Sepsis and cancer:
Bengali

মেপসেে এবং ক্যোনেোর
কযানোর এবং মকছু মকছু কযানোররর মিমকৎো আপনার সেপমেে হওয়ার ঝুুঁ মকরক বাম়িরয় তু লরত পারর।
এই মলফ্রলটটি বযাখ্যা করর:
•

সেপমেে কী

•

কখ্ন আপনারক আপনার হােপাতাল টিরম্র োরে স াগার াগ কররত হরব

•

মনরেরক রক্ষা কররত আপমন কী কররত পাররন।

মনরি দাগ সদওয়া স সকারনা িব্দ সিষ মদরকর িব্দ তামলকায় বযাখ্যা করা হরয়রছ। িব্দ তামলকায়
িব্দগুরলার ইংররমে উচ্চারণও অন্তর্ুু ক্ত ররয়রছ৷
এই তরেযর মবষরয় আপনার সকারনা প্রশ্ন োকরল, আপমন স হােপাতারল মিমকৎো করারেন
সেখ্ানকার ডাক্তার বা নােুরক মেরেে করুন৷

এই তথ্য মে সবষয়ে:
•

সেপমেে কী?

•

সকন আম্ার সেপমেে হরত পারর?

•

সেপমেে কখ্ন হরত পারর?

•

আম্ার সেপমেে হওয়ার ঝুুঁ মক কতটা?

•

আমম্ মক সেপমেে হওয়া প্রমতররাধ কররত পামর?

•

আমম্ মকর্ারব মনরেরক োহা য কররত পামর?

•

কযানোররর মিমকৎোর আরগ মনরের সদখ্ারিানা করা

•

কযানোররর মিমকৎো িলাকালীন েম্রয় মনরের সদখ্ারিানা করা

•

েংক্রম্রণর উপেগুেম্ূহ স গুমল সেপমেরের মদরক মনরয় স রত পারর

•

সেপমেে পরবতী উপেগুেম্ূহ - 999 কল করুন

•

আমম্ খ্ন আম্ার হােপাতাল টিম্রক কল করব তখ্ন কী হরব?

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্ারব আপনারক োহা য কররত পারর

•

িব্দ তামলকা

•

বাংলা র্াষায় আররা তেয

•

েূত্র ও ধনযবাদ োপন
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মেপসেে ক্ী?
সেপমেেরক কখ্নও কখ্নও ররক্তর মবষমক্রয়া বলা হয়। আপনার িরীর েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাইরয়র
পমরবরতু মনরেরক আক্রম্ণ করর েংক্রম্রণর মবরুরে প্রমতমক্রয়া োনারল এটি ঘরট।
সেপমেরের মিমকৎো হােপাতারল দ্রুত করার প্ররয়ােন হয়। দ্রুত মিমকৎো না করা হরল সেপমেরের কাররণ
সলাকেন ম্ারা স রত পারর।
সেপমেরের দ্রুত মিমকৎো করা হরল, সবমিরর্াগ সলাকেনই েম্পূণুরূরপ সেরর উরে

মক্ন আ োর মেপসেে হয়ত পোয়র?
কযানোর এবং মকছু মকছু কযানোররর মিমকৎো আপনার িরীররক েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাই কররত অক্ষম্
করর তু লরত পারর।
আম্ারদর সদহগুমল সকাষ নারম্ পমরমিত ক্ষু দ্র মবমডং ব্লক দ্বারা গঠিত। আম্ারদর রক্ত সলামহত রক্তকমণকা
এবং সেত রক্ত কমণকােহ সকাষ দ্বারা গঠিত।
এক ধররণর সেত রক্তকমণকা আম্ারদর সদহগুমলরক েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাই কররত েহায়তা করর। মকছু
মকছু কযানোররর মিমকৎো আম্ারদর িরীরর এই সেত রক্তকমণকার েংখ্যা হ্রাে করর। আপনারক
সকরম্ারেরামপ সদওয়া হরল সেরক্ষরত্র এটি হওয়ার েম্ভাবনাটাই েবরিরয় োধারণ, তরব এটি অনযানয
কযানোররর মিমকৎোর ফ্রলও হরত পারর।
আপনার িরীরর এই সেত রক্ত কমণকার েংখ্যা কম্ োকরল, সেরক্ষরত্র একটি সছাটখ্ারটা েংক্রম্ণ খ্ুব
ম্ারাত্মক আকার ধারণ কররত পারর। এটি করয়ক ঘণ্টার ম্রধয ম্ৃতুযর কারণ হরত পারর।

মেপসেে ক্খন হয়ত পোয়র?
েংক্রম্ণ বা সেপমেে স সকারনা েম্য় হরত পারর। আপনার েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাই করা সেত
রক্তকমণকার েংখ্যা খ্ন েবুমনম্ন োরক তখ্ন আপনার ঝুুঁ মকটি োধারণত েরবুাচ্চ োরক। এরকবারর মনর্ুু ল
েম্য়টির তারতম্য হরত পারর, তাই আপমন কখ্ন েবরিরয় সবমি ঝুুঁ মকর ম্রধয োরকন সেই বযাপারর আপনার
হােপাতাল টিম্রক মেোো করুন।
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আ োর মেপসেে হওেোর ঝুঁ সক্ ক্তটো?
আপনার েংক্রম্ণ এবং সেপমেে হওয়ার ঝুুঁ মক আপমন স ধররণর কযানোররর ওষুধ খ্ারেন সেটির উপর
মনর্ু র করর। এটি আররা মনর্ু র করর:
•

কী ধররণর কযানোর আপনার আরছ

•

কযানোররর আকার

•

কযানোরটি আপনার িরীররর স অংরি শুরু হরয়মছল সেখ্ান সেরক অনয অংরি ছম়িরয় পর়িরছ
মকনা

•

আপনার বয়ে

•

আপনার োধারণ স্বাস্থ্য।

আস সক্ মেপসেে হওেো প্রসতয়রোধ ক্রয়ত পোসর?
েংক্রম্ণ কম্ হওয়ার েনয ল়িাই করর এম্ন সেত রক্তকমণকার েংখ্যা আপমন বন্ধ কররত পাররবন না। এর
অেু হরলা আপমন সেপমেে হওয়া প্রমতররাধ কররত পাররবন না।
আপসন ক্রয়ত পোয়রন এ ন েবয়েয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্োজটি হয় ো েসি আপনোর মক্োয়নো ধরয়র্র
উয়েগ থ্োয়ক্ মেয়েয়ে েরোেসর আপনোর হোেপোতো টিয় র 24 ঘণ্টোর মহল্প োইয়ন ক্ ক্রো। এটি
আপনার েংক্রম্ণ মথ্য়ক্ োরোত্মক্ ে েযো হওেোর ঝুঁ সক্য়ক্ হ্রোে ক্য়র এবং আপনার েীবন বাুঁিারত
পারর।

আস সক্ভোয়ব সনয়জয়ক্ েোহোেয ক্রয়ত পোসর?
আপনার মনরের হােপাতাল টিরম্র 24-ঘণ্টার সহল্পলাইন নম্বরটি েবুদা আপনার কারছ রাখ্রত হরব।
আপনার কযানোররর ধররণর উপর মনর্ু র করর আপনার হােপাতাল টিম্টি কযানোর টিম্ বা সহম্ারটালমে
টিম্ হরত পারর।
আপনার েনয মদ অনয কাররার হােপাতারল সফ্ান করার প্ররয়ােন হয়, তরব তারদর কারছও 24-ঘণ্টার
সহল্পলাইন নম্বরটি োকরত হরব। এই নম্বরটির প্ররয়ােন হরত পারর এম্ন বযমক্তরা হরলন:
•

আপনার পমরবাররর েদেযরা

•

আপনার বন্ধুরা

•

আপনার কম্ুরক্ষরত্রর েহকম্ীরা।
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সদমর কররবন না - েবেম্য়ই হােপাতারল ত তা়িাতাম়ি েম্ভব কল কররবন। প্রােমম্ক প ুারয় মিমকৎো
শুরু করা হরল সেপমেরের মিমকৎো করা েহে।
এছা়িা অনযানয উপায়ও ররয়রছ স র্ারব আপমন মনরেরক েহায়তা কররত পাররন:
•

আপনার পমরবার, বন্ধু এবং কম্ুরক্ষরত্রর েহকম্ীরদর আপনার সেপমেে হওয়ার ঝুুঁ মক েম্পরকু
বলুন।

•

মকর্ারব আপমন দ্রুত হােপাতারল স রত পাররবন সেটির পমরকল্পনা করুন, স ম্ন সক আপনার
বাচ্চারদর সদখ্ারিানা কররব বা আপনারক হােপাতারল মনরয় স রত েহায়তা কররব।

•

সকারনা েংক্রম্ণ প্রােমম্ক প ুারয় (প্রােমম্ক েংক্রম্ণ) োকার েম্য় সেই উপেগুগুমল পরীক্ষা করর
সদখ্ুন। আম্রা এই তরেয এইগুমল বণুনা করমছ।

•

সেপমেরের উপেগুগুমল পরীক্ষা করর সদখ্ুন। আম্রা এই তরেয এইগুমল বণুনা করমছ।

•

আপনার ম্রধয েংক্রম্রণর স সকারনা একটি লক্ষণও োকরল েরুমরমর্মিরত আপনার কযানোর
টিম্রক কল করুন।

আপনার ম্রধয স উপেগুগুমল সদখ্া মগরয়রছ সেগুমল কী েংক্রম্ণেমনত নামক অনয সকারনা মিমকৎোর পােু
প্রমতমক্রয়া তা োনা ম্ুিমকল। আপনার হােপাতাল টিরম্র োরে স াগার াগ কররত সদমর কররবন না। সকান
েংক্রম্রণর েনয সেপমেে হরত পারর তা আপমন বা আপনার ডাক্তার সকউই বলরত পাররবন না। এ কাররণই
কযানোররর মিমকৎোর েম্য় সলাকেনরদর স েব েংক্রম্ণ হয় েরুমরর্ারব সেগুমলর মিমকৎো সদওয়া
হয়।
েংক্রম্ণ মনরে মনরেই র্ারলা হরয় ায় না। প্রােমম্ক েংক্রম্ণগুমলর মিমকৎো েহরেই অযামিবারয়াটিক মদরয়
করা স রত পারর। মকন্তু েংক্রম্রণর মিমকৎোর মবলম্ব করা মবপজ্জনক হরত পারর।

ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেোর আয়গ সনয়জর মিখোয় োনো ক্রো
মিমকৎোর আরগ মনম্নমলমখ্তগুমল করর আপমন মনরের ত্ন মনরত পাররন:
•

ফ্লু (ইনফ্লুরয়ঞ্জা) এর টিকা সনওয়ার বযাপারর আপনার ডাক্তার বা নারেুর োরে কো বলুন।

•

োরম্ুামম্টার মকনুন, ারত আপমন আপনার তাপম্াত্রা পরীক্ষা কররত পাররন।

•

কযানোররর মিমকৎো শুরু করার আরগ দাুঁত পরীক্ষা কমররয় মনন।
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ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেো ে োক্ো ীন ে য়ে সনয়জর মিখোয় োনো ক্রো
স্বার্ামবকর্ারব আপনার েীবন াপন কররত র্য় পারবন না। আপনার মর়্ি ুক্ত োয়গা এ়িারনা বা
পমরবার এবং বন্ধুবান্ধবরদর োরে োক্ষাৎ করা বন্ধ করার দরকার সনই তক্ষণ না আপনার হােপাতাল
টিম্ আপনারক তা কররত বলরছন। সকরম্ারেরামপর েম্য় হওয়া েংক্রম্ণগুমল োধারণত আপনার মনরের
সদরহ প্রাকৃ মতকর্ারব উপমস্থ্ত বযাকরটমরয়ার কাররণ হরয় োরক।
মিমকৎো িলাকালীন েম্রয় মনম্নমলমখ্তগুমল করর আপমন মনরের ত্ন মনরত পাররন:
•

স সকারনা কাটা সছুঁ ়িা বা আুঁি়ি োরে োরেই পমরষ্কার করর সফ্লুন এবং সেটিরক প্লাস্টার মদরয়
সেরক মদন।

•

মদরন কম্পরক্ষ দুইবার করর দাুঁত পমরষ্কার করুন।

•

অেুস্থ্ বযমক্তরদর এম়িরয় িলুন, স ম্ন মিরকন পক্স, ডায়মরয়া বা জ্বরর আক্রান্ত বযমক্তরদর।

•

আপমন মিরকন পরক্স আক্রান্ত সলারকর োরে একই োয়গায় সেরক োকরল আপনার হােপাতাল টিরম্র
সহল্পলাইরন কল করুন।

•

টয়রলট বযবহাররর পরর এবং খ্াওয়ার আরগ এবং পরর আপনার হাত ধুরয় সফ্লুন।

•

প্রাণীে বেু য স্পিু করার বা অপোররণর পরর োরে োরে আপনার হাত ধুরয় মনন।

•

বাগান করার েনয এবং স খ্ারন আপনার মনরের িরীর সকরট সফ্লরত পাররন এম্ন অনয সকারনা
মক্রয়াকলারপর েনয পমরষ্কার গ্লার্ে বযবহার করুন।

•

েঠিক তাপম্াত্রায় খ্াবার রান্না করুন এবং েঠিক তাপম্াত্রায় খ্াদয ম্েুত করুন।

•

আপনার ডারয়ট েম্পরকু আপনারক সদওয়া স সকারনা পরাম্িু সম্রন িলুন। েব সরাগীরদরই তারদর
ডারয়রট পমরবতু ন আনার প্ররয়ােন সনই। আপনার ডারয়ট পমরবতু ন কররত হরল আপনার
মিমকৎোর শুরুরত আপনারক এ েম্পরকু বলা হরব।
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েংক্র য়র্র উপেগণ ে ূহ মেগুস মেপসেয়ের সিয়ক্ সনয়ে মেয়ত পোয়র
মনম্নমলমখ্ত েংক্রম্রণর উপেগুগুমলর সকারনা একটিও মদ আপনার ম্রধয সদখ্া সদয় তরব েরুমরমর্মিরত
আপনার হােপাতাল টিরম্র োরে স াগার াগ করুন:
•

আপমন স্বার্ামবরকর সিরয় কম্ র্াল সবাধ কররল বা মবছানা সেরক উেরত অক্ষম্ হরল

•

আপনার তাপম্াত্রা 37.5 মডমি সেলমেয়াে (99.5 মডমি ফ্াররনহাইট) এর উপরর হরল।

•

আপনার তাপম্াত্রা 36 মডমি সেমিরিড (96.8 মডমি ফ্াররনহাইট) এর মনরি হরল।

•

আপনার কাুঁপমু ন হরে, অতযন্ত োণ্ডা লাগরছ এবং গা গরম্ হরে না বরল ম্রন হরল, স ম্নটি আপনার
খ্ন ‘ফ্লু’ (ইনফ্লুরয়ঞ্জা) হরল হরয় োরক।

•

আপনার ডায়মরয়া হরল। এর অেু 24 ঘণ্টার ম্রধয 4 বার বা তার সিরয় সবমি বার নরম্, পাতলা
পায়খ্ানা হওয়া।

আররা অনয মকছু ধররণর েংক্রম্ণ ররয়রছ স গুমলরত অনয ধররণর উপেগু সদখ্া মগরয় োরক। আপনার এই
উপেগুগুমলর সকারনা একটিও োকরল আপনার েরুমর মর্মিরত আপনার হােপাতাল টিরম্র োরে স াগার াগ
কররত হরব:
প্রস্রোয়বর েংক্র র্ হওেোর ের্
• আপনার প্রস্রাব (ম্ূত্র তযাগ) করার েম্য় বযো বা অস্বমি হওয়া
•

স্বার্ামবরকর সিরয় ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া

•

আপনার ম্ূত্রেমল পুররাপুমর খ্ামল হরে না বরল অনুর্ব করা

•

আপনার ম্ূত্রেমলটি খ্ামল করার েনয অরপক্ষা কররত অক্ষম্ হওয়া

•

সফ্াুঁটা সফ্াুঁটা হরয় প্রস্রাব প়িা (মনয়ন্ত্রণ না োকা)

•

আপনার সপরটর মনরির মদরক (তলরপট) বযো করা

•

প্রস্রাব সঘালা বা দুগুন্ধ ক্ত
ু হওয়া, বা এরত রক্ত োকা।

বয়ক্র েংক্র য়র্র উপেগণ ে ূহ
• োে মনরত কষ্ট হওয়া
•

বুরক বযো হওয়া

•

কামির োরে েবুে কফ্ আো।
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ত্বক্ েংক্র য়র্র উপেগণ ে ূহ।
• লালরি র্াব, গরম্ হওয়া, সফ্ালা বা বযো (মবরিষত মপআইমেমে লাইন, সেন্ট্রাল লাইন, কাটা বা
ক্ষতরক মঘরর)

িোুঁয়তর েংক্র য়র্র উপেগণ ে ূহ
• আপনার দাুঁরত বা ম্াম়িরত টনটরন বযো া হোৎ করর শুরু হরয় ধীরর ধীরর আররা খ্ারাপ হরত
োরক
•

বযো া আপনার ন্ত্রণাদায়ক দাুঁত বা ম্াম়ির পারির মদরকর কান, সিায়াল এবং ঘার়ি ছম়িরয় পর়ি

•

আপনার ম্ুরখ্ লালরি বা সফ্ালা র্াব োকা।

মেপসেে পরবতী উপেগণ ে ূহ - 999 ক্ ক্রুন
আপনার ম্রধয সেপমেরের পরবতী উপেগুেম্ূহ সদখ্া মদরল, আপনার তাৎক্ষমণকর্ারব মিমকৎো েহায়তার
প্ররয়ােন। আপনার েীবন বাুঁিারত এবং আপনার সদরহর ম্ারাত্মক ক্ষমত হওয়া সরাধ কররত আপনার
মিমকৎো েহায়তার প্ররয়ােন।
আপনার এই উপেগুগুমলর স সকারনা একটিও হরয় োকরল তরব 999 এ কল করুন:
•

কো বলা েম়িরয় আো বা মবভ্রামন্ত হওয়া

•

ম্ারাত্মক কাুঁপুমন হওয়া বা সপিী বযো করা

•

োরামদরন প্রস্রাব না হওয়া

•

ম্ারাত্মক োেকষ্ট হওয়া

•

ত্বরক নানাবরণুর ছাপ প়িা বা বণুহীন হরয় াওয়া

•

োধারণর্ারব খ্ুব অেুস্থ্ সবাধ করা - এটি েম্ভবত আপনার েীবরন েবরিরয় খ্ারাপ অনুর্ব করা
হরত পারর।

আস েখন আ োর হোেপোতো টি য়ক্ ক্ ক্রব তখন ক্ী হয়ব?
মটস য় োয়ন ূ যোেন
আপনার হােপাতাল টিম্ আপনার উপেগুেম্ূহ এবং তাপম্াত্রা েম্পরকু মেোো কররব। তারা আপনারক
েরুমর মর্মিরত হােপাতারল স রত বলরত পারর এবং আপনারক সেখ্ারন োকরত হরত পারর। ত তা়িাতাম়ি
েম্ভব হােপাতারল াওয়াটা েরুমর, স ন আপনারক প্ররয়ােরন সদখ্া এবং মিমকৎো সদওয়া স রত পারর।
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হোেপোতোয়
ূ যোেন
হােপাতাল টিম্ আপনারক ইম্ারেুমি মহোরব মবরবিনা কররব, তরব োধারণত আপনারক আলাদা ঘরর
আলাদা করা রাখ্া হরব না। হােপাতাল টিম্ েম্ভবত া কররব:
•

আপনার আোর 1 ঘণ্টার ম্রধয ইনরেকিরনর ম্াধযরম্ বা একটি মিরপর ম্াধযরম্ আপনার রক্ত
প্রবারহ (মিরার ম্াধযরম্) অযামিবারয়াটিক সদরব

•

আপনারক পরীক্ষা করা

•

আপনার ররক্ত েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাই করা সেত রক্ত কমণকার েংখ্যা মনধুাররণর েনয নম্ুনােহ,
মকছু টা রক্ত সনওয়া

•

আপনার ম্রধয স লক্ষণ এবং উপেগুগুমল ররয়রছ সেগুমলর উপর মনর্ু র করর অনযানয পরীক্ষার
বযবস্থ্া করা

•

আপনার েংক্রম্রণর মবরুরে ল়িাই করা সেত রক্তকমণকার েংখ্যা খ্ুব কম্ মকনা এবং আপনার
ম্রধয সকারনা েংক্রম্ণ বা সেপমেরের লক্ষণ ররয়রছ মকনা তা মস্থ্র করা।

সবক্ল্প সেসক্ৎেোে ূহ
সেপমেে আক্রান্ত সবমিরর্াগ সলাকরদর ররক্তর প্রবারহ অযামিবারয়াটিক মিমকৎোর েনয হােপাতারল োকরত
হয়।
আপনার েংক্রম্ণ সেরক মদ আর সকারনা েম্েযা না হওয়ার েম্ভাবনা োরক সেরক্ষরত্র হােপাতাল টিম্
আপনারক এর পমরবরতু বাম়িরত সেরক খ্াওয়ার অযামিবারয়াটিক টযাবরলট মদরত পারর। তারা আপনারক
বলরব মদ আপনার সকারনা েম্েযা হয় সেরক্ষরত্র দ্রুত হােপাতারল মফ্রর াওয়া কতটা েরুমর।
আপনার মদ হােপাতারল োকরত হয় সেরক্ষরত্র আপনার হােপাতাল টিম্ আপনারক সকান অযামিবারয়াটিক
মদরয় এবং কতমদন ধরর মিমকৎো করার প্ররয়ােন সেই বযাপারর বলরব। আপনার কতমদন হােপাতারল
োকরত হরত পারর সেই বযাপাররও তারা আপনার োরে কো বলরব।
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যোক্স

োন (Macmillan) সক্ভোয়ব আপনোয়ক্ েোহোেয ক্রয়ত পোয়র

আপনারক এবং আপনার পমরবাররক োহা য কররত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্ারন আরছ। আপমন
স খ্ান সেরক েহায়তা সপরত পাররন:
•

িযো যোক্স োন েোয়পোটণ োইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00
00)। আম্ারদর সদার্াষী আরছ, তাই আপমন আম্ারদর োরে আপনার র্াষায় কো বলরত পাররন।
আপমন স র্াষাটি বযবহার কররত িান, শুধু তার নাম্ ইংররমেরত আম্ারদররক বলুন। আম্রা
সম্মডরকল প্রশ্নগুরলার উির মদরত পামর, আপনারক আমেুক েহায়তার মবষরয় তেয মদরত পামর, বা
আপনার অনুর্ূমতগুরলার মবষরয় আপনার োরে কো বলরত পামর। েপ্তারহ 7 মদন, েকাল 8 সেরক
েন্ধযা 8টা প ুন্ত সফ্ান লাইন সখ্ালা োরক।

•

যোক্স োন (Macmillan) ওয়েবেোইট (macmillan.org.uk)। কযানোর এবং কযানোর
মনরয় সবুঁরি োকার মবষরয় আম্ারদর োইরট ইংররমেরত অরনক তেয আরছ।
www.macmillan.org.uk/translations ওয়েবেোইয়ট অনযোনয ভোষোে আয়রো তথ্য আয়ে

•

তথ্য ও েহোেতো পসরয়ষবো৷ তেয ও েহায়তা সকরে, আপমন একেন কযানোর েহায়তা
মবরিষরের োরে কো বলরত পাররন এবং মলমখ্ত তেয সপরত পাররন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওরয়বোইরট আপনার েবরিরয় মনকটস্থ্ সকে
খ্ুুঁরে সবর করুন বা আম্ারদর কল করুন। আপনার হােপাতারল একটি সকে োকরত পারর।

•

স্থোনীে েোয়পোটণ গ্রুপ - োরপাটু গ্রুরপ আপমন কযানোরর আক্রান্ত অনযানয সলাকেরনর োরে কো
বলরত পাররন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওয়েবেোইয়ট আপনোর ক্োেোক্োসে
এক্টি গ্রুপ খুঁয়জ সনন বা আম্ারদররক কল করুন।

•

যোক্স োন (Macmillan) অন োইন ক্স উসনটি – আপমন একই ধররনর পমরমস্থ্মতরত োকা
বযমক্তরদর োরে macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্ো ব য়ত পোয়রন।
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ব্দ তোস ক্ো
শব্দ
(উদ্দিষ্ট ভাষা)

ইংরেদ্দিরে

ইংরেদ্দিরে দ্দিভারে
েলরে হয় (ইংরেজি

অর্থ

অ্যাজিবার াটিকস

Antibiotics

অ্যাজিবার াটিকস

যকরমারেোজি

Chemotherapy

যকরমারেোজি

যে ওষুধ সংক্রমরেে জিজকৎসা
করে।
কযানসারেে জিজকৎসা ো জির
কযানসাে যকাষগুরিা ধ্বংস কোে
িনয ওষুধ বযবহাে কো হ ।

যকাষ

Cells

যসিস

ক্ষু দ্র জবজডং ব্লক ো আমারিে যিরহে
অ্ঙ্গ এবং কিা তৈজে করে।

জিরকন িক্স

Chicken pox

জিরকন িক্স

জ্বে

Fever

জফভাে

এমন একটি সংক্রমে োে কােরে
জ্বে, ত্বরক ফু সকুজ়ি এবং িু িকাজন
হ । যিাকিরনে সাধােেৈ
জশশুকারি এটি হ ।
সংক্রমরেে জবরুরে ি়িাই কোে
িনয েখন আিনাে যিরহে
ৈািমাত্রা স্বাভাজবরকে যির যবজশ
গেম হর ো । এটিে কােরে
আিজন ঘামরৈ এবং িুববি ও অ্জিে
যবাধ কেরৈ িারেন।

টীকা

Vaccine

ভযাকজসন

ডা জে া

Diarrhoea

ডা জে া

িার্শ্বপ্রজৈজক্র াসমূহ

Side effects

সাইড এরফক্টস

জিআইজসজস িাইন

PICC line

জিআইজসজস িাইন

শরেে ট্রান্সজিটারেশন)

এমন একটি জিজকৎসা োে িক্ষয
হরে আিনাে যিহরক জনজিব ষ্ট
সংক্রমে যেরক সুেক্ষা (ইজমউজনটি)
যি । এটি প্রা শই ইনরিকশন জির
যিও া হ ।
24 ঘণ্টাে মরধয 4 বাে বা ৈাে
যির যবজশ বাে নেম, িাৈিা
িা খানা হও া।
কযানসারেে জিজকৎসাে অ্বাজিৈ
প্রভাবসমূহ যেমন িু ি ি়িা, অ্সুি
বা ক্লাজি অ্নুভব কো।
একটি সরু টিউব ো আিনাে
বাহুে জশোে মরধয িরি ো । এটি
যকরমারেোজি যিবাে িনয বযবহৃৈ
হ । অ্নয প্রাি শেীরেে বাইরে
োরক।
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ফ্লু (ইনফ্লুর ঞ্জা)

Flu (influenza)

ফ্লু (ইনফ্লুর ঞ্জা)

ফু সফু স এবং র্শ্াসনািীে সংক্রমে
(আমারিে যিরহে যে নািীগুজিে
মাধযরম আমো র্শ্াস যনই)। এটিে
কােরে আিনাে জ্বে এবং শেীরে
বযো হরৈ িারে।

ফ্লু ভযাকজসন

Flu vaccine

ফ্লু ভযাকজসন

একটি ভযাকজসন ো আিনারক ফ্লু
(ইনফ্লুর ঞ্জা) যেরক েক্ষা করে।

মূত্রেজি

Bladder

ব্লযাডাে

যিাজহৈ েক্ত কজেকা

Red blood cells

যেড ব্লাড যসিস

যর্শ্ৈ েক্ত কজেকা

White blood cells

যহা াইট ব্লাড যসিস

সংক্রমে

Infection

ইনরফকশন

যসন্ট্রাি িাইন

Central line

যসন্ট্রাি িাইন

হাসিাৈাি টিম

Hospital team

হসজিটাি টিম

আিজন ট রিরট না োও া িেবি
আিনাে যিরহে যে অ্ঙ্গটি প্রস্রাব
মিুৈ করে োরখ।
আমারিে শেীরেে যসই যকাষসমূহ
ো শেীরে অ্জক্সরিন িজেবহে
করে।
আমারিে েরক্তে যকাষসমূহ ো
সংক্রমরেে জবরুরে ি়িাই করে।
েখন বযাকরটজে া আিনাে শেীরে
প্ররবশ করে এবং অ্সুিৈাে কােে
হ ।
একটি সরু টিউব ো আিনাে
বুরকে একটি জশোে মরধয িরি
ো । এটি যকরমারেোজি যিবাে
িনয বযবহৃৈ হ । অ্নয প্রাি
শেীরেে বাইরে োরক।
ডাক্তাে, নাসব এবং অ্নযানয
যিশািােরিে িি োো আিনারক
হাসিাৈারি যিখারশানা কেরব।
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[োংলা] ভাষায় আরো ের্য আরে
এই মবষয়গুরলা েম্বরন্ধ আম্ারদর বাংলা র্াষায় তেয আরছ:
ক্যোনেোয়রর ধরন

ক্যোনেোয়রর ম োক্োসব ো ক্রো

•

িন কযানোর

•

•

বৃহদারন্ত্রর কযানোর

মদ আপনার কযানোর মনণুয় হরয় োরক - একটি িটেলমদ
মনরদু মিকা

•

ফ্ু েফ্ু রের কযানোর

•

খ্াবার েম্েযা এবং কযানোর

•

সপ্রারস্টট কযানোর

•

েীবরনর অবোন

•

আমেুক েহায়তা - সবমনমফ্টেম্ূহ

•

আমেুক েহায়তা - খ্রি সম্টারনার েনয োহা য

সেসক্ৎেোে ূহ

•

সকরম্ারেরামপ

•

স্বাস্থ্যকর খ্াদযার্যাে

•

সরমডওরেরামপ

•

ক্লামন্ত (অবেন্নতা) এবং কযানোর

•

োেুামর

•

কযানোর মিমকৎোর পােুপ্রমতমক্রয়ােম্ূহ

•

মনরেরক োহা য করার েনয আপমন কী কররত পাররন

এই তেয সদখ্রত, macmillan.org.uk/translations-এ ান
আ োয়ির েোয়থ্ বোং োে ক্থ্ো ব ন

আপমন 0808 808 00 00 নম্বরর মবনাম্ূরলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ সফ্ান কররত পাররন এবং
একেন সদার্াষীর োহার য আম্ারদর োরে বাংলায় কো বলরত পাররন। আপনার উরদ্বগ ও মিমকৎো
েম্পমকু ত প্রশ্নগুরলা মনরয় আপমন আম্ারদর োরে কো বলরত পাররন৷ খ্ন আপমন কল কররবন শুধু
ইংররমেরত বলুন ‘বাংলা](বলুন “সবঙ্গমল”)৷
আম্রা েপ্তারহ 7 মদন, েকাল 8 সেরক েন্ধযা 8টা প ুন্ত সখ্ালা োমক।

আম্রা আিা কমর স আপনার মনকট এই তেয েহায়ক হরয়রছ। আপনার সকারনা প্রশ্ন োকরল, আম্রা
আপনার র্াষায় সটমলরফ্ারনর ম্াধযরম্ তেয ও েহায়তা মদরত পামর। আম্রা মবনাম্ূরলয পমররষবা মদরয় োমক।
আম্ারদররক শুধুম্াত্র 0808 808 00 00 নম্বরর (েপ্তারহ 7 মদন, েকাল 8টা সেরক রাত 8টা প ুন্ত) কল
করুন এবং ইংররমেরত আপনার পছরের র্াষার েনয বলুন।
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েূে ও ধনযবোি জ্ঞোপন
এই েকল তেয রিনা ও েম্পাদনা করররছ ম্যাকমম্লান কযানোর োরপাটু (Macmillan Cancer
Support)-এর কযানোর তেয উন্নয়ন (Cancer Information Development) দল৷ একটি অনুবাদ
সকাম্পামন এটি বাংলায় অনুবাদ করররছ৷
এই তেয ম্যাকমম্লারনর (Macmillan) পুমিকা ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেো এবং মেপসেে-এর মর্মিরত।
আম্রা আপনারক একটি কমপ পাোরত পামর, মকন্তু েম্পূণু পুমিকাটি শুধু ইংররমেরত পাওয়া ায়।
এই পুমিকার তেয প্রােমঙ্গক মবরিষরেরা প াু রলািনা করররছন এবং আম্ারদর মিফ্ সম্মডরকল এমডটর,
প্ররফ্ের টিম্ ইর্েন, কনোলটযাি সম্মডকযাল অরকারলামেস্ট এবং ম্যাকমম্লান (Macmillan) মিফ্
সম্মডকযাল এমডটর তা অনুরম্াদন করররছন।
সেই েব কযানোর আক্রান্ত বযমক্তরদরও ধনযবাদ োনামে ারা এই তেয প ুারলািনা করররছন।
আম্ারদর েকল তেয প্রাপ্ত সেরা প্রম্ারণর মর্মিরত সনওয়া হরয়রছ। আম্ারদর বযবহার করা উৎেগুরলার
মবষরয় আররা তরেযর েনয অনুিহ করর cancerinformationteam@macmillan.org.uk
ঠিকানায় আম্ারদর োরে স াগার াগ করুন।
MAC18335_Bengali

মবষয়বস্তুর প ুারলািনা: অরক্টাবর 2018
পরবতী প ুারলািনার েনয পমরকমল্পত েম্য়েূিী: 2021

আম্রা েব েম্য় েঠিক তেয সদওয়ার মবষয়টি মনমিত করার েনয েব রকম্র্ারব সিষ্টা করর োমক মকন্তু প্রমতমনয়ত
পমরবতু নিীল সম্মডরকল গরবষণার বতু ম্ান অবস্থ্ার প্রমতফ্লরনর েনয এর উপর মনর্ু র করা উমিত হরব না৷ আপমন আপনার
স্বাস্থ্য েম্পরকু উমদ্বগ্ন োকরল, আপনার ডাক্তাররর োরে আরলািনা করুন। এই তরেয বা তৃ তীয় পরক্ষর সকারনা তরেয, স ম্ন
আম্ারদর মলংক করা ওরয়বোইরটর তরেয, সকারনা র্ু ল োকার কাররণ েৃষ্ট সকারনা ক্ষমত বা হামনর েনয ম্যাকমম্লান
(Macmillan) সকারনা দায়-দাময়ত্ব িহণ কররব না৷
© ম্যাকমম্লান কযানোর োরপাটু (Macmillan Cancer Support) 2020৷ ইংলযান্ড ও ওরয়লে (261017),
স্কটলযান্ড (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত দাতবয প্রমতষ্ঠান। সরমেস্টাডু অমফ্ে: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ।

MAC18335_Bengali
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Sepsis and cancer:
Language

Sepsis and cancer
Cancer and some cancer treatments can increase your risk of sepsis. This leaflet
explains:
•

what sepsis is

•

when you need to contact your hospital team

•

what you can do to protect yourself.

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes the pronunciation of the words in English.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.

This information is about:
•

What is sepsis?

•

Why might I get sepsis?

•

When might sepsis happen?

•

What is my risk of getting sepsis?

•

Can I prevent sepsis?

•

How can I help myself?

•

Looking after yourself before cancer treatment

•

Looking after yourself during cancer treatment

•

Symptoms of an infection that may lead to sepsis

•

Later symptoms of sepsis – call 999

•

What will happen when I call my hospital team?

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [language]

•

References and thanks
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What is sepsis?
Sepsis is sometimes called blood poisoning. It happens when your body reacts to an
infection by attacking itself instead of fighting the infection.
Sepsis needs to be treated in hospital quickly. People can die from sepsis if it is not
treated quickly.
When sepsis is treated quickly, most people make a full recovery

Why might I get sepsis?
Cancer and some cancer treatments can make your body unable to fight infections.
Our bodies are made up of tiny building blocks called cells. Our blood is made of
cells, including red blood cells and white blood cells.
A type of white blood cell helps our bodies to fight infection. Some cancer treatments
reduce the number of these white blood cells in our bodies. This is most common if
you have chemotherapy, but it can happen with other cancer treatments too.
If you have a low number of these white blood cells, a minor infection can become
very serious. It can cause death within a few hours.

When might sepsis happen?
An infection or sepsis can happen at any time. Your risk is usually highest when you
have the lowest number of the white blood cells that fight infection. The exact time
can vary, so ask your hospital team when you are most at risk.

What is my risk of getting sepsis?
Your risk of infection and sepsis depends on the type of cancer drugs you are
having. It also depends on:
•

the type of cancer you have

•

the size of the cancer

•

whether the cancer has spread from where it started to another part of your
body

•

your age

•

your general health.
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Can I prevent sepsis?
You cannot stop the number of white blood cells that fight infection from getting
lower. This means you cannot prevent sepsis.
The most important thing you can do is call your hospital team’s 24-hour
helpline straight away if you have any concerns. This reduces your risk of
developing a serious problem from an infection and can save your life.

How can I help myself?
You should keep your hospital team’s 24-hour helpline number with you at all times.
Your hospital team will be either a cancer team or a haematology team, depending
on the type of cancer you have.
If someone else might need to phone the hospital for you, they should have the 24hour helpline number too. People who might need the number are:
•

members of your family

•

your friends

•

your work colleagues.

Do not delay – always call the hospital sooner rather than later. Sepsis is easy to
treat if the treatment starts early.
These are also other ways you can help yourself:
•

Tell your family, friends and work colleagues about your risk of sepsis.

•

Plan how you would get to hospital quickly, for example who would look after
your children or help you to get to hospital.

•

Check for the symptoms of an infection when it is in its early stages (early
infection). We describe these in this information.

•

Check for the symptoms of sepsis. We describe these in this information.

•

Call your cancer team urgently if you have any symptoms of infection.

It can be difficult to know if the symptoms you have are of an infection or another
treatment side effect. Do not delay contacting your hospital team. Neither you or your
doctor can tell which infections might lead to sepsis. This is why all infections people
get during cancer treatment are treated urgently.
Infections do not get better on their own. Early infections can be treated easily with
antibiotics. But delaying treatment for an infection can be dangerous.
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Looking after yourself before cancer treatment
You can look after yourself before treatment by doing the following:
•

Talk to your doctor or nurse about getting the flu (influenza) vaccine.

•

Buy a thermometer, so you can check your temperature.

•

Have a dental check before you start cancer treatment.

Looking after yourself during cancer treatment
Do not be afraid to live your life as normal. You do not need to avoid crowded places
or stop seeing family and friends unless your hospital team has told you to.
Infections during chemotherapy are usually caused by bacteria that are naturally
present in your own body.
You can help yourself during treatment by doing the following:
•

Clean any cuts or grazes straight away and cover them with a plaster.

•

Clean your teeth at least twice a day.

•

Avoid people who are ill, for example people with chicken pox, diarrhoea or a
fever.

•

Call your hospital team’s helpline if you have been in the same place as
people with chicken pox.

•

Wash your hands before and after you eat and wash your hands after using
the toilet.

•

Wash your hands straight away after touching or removing animal waste.

•

Use clean gloves for gardening and any other activities where you might cut
yourself.

•

Cook food at the correct temperature and store food at the correct
temperature.

•

Follow any advice you are given about your diet. Not all patients need to
make changes to their diet. If you need to change your diet, you will be told
about this at the start of your treatment.
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Symptoms of an infection that may lead to sepsis
Contact your hospital team urgently if you have any of the following symptoms of
infection:
•

You feel less well than normal or unable to get out of bed.

•

Your temperature goes over 37.5°C (99.5°F).

•

Your temperature goes below 36°C (96.8°F).

•

You feel shivery, freezing cold and unable to get warm, like when you have
‘flu (influenza).

•

You have diarrhoea. This means having 4 or more loose, watery bowel
movements in 24 hours.

There are some types of infection that have other symptoms. You should contact
your hospital team urgently if you have any of these symptoms:
Symptoms of a urine infection
• pain or discomfort when you pee (pass urine)
•

peeing more often than usual

•

feeling that your bladder is not fully emptying

•

being unable to wait to empty your bladder

•

leaking urine (incontinence)

•

pain low down in your tummy area (abdomen)

•

urine that is cloudy or foul smelling, or that contains blood.

Symptoms of a chest infection
• breathlessness
•

a sore chest

•

coughing up green phlegm.

Symptoms of a skin infection.
• redness, heat, swelling or pain (especially around a PICC line, central line, cut
or wound).
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Symptoms of a tooth infection
• throbbing pain in your tooth or gum that may come on suddenly and slowly
gets worse
•

pain that spreads to your ear, jaw and neck on the same side as the painful
tooth or gum

•

redness or swelling in your face.

Later symptoms of sepsis – call 999
If you have the later symptoms of sepsis, you need medical help straightaway. You
need medical help to save your life and prevent serious damage to your body.
If you have any of these symptoms, call 999:
•

slurred speech or confusion

•

extreme shivering or muscle pain

•

passing no urine in a day

•

severe breathlessness

•

skin that is mottled or discoloured

•

feeling generally very unwell – it may be the worst you have ever felt.

What will happen when I call my hospital team?
Telephone assessment
Your hospital team will ask about your symptoms and your temperature. They might
ask you to go to hospital urgently and you might have to stay in. It is important to go
to the hospital as soon as possible, so you can be seen and given treatment if
needed.
Hospital assessment
The hospital team will treat you as an emergency, but you will not usually need to be
isolated in a separate room. The hospital team are likely to:
•

offer you antibiotics by injection or through a drip into your bloodstream
(intravenously) within 1 hour of your arrival

•

examine you

•

take some blood, including a sample to find out the number of white blood
cells that fight infection in your blood

•

arrange other tests, depending on the signs and symptoms you have
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•

decide whether you have too low a number of the white blood cells that fight
infection and whether you have an infection or signs of sepsis.

Treatment options
Most people with sepsis need to stay in hospital for antibiotic treatment into their
bloodstream.
If you are unlikely to have any problems from your infection, the hospital team might
give you antibiotic tablets to take at home instead. They will tell you how important it
is to go back to hospital quickly if you have any problems.
If you need to stay in hospital, your hospital team will talk to you about what antibiotic
treatment you need and for how long. They will also talk to you about how long you
might need to stay in hospital for.

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
(target language)

In English

How to say in
English
(transliteration of
English word)

Meaning

Antibiotics

Medicine that treats an
infection.

Bladder

The organ in your body that
stores urine until you go to
the toilet.

Cells

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

Central line

A thin tube that goes into a
vein in your chest. It is used
to give chemotherapy. One
end stays outside the body.

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to kill cancer cells.

Chicken pox

An infection that causes a
fever, skin rash and itchy
skin. People usually get this
when they are a child.

Diarrhoea

Having 4 or more loose,
watery bowel movements in
24 hours.

Fever

When your body temperature
gets hotter than usual to fight
an infection. This can also
make you sweat and feel
weak and dizzy.

Flu (influenza)

An infection of the lungs and
airways (the passages we
breathe through in our
bodies). This can also cause
fever and aches in your body.

Flu vaccine

A vaccine that protects you
from getting the flu
(influenza).
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Hospital team

The team of doctors, nurses
and other professionals who
will look after you in hospital.

Infection

When bacteria gets into your
body and causes an illness.

PICC line

A thin tube that goes into a
vein in your arm. It is used to
give chemotherapy. One end
stays outside the body.

Red blood cells

Cells in our blood that carry
oxygen around the body.

Side effects

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

Vaccine

A treatment that aims to give
your body protection
(immunity) from a particular
infection. It is often given by
injection.

White blood cells

Cells in our blood that fight
infection.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – a quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

•

Healthy eating

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 [language]
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions.
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).
We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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