your pharmacy. 

• Gentle exercise, especially walking, can help. 

• Try to make sure you poo regularly – wind can be a sign of constipation. 

Changes to your appetite and weight  
If you find it hard to eat, or you are losing weight, it is important to talk to a dietitian. 
They can talk to you about ways to put on weight and avoid losing weight.   

If you do not feel hungry (poor appetite) 
During cancer treatment, you may lose your appetite and not feel hungry. This may 
be due to feeling sick, food and drink tasting different, or because you feel too tired. 
Here are some tips that may help: 

• Eat smaller meals but have them more often. 

• Keep snacks, such as crisps, nuts, dried fruit, cheese, crackers and yoghurt, with 
you for when you feel able to eat. 

• Serve food on a small plate. 

• Eat meals slowly, chew the food well and relax for some time after each meal. 

• If you cannot eat a meal, you could have a fruit smoothie with yoghurt or ice 
cream. Or a milkshake or hot chocolate, made with full fat milk and some cream. 
(See food supplements below). 

• Drinking a small amount of alcohol just before, or with, food can help your 
appetite. Check with your doctor that you can have alcohol. 

• Your doctor may give you a medicine that can help increase your appetite.  

• On days when your appetite is better, try to eat well and have your favourite 
foods. 

If you have had treatment for bowel cancer, talk to your dietitian, cancer nurse or 
doctor about your diet. 

Avoiding weight loss  
If you are losing weight or finding it hard to eat, you can add extra calories (energy) 
and protein to your diet without having to eat more food.  

• Add full-fat milk, syrup, honey or sugar to breakfasts and desserts  
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• Try adding cream or lentils, beans and noodles to casseroles and soups 

• Grated cheese or olive oil can be added to hot soup 

• Cream, cheese and butter can be added to mashed potatoes or sauces  

• Use plenty of butter and add mayonnaise or salad cream in sandwiches 

• Add peanut butter (or other nut spreads), chocolate spread, tahini, honey or jam 
to bread, toast, crackers and biscuits. 

Food supplements 
Your doctor may suggest that you have food supplements (nutritional supplements). 
These can add extra calories (energy) or protein to your diet. Some are drinks and 
others are powders that you add to food or drink. There are also some foods, such 
as ready-made puddings.  

Your doctor or dietician may need to prescribe some supplements but others you 
can buy from the pharmacy or supermarket. You can ask your doctor or dietitian 
about food supplements. You should only use supplements if they recommend it. 

If you have diabetes, you must get advice from your GP, cancer nurse or dietitian, 
before you use food supplements. 

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

• The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you 
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you 
want to use. We can answer medical questions, give you information about 
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 
days a week, 8am to 8pm. 

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

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

• Local support groups – At a support group you can talk to other people 
affected by cancer. Find a group near you at 
macmillan.org.uk/supportgroups or call us. 

• Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected 
by cancer online at macmillan.org.uk/community 
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Word list  
Word  
 

In English How to say in 
English  

Meaning  

 Antibiotics  Medicine that treats an 
infection. 

 Appetite  When you feel you want to 
eat food. 

 Calories  Calories are the amount of 
energy contained in food. 
Your body needs energy from 
food to function. 

 Chemotherapy  A cancer treatment that uses 
drugs to kill cancer cells. 

 Constipation  When you find it difficult or 
painful to empty your bowels 
(poo). You might not be going 
as often as usual, or your poo 
might be hard and lumpy. 

 Diabetes  A condition where the amount 
of sugar in the blood is too 
high because the body does 
not use it properly. 

 Dietitian  An expert in food and 
nutrition. They can tell you 
which foods are best for you. 
They can also give you 
advice if you have problems 
with your diet. 

 Digestion  How your body breaks down 
the food you eat and gets 
nutrients from it. 

 Food 
supplements 

 Drinks, powders or foods that 
can be added to your diet to 
increase the amount of 
calories, protein or nutrients 
you are getting. 

 Heartburn  Heartburn is a burning feeling 
in the chest. It can be very 
painful. It happens when acid 
from the stomach irritates the 
lining of your the oesophagus 
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(food pipe). 

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

 Indigestion  Pain or discomfort in the 
upper part of the tummy. It 
can happen when stomach 
acid irritates the lining of the 
stomach. It happens mostly 
after meals. 

 Infection  When bacteria gets into your 
body and causes an illness. 

 Low immunity  When your body's immune 
system is not working 
properly. It means you are 
more at risk of getting an 
infection. 

 Nutrients 
 

 Substances in food that your 
body needs to keep working 
properly and stay healthy. 

 Oesophagus  The tube that goes from the 
mouth in to the stomach. 
Food passes down it when 
you eat. It’s also called the 
gullet or food pipe. 

 Protein  A substance found in food 
that is important in a healthy 
diet. Our body needs protein 
to function, grow and repair 
itself. 

 Radiotherapy  A cancer treatment that uses 
high-energy rays, such as x-
rays, to kill cancer cells. 

 Saliva  A liquid your body produces 
and releases into the mouth. 
It helps keep your mouth 
healthy and moist. It also 
helps with chewing, 
swallowing and digestion. It is 
also called spit. 
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 Salivary glands  Glands around the mouth that 
produce saliva. 

 Speech and 
language 
therapist 

 Someone who can help if you 
have problems with speech 
and swallowing. 

 Targeted therapy  A cancer treatment that uses 
drugs that target and attack 
cancer cells. 
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More information in other languages 
We have information in other languages about these topics: 

Types of cancer 

• Breast cancer 
• Large bowel cancer  
• Lung cancer 
• Prostate cancer 

Treatments 

• Chemotherapy 
• Radiotherapy 
• Surgery 

Coping with cancer 

• If you are diagnosed with cancer – a quick guide  
• Eating problems and cancer 
• End of life 
• Financial support – benefits 
• Financial support – help with costs 
• Healthy eating 
• Tiredness (fatigue) and cancer 
• Side effects of cancer treatment 
• What you can do to help yourself 

 
To see this information, go to macmillan.org.uk/translations 

Speak to us in another language 

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in another language 
through an interpreter. Please tell us in English which language you need. You can 
talk to us about your worries and medical questions.  

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied 
upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are 
concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any 
loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as 
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