Lung cancer: Gujarati

ફેફસાન ુંુ કૅન્સર
આ મ હિતી ફેફસ ન ાં કૅન્સર અને ફેફસ ન ાં કૅન્સર મ ટેની સ રવ ર મવશે છે .
આ મ હિતી કૅન્સર વિશે છે જેની શરુઆત ફેફસામાુંથી થાય છે (ફેફસ ન ાં પ્ર થમમક કૅન્સર).

તે તેવ કૅન્સર મવશે નથી કે જેની શરઆત શરીરન અન્ય ભ ગોમ ાં થ ય છે અને તે ફેફસ સધી ફેલ ય છે
(ફેફસ ન ાં ગૌણ કૅન્સર).

નીચે લીટી કરે લ શબ્દો અંતમ ાં આપેલી શબ્દ સ ૂચચમ ાં સમજાવવ મ ાં આવ્ય છે . શબ્દ સ ૂચચમ ાં અંગ્રેજીમ ાં
શબ્દોન ચ્ચ રણનો પણ સમ વેશ છે .

જો તમને આ મ હિતી સબાંમધત કોઇ પ્રશ્નો િોય, તો જય ાં તમે સ રવ ર લઈ રહ્ય િો તય ન
ાં ડૉક્ટર
અથવ નસસને પ ૂછી શકો છો.

તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) ને અઠવ હડય ન સ ત હદવસ, સવ રે 8

વ ગ્ય થી ર ત્રે 8 વ ગ્ય સધી ફ્રીફોન 0808 808 00 00 પર ફોન કરી શકો છો. અમ રી પ સે દભ મિય છે ,
તેથી તમે તમ રી ભ િ મ ાં અમ રી સ થે વ ત કરી શકો છો. જય રે તમે અમને ફોન કરો, તય રે કૃપ કરીને
અમને અંગ્રેજીમ ાં જણ વો કે તમને કઈ ભ િ ની જરૂર છે (કિો “ગજર તી”).

અન્ય ભ િ ઓમ ાં કૅન્સર મવશે વધ મ હિતી macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્ધ છે
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આ માહિતી નીચેની બાબતો વિશે છે :
•

ફેફસ ાં

•

ફેફસ ન ાં કૅન્સર

•

સ રવ રન ાં આયોજન કેવી રીતે કરવ મ ાં આવ્્ ાં છે

•

તમ રી આરોગ્ય સાંભ ળ ટીમ સ થે વ ત કરવી

•

ફેફસ ન ાં કૅન્સર મ ટે સ રવ ર

•

શસ્ત્રહિય

•

કીમોથેરેપી

•

રે હડયોથેરેપી

•

લચિત થેરેપી અને ઇમ્્નોથેરેપી દવ

•

અન્ય સ રવ ર

•

લિણો પર મનયાંત્રણ મેળવવ

•

સ રવ ર પછી

•

તમ રી લ ગણીઓ

•

મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે

•

શબ્દ સ ૂચચ

•

ગજર તીમ ાં વધ મ હિતી

•

સાંદભસ અને આભ ર

ફેફસાું
આપણી છ તીમ ાં બે ફેફસ ાં િોય છે જે આપણને શ્વ સ લેવ મ ાં મદદ કરે છે .
જય રે આપણે અંદર શ્વ સ લઈએ છીએ તય રે શ્વ સનળી મ રફતે િવ આપણ ાં ન ક અથવ મખમ થ
ાં ી પસ ર
થ ય છે . આ બે નળીમ ાં મવભ જીત થ ય છે , જે બન્ને એક-એક ફેફસ મ ાં જાય છે . આને જમણી શ્વ સવ હિની અને

ડ બી શ્વ સવ હિની કિેવ ય છે . તે ન ની નળીઓમ ાં મવભ જીત થ ય છે જેને ન ની શ્વ સવ હિની કિેવ ય છે . ન ની
શ્વ સવ હિનીન અંતમ ાં એલવેઓચલ તરીકે ઓળખ તી લ ખો ન ની િવ ની કોથળીઓ િોય છે . આ તે છે જય ાં
આપણે શ્વ સમ ાં લઈએ છીએ તે ઓક્ક્સજન રક્તમ ાં જાય છે .
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શ્વ સનળી

જમણી
શ્વ સવ હિની
ન ની
શ્વ સવ હિની

ડ બી
શ્વ સવ હિની
એલવેઓચલ
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ફેફસાન ુંુ કૅન્સર
શરીરન ાં તમ મ ભ ગો ન ની કોમશક ઓથી બનેલ છે . જય રે ફેફસ ની કોમશક ઓ અમનયાંમત્રત રીતે વ ૃદ્ધિ
કરે અને ગ ઠ
ાં તરીકે ઓળખ તો ગઠ્ઠો બન વે તય રે ફેફસ ન ાં કૅન્સર થ ય છે .
ફેફસ ન ાં કૅન્સરન બે મખ્ય પ્રક ર છે :
•

નૉન-સ્મૉલ સેલ ફેફસાુંન ુંુ કૅન્સર – આ સૌથી સ મ ન્ય રીતે થત ાં ફેફસ ન
ાં ાં કૅન્સર છે અને તેન 3
મખ્ય પ્રક ર છે : એહડનોક મસિનોમ , સ્કક્વૉમસ સેલ ક મસિનોમ , અને લ ર્જ સેલ લાંગ કૅન્સર.

•

સ્મૉલ સેલ ફેફસાનુું કૅન્સર - 7 ફેફસ ન ાં કૅન્સરમ થ
ાં ી લગભગ 1 ફેફસ ન ાં કૅન્સર (ફેફસ ન ાં
કૅન્સરન આશરે 15%)સ્કમૉલ સેલ ફેફસ ન ાં કૅન્સર િોય છે .

મોટ ભ ગન ફેફસ ન ાં કૅન્સર ધ ૂમ્રપ ન કરવ થી થ ય છે . પરાં ત ફેફસ ન ાં કૅન્સર (10%) થ ય તેવ 10
મથ
ાં ી 1 વ્યક્ક્તએ ક્ય રે ય ધ ૂમ્રપ ન ક્ું િોત ાં નથી.

જો તમે ધ ૂમ્રપ ન કરત િો, તો તમ ર ડૉક્ટર સ મ ન્ય રીતે તમને ધ ૂમ્રપ ન બાંધ કરવ ની સલ િ

આપશે. આ તમ રી સ રવ રને વધ સ રી રીતે બન વવ મ ાં અને આડઅસરો ઘટ ડવ મ ાં મદદ કરી

શકે છે . તે તમ ર લ બ
ાં ગ ળ ન આરોગ્યને પણ મદદ કરે છે . તમ ર ડૉક્ટર અથવ િોક્સ્કપટલ તમને
ધ ૂમ્રપ ન રોકવ મ ટે મદદ કરવ મ ટે સ રવ ર આપી શકે છે .

ફેફસ ન ાં કૅન્સર ચેપી નથી. તેનો અથસ એ છે કે તે અન્ય લોકોને લગ ડી શક ત ાં નથી.
ફેફસાનાું કૅન્સરનાું સ્ટેજ
ફેફસ ન ાં કૅન્સર કય સ્કટેજમ ાં છે તે જાણવ મ ટે તમ ર ડૉક્ટર પરીિણો કરશે. કૅન્સરન ાં સ્કટેજ તમને
જણ વે છે કે તેની કેટલી વ ૃદ્ધિ થઈ છે અને શ ાં તે ફેલ ્ ાં છે . કેટલીકવ ર, કૅન્સરન કોિો રક્ત અથવ
લમસક તાંત્ર દ્વ ર શરીરન અન્ય ભ ગોમ ાં ફેલ ય છે .

કૅન્સરન સ્કટેજની મ હિતી તમ ર ડૉક્ટરને શ્રેષ્ઠ સ રવ રની યોજન બન વવ મ ાં મદદ કરે છે .
ફેફસ ન ાં કૅન્સર ચ ર સ્કટેજમ ાં વિેંચ યેલ ાં છે :
•
•

સ્ટેજ 1 – કૅન્સર ન ન ાં અને ફક્ત ફેફસ મ ાં જ છે .

સ્ટેજ 2 અથિા 3 – ફેફસ મ ન
ાં ાં કૅન્સર મોટાં છે . તે સ મ ન્ય રીતે ફેફસ ની આજબ જન
મવસ્કત રમ ાં ફેલ યેલ ાં િોય છે .

•

સ્ટેજ 4 – કૅન્સર આગળ ફેલ ્ ાં છે , દ ખલ તરીકે બીજા ફેફસ કે પછી શરીરન અન્ય
ભ ગોમ ાં ફેલ ્ ાં છે .

જો તમને સ્કમોલ સેલ ફેફસ ન ાં કૅન્સર િોય, તો તમ ર ડૉક્ટરો એક જદી સ્કટેજીંગ મસસ્કટમનોઉપયોગ

કરી શકે છે . આ ફેફસ ન ાં કૅન્સરને બેસ્કટેજમ માં વભ જજત કરે છે - મય સહદત રોગ અને વ્ય પક રોગ. જો
તેઓ તેનો ઉપયોગ કરી રહ્ય િોય તો તમ ર ડૉક્ટર તમને આ મસસ્કટમ સમજાવશે.
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સારિારન ુંુ આયોજન કેિી રીતે કરિામાું આિે છે
તમ રી આરોગ્ય સાંભ ળ ટીમ તેમને તમ ર મ ટે શ્રેષ્ઠ લ ગે તેવી સ રવ ર યોજન બન વશે.

તમ ર ડૉક્ટર અથવ નસસ સ રવ ર યોજન મવશે તમ રી સ થે વ ત કરશે. તમ રી સ રવ ર યોજન
અમક વસ્કતઓ પર આધ હરત િશે, જેમ કે:
•

તમને િોય તે ફેફસ ન ાં કૅન્સરનો પ્રક ર

•

કૅન્સરન ાં સ્કટેજ

•
•
•

અલગ અલગ સ રવ રોન ફ યદ અને જોખમો
તમ રાં સ મ ન્ય આરોગ્ય

તમ રી વ્યક્ક્તગત પસાંદગીઓ.

તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે િાત કરિી
તમ ર કૅન્સર ડૉક્ટર અથવ નસસ સ થે સ રવ ર યોજન મવશે વ ત કરવી અગતયની છે , જેથી તમે

સમજી શકો કે તેનો અથસ શ ાં છે . તમે તેન મવશે કોઈ સાંબધ
ાં ી અથવ મમત્ર સ થે વ ત કરવ મ ગ
ાં ત િો
તેવ ાં પણ બની શકે.

તમ રી સ થે વ ત કય સ પછી, તમે સ રવ ર સમજો છો અને તેની સ થે સાંમત છો તે દશ સવ મ ટે

તમ ર ડૉક્ટર તમને એક સાંમમત ફોમસ પર સિી કરવ કિેશે. આને તમ રી સાંમમત આપવી કિેવ ય છે .
જય ાં સધી તમે તેની સ થે સાંમત ન થ વ તય ાં સધી તમને સ રવ ર આપવ મ ાં નિીં આવે.

જે વ્યક્ક્ત ગજર તી અને અંગ્રેજી બન્ને બોલી શકે તેમને તમ રી સ થે લઈ જવ સ રાં રિેશે. તમ રી

િોક્સ્કપટલ તમ ર મ ટે દભ મિય ની ગોઠવણ કરી શકે છે . જો તમને તેની જરૂર િોય તો તમ રી નસસને
જણ વો.

તમારી સારિાર વિશે પ ૂછિા માટેના પ્રશ્નો
અિીં કેટલ ક સવ લો છે જે તમે તમ રી આરોગ્ય સાંભ ળ ટીમને પ ૂછી શકો છો, જેથી તમે મનમિત કરી શકો કે
તમે સ રવ ર અને તે તમને કેવી રીતે પ્રભ મવત કરી શકે છે , તે સમજો છો.
•
•
•
•
•

મ રી સ રવ રનો િેત શ ાં છે ?
કઈ સ રવ રો ઉપલબ્ધ છે ?

દરે ક સ રવ રન લ ભો, જોખમો અને આડ અસરો શ ાં છે ?
સ રવ ર મ ર રોજજિંદ જીવનને કઈ રીતે અસર કરશે?

હાં કેવી લ ગણી અનભવ ાં છાં તે મવશે કોને વ ત કરી શકાં?
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ફેફસાનાાં કૅન્સર માટે સારિાર
ફેફસાનાાં કૅન્સરની સ રવ રમ ાં નીચેન નો સમ વેશ થ ય છે :
•
•
•

ઓપરે શન (શસ્ત્રહિય )

કૅન્સરની દવ ઓ (કીમોથેરેપી અથવ લચિત થેરેપી)
રે હડયોથેરેપી.

તમે એક થી વધ પ્રક રની સ રવ ર પણ મેળવી શકો છો. સ રવ ર તમ ર ફેફસાનાાં કૅન્સરન પ્રક ર અને
કૅન્સરન સ્કટેજ પર પણ આધ ર ર ખે છે .

શસ્ત્રહિયા
કેટલ ક લોકો મ ટે, ઓપરે શન વડે કૅન્સર દૂ ર કરવ ાં શક્ય બની શકે છે .
આ કૅન્સરન ાં પ્રક ર અને સ્કટેજ, અને તમ ર સ મ ન્ય આરોગ્ય પર આધ ર ર ખે છે . સ્કમૉલ સેલ ફેફસ ન
ાં કૅન્સર
મ ટે સર્જરીનો ભ ગ્યેજ ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે . એન બદલે બીજી સ રવ રોનો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે
છે .
શસ્ત્રહિય પિેલ ,ાં તમ ર ફેફસ ાં કેટલી સ રી રીતે ક મ કરી રહ્ય છે તેની તપ સ કરવ તમ ર પરીિણ કરવ મ ાં
આવશે.

ફેફસાનાાં કૅન્સરને દૂ ર કરવ મ ટેન ત્રણ મખ્ય ઓપરે શન નીચે દશ સવલ
ે છે .

ફેફસાનાાં એક ભાગને કાઢી

સુંપ ૂર્ણ ફેફસા દૂ ર કરિા

ફેફસાનાાં એક નાના ભાગને કાઢી

નાખિો (લોબેક્ટોમી)

(ન્યુમોનેક્ટોમી)

નાખિો (િેજ હરસેક્શન)
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ક્ય રે ક ફેફસ ન 2 લોબ ક ઢી ન ખવ મ ાં આવે છે . જો કૅન્સર બ જ-બ જમ ાં આવેલ બે લોબમ ાં ફેલ યેલ ાં
િોય, તો સર્જન આ ઓપરે શન કરી શકે છે . આ ઓપરે શનને ક્ય રે ક બ ઇલોબેક્ટોમી કિેવ મ ાં આવે છે .
અમ રી પ સે શસ્ત્રહિય ન ાં કેવી રીતે આયોજન કરવ મ ાં આવ્્ ાં છે અને ઓપરે શન પછી શ ાં અપેિ ર ખવી તે
મવશે [ગજર તીમ ]ાં વધ મ હિતી છે . macmillan.org.uk/translations ની મલ ક ત લો

કીમોથેરેપી
કીમોથેરેપી કૅન્સરન ાં કોિોનો ન શ કરવ મ ટે દવ નો ઉપયોગ કરે છે .
અલગ અલગ ક રણોસર કીમોથેરેપીનો ઉપયોગ અલગ અલગ સમયે થઈ શકે છે .
ક્યારે ?

શા માટે?

શસ્ત્રહિય અથવ રે હડયોથેરેપી પિેલ ાં

કૅન્સર સાંકોચવ

શસ્ત્રહિય અથવ રે હડયોથેરેપી પછી

પ છળ છટેલ કોઈપણ કૅન્સરન ાં કોિોનો ન શ કરવ

રે હડયોથેરેપીન સમયે જ (આને કીમોરે ડીએશન

જો ઓપરે શન શક્ય ન િોય અથવ કૅન્સર ફેફસ ની

મ ટે

કિેવ ય છે )

બિ ર ફેલ યેલ િોય તો આ મજબ ૂત સ રવ રનો

લચિત અથવ ઇમ્્નોથેરેપીની દવ ઓ સ થે.

કૅન્સર સાંકોચવ અથવ મનયાંમત્રત કરવ

તેન પોત ન પર, અસ ધ્ય કૅન્સરને મનયાંમત્રત
કરવ મ ટે (તેને ઉપશ મક સ રવ ર કિેવ ય

ઉપયોગ કરી શક ય છે

કૅન્સરને અંકશમ ાં ર ખવ જે અસ ધ્ય છે અને લિણો
ઘટ ડવ મ ટે મદદ કરવ

છે )

સ રવ ર વચ્ચે આર મન સમયગ ળ સ થે, કીમોથેરેપી સ મ ન્ય રીતે સ રવ રન કેટલ ક સત્રો

તરીકે આપવ મ ાં આવે છે . સ રવ ર સ મ ન્ય રીતે એક હિપ અથવ ઇન્જેક્શન દ્વ ર નસમ ાં આપવ મ ાં
આવે છે . તમ ર ડૉક્ટર તમને જણ વશે કે તમને કેટલી સ રવ ર સેશનની જરૂર પડશે અને તે કેટલો
સમય લેશ.ે તમ રી કીમોથેરેપીન કોસસને પ ૂણસ કરવ મ ટે કેટલ ક મહિન ઓ લ ગી શકે છે .

નૉન-સ્કમૉલ સેલ ફેફસ ન
ાં ાં કૅન્સર ધર વત કેટલ ક લોકો જો કીમોથેરેપી સ રી રીતે ક મ કરે તો તે ચ લ ર ખે
છે . આને કેટલીક વ ર મેઇન્ટેનન્સ ટ્રીટમેન્ટ કિેવ મ ાં આવે છે .
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કીમોથેરપીની આડ અસરો
કીમોથેરેપીમ ાં વપર તી દવ થી તમને એવી આડઅસરો થઈ શકે છે જેન થી તમે અસ્કવસ્કથત

અનભવી શકો છો. જો તમે રે હડયોથેરેપીની સ થે કીમોથેરેપી મેળવો તો આડઅસરો વધ ખર બ થઈ
શકે છે .

તમ ર ડૉક્ટર તમને થઈ શકે તેવી આડઅસરો મવશે અને તે મ ટે શ ાં કરી શક ય તે મવશે તમ રી સ થે
વ ત કરી શકે છે . મોટ ભ ગની આડઅસરો અન્ય દવ ઓ સ થે મનયાંમત્રત કરી શક ય છે અને તમ રી
કીમોથેરેપીન અંત પછી મોટ ભ ગની દૂ ર થઈ જશે.

અમ રી પ સે ગજર તીમ ાં કીમોથેરેપી અને તમને થઈ શકે તેવી કેટલીક આડઅસરો મવશે વધ મ હિતી
છે . macmillan.org.uk/translations ની મલ ક ત લો

રે હડયોથેરેપી
રે હડયોથેરેપી કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ટે ઉચ્ચ-ઉજાસન હકરણો, જેમ કે એક્સ-રે નો ઉપયોગ કરે
છે .

તે અલગ અલગ ક રણોસર આપવ મ ાં આવી શકે છે .
ક્યારે ?

શા માટે?

મખ્ય સ રવ ર તરીકે એકલી

પ્ર રાં ચભક તબક્ક મ ાં ફેફસ ન ાં કૅન્સરનો ઉપચ ર કરવ નો

ઓપરે શન પછી

પ છળ છટેલ કોઈપણ કૅન્સરન ાં કોિોનો ન શ કરવ

કીમોથેરેપીન

જો ઓપરે શન શક્ય ન િોય અથવ કૅન્સર ફેફસ ની

સમયે જ (આને કીમોરે ડીએશન કિેવ ય છે )

પ્રયતન કરવ મ ટે
મ ટે

બિ ર ફેલ યેલ િોય તો આ મજબ ૂત સ રવ રનો
ઉપયોગ કરી શક ય છે

કીમોથેરેપી પિેલ ાં અથવ પછી

કૅન્સર સાંકોચવ અથવ મનયાંત્રણ કરવ

તેન પોત ની જાતે, લિણોને મનયાંમત્રત કરવ

શ્વ સ લેવ મ ાં તકલીફ અથવ પીડ જેવ કૅન્સરને ક રણે

મ ટે

(તેને ઉપશ મક સ રવ ર કિેવ ય છે )

થયેલ લિણોને મનયાંમત્રત કરવ

સ્કમોલ સેલ ફેફસ ન ાં કૅન્સર ધર વત કેટલ ક લોકોને મગજને રે હડયોથેરેપી આપવ મ ાં આવે છે . આ
કોઈ પણ કૅન્સરન કોિોને રોકવ મ ટે આપવ મ ાં આવે છે કે જે મગજમ ાં ફેલ ઈને નવી ગ ઠ
ાં મ ાં

મવકસી શકે છે . જો તમને આ સ રવ રની આવશ્યકત છે , તો તમ ર ડૉક્ટર અથવ નસસ તે તમને
સમજાવશે.
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રે હડયોથેરેપી લેવ ન અલગ અલગ રસ્કત છે . તે ઘણી વ ર શરીરની બિ રથી (બ હ્ય રે હડયોથેરેપી)
મશીન દ્વ ર આપવ મ ાં આવે છે :

તમ ર કૅન્સર ડૉક્ટર તમને તમે કય પ્રક રની રે હડયોથેરેપી પ્ર પ્ત કરો છો તે મવશે વધ જણ વશે.
ઘણ લોકો આઉટ પેશન્ટ તરીકે રે હડયોથેરેપી લેત િોય છે . આનો અથસ એ છે કે તમ રે સ રવ ર મ ટે
િોક્સ્કપટલમ ાં આવવ ાં અને પછી તે જ હદવસે ઘરે પરત જવ.ાં

તમ રી સ રવ ર યોજન તમ ર ફેફસ ન ાં કૅન્સરન પ્રક ર, કૅન્સરન ાં સ્કટેજ અને તમ ર સ મ ન્ય

આરોગ્ય પર આધ હરત છે . તમ ર કૅન્સર ડૉક્ટર તમને જણ વશે કે તમ રી રે હડયોથેરેપી સ રવ રમ ાં
શ ાં સ મેલ થશે.

અમ રી પ સે ગજર તીમ ાં રે હડયોથેરેપી મવશે વધ મ હિતી છે . macmillan.org.uk/translations ની મુલાકત
લો

ુ ોથેરેપીની દિાઓ
લક્ષિત થેરેપી અને ઇમ્યન
ફેલ ઈ ગયેલ નોન-સ્કમોલ સેલ ફેફસ ન ાં કૅન્સરની સ રવ ર મ ટે આ દવ ઓનો ઉપયોગ થઈ શકે છે .
આ કૅન્સરને સાંકોચવ મ ાં મદદ કરી શકે છે અને તેને ઓછી ઝડપે વધવ દે એવ ાં બની શકે છે . તમ રે
આ દવ ઓ એકલી અથવ કીમોથેરેપી સ થે લેવ ની િોઈ શકે છે .
લચિત થેરેપીની દવ ઓ કૅન્સરન કોિોનો મવક સ અને વ ૃધ્ધ્ધ અટક વી શકે છે . તમે તેમને ગોળીઓ અથવ
કેપ્સ્ક્લ તરીકે લો છો. તે તમ ર મ ટે ક મ કરી શકે છે કે કેમ તે જાણવ મ ટે તમ રે પરીિણ કર વવ ની
જરર પડી શકે છે . જો કોઈ દવ તમ ર મ ટે સ રી રીતે ક મ કરે એવી શક્યત િોય, તો તે તમને પિેલી
સ રવ ર તરીકે આપી શક ય છે .
ઇમ્્નોથેરેપી દવ ઓ તમ ર રોગપ્રમતક રક તાંત્રને કૅન્સરન કોિોને ઓળખવ અને તેનો ન શ કરવ મ ટે
મદદ કરે છે . દવ ઓ નસમ ાં િીપ મ રફતે આપવ મ ાં આવે છે . કેટલીક વ ર ઈમ્્નોથેરેપીની દવ ઓ
અન્ય લચિત અથવ ઇમ્્નોથેરેપીની દવ સ થે આપવ મ ાં આવે છે .
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અન્ય સારિાર
ફેફસ ન ાં કૅન્સરની સ રવ ર મ ટે અથવ લિણો પર મનયાંત્રણ કરવ મ ટે અન્ય સ રવ રોનો ઉપયોગ
પણ થઈ શકે છે .

રે ડોયોહફ્રક્ક્વન્સી એબ્લેશન (RFA) કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ટે ગરમીનો ઉપયોગ કરે છે .

ડૉક્ટર ગ ઠ
ાં મ ાં સોય મ ૂકે છે અને કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ટે તેમ ાં મવદ્યત પ્રવ િ પસ ર કરે છે .
ફોટોડ યન મમક થેરેપી (PDT) કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ટે પ્રક શનો ઉપયોગ કરે છે . પ્રથમ,
તમને ખ સ દવ આપવ મ ાં આવે છે જે પ્રક શ સાંવેદનશીલ િોય છે . પછી, તમે કૅન્સરન કોિો દ્વ ર

દવ શોિ ઇ જાય તે મ ટે થોડ કલ ક ર િ જઓ. થોડ કલ ક પછી, ડૉક્ટર તમ રી શ્વ સનળી નીચેથી
એક ટયબ પસ ર કરે છે (પ ૃષ્ઠ 2 જઓ) અને તમ ર ફેફસ મ ાં ગ ઠ
ાં પર પ્રક શ પ ડે છે . પ્રક શથી દવ
સહિય થવ મ ાં મદદ મળે છે , કે જે કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ાં મદદ કરે છે .

લિર્ો પર વનયુંત્રર્ મેળિિા
જો કૅન્સર અસ ધ્ય િોય, તો તમ ર કોઈપણ લિણો મનયાંમત્રત કરવ મ ટે ઘણી બધી રીતો છે . ચચહ્નોમ ાં
મદદ કરવ મ ટે તમ ર ડોક્ટર તમને અલગ અલગ િગ અથવ દવ ઓ આપી શકે છે . લિણોમ ાં
સધ રો ન થ ય તો િાંમેશ તમ ર ડૉક્ટરને જણ વો.
અિરોવિત િિામાગણ
ક્ય રે ક, ફેફસ ન ાં કૅન્સર ફેફસ મ ાં એક અથવ વધ િવ મ ગોને અવરોમધત અથવ સ ક
ાં ડ કરી શકે છે .
આન થી શ્વ સ ચઢી શકે છે . અવરોમધત િવ મ ગસ મ થ
ાં ી અવરોધ દૂ ર કરવ અલગ અલગ સ રવ રનો
ઉપયોગ કરી શક ય છે :
•

કેટલીક સ રવ રો એવી છે કે જે કૅન્સરન કોિોને ફ્રીઝ કરી અને ન શ કરવ મ ટે ખ ૂબ જ ઠાંડ
ત પમ નનો ઉપયોગ કરે છે .

•

કેટલી સ રવ રો કૅન્સરન કોિોનો ન શ કરવ મ ટે મવદ્યત પ્રવ િનો ઉપયોગ કરતી સ રવ ર
છે .

•

કૅન્સરને રે હડયોથેરેપી શરીરન અંદરન ભ ગથી પણ આપી શક ય છે .

•

િવ મ ગસ ખલ્લો ર ખવ તેમ ાં ન ની ટય ૂબ મકી શક ય છે જેને સ્કટેન્ટ કિેવ ય છે .
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પ્રિાિી ભરાઈ જવુું
જો પ્રવ િી ફેફસ મ ાં ભેગ ાં થ ય, તો તમ ર ડૉક્ટર સ મ ન્ય રીતે સોય અને િેનજ
ે ટયબનો ઉપયોગ
કરીને તેને દૂ ર કરી શકે છે . અથવ તમે એવી પ્રહિય કર વી શકો છો કે જેથી ફેફસ ની આસપ સ
પ્રવ િી એકત્ર થત રોકવ મ ાં મદદ કરે છે .

સારિાર પછી
તમ રી સ રવ ર પ ૂણસ થય પછી, તમ રે મનયમમત તપ સ અને પરીિણો કર વવ ન રે િશ
ે ે. આ ઘણ વિો
સધી ચ લ રિી શકે છે . પ્રથમ તો તે તદ્દન મનયમમત િશે, પરાં ત સમય જત ાં તમે તેને ઓછી પ્ર પ્ત કરશો.

તમારી લાગર્ીઓ
જય રે તમને કિેવ મ ાં આવે કે તમને કૅન્સર છે તય રે તમને મવશેિ લ ગણીનો અને ઘણી અલગ

લ ગણીઓનો અનભવ થઈ શકે છે . તમને ઘણી અલગ લ ગણીઓનો અનભવ થઈ શકે છે . કેટલ ક લોકો

અસ્કવસ્કથત , આઘ ત અથવ બેચેની અનભવી શકે છે , જય રે અન્ય લોકો ગસ્કસો, દોમિત અથવ એકલ પણ ાં
અનભવી શકે છે . લ ગણી અનભવવ ની કોઈ યોગ્ય કે ખોટી રીત નથી. પરાં ત તમ રી લ ગણીઓનો સ મનો
કરવ મ ટે ઘણી રીતો છે .

નજીકન મમત્ર અથવ સાંબધ
ાં ી સ થે વ ત કરવ થી મદદ મળી શકે છે . ય દ ર ખો, જો તમને મદદની જરૂર
િોય તો તે િાંમેશ ઉપલબ્ધ િોય છે . જો તમે સ મનો કરવ મ ટે સાંઘિસ કરી રહ્ય િોવ, તો તમ ર ડૉક્ટર

અથવ નસસ સ થે વ ત કરો. કેટલ ક લોકોને પર મશસને ખ ૂબ જ ઉપયોગી લ ગે છે . તમ ર ડૉક્ટર અથવ
નસસ તમ રી ભલ મણ કરી શકે છે .
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મેકવમલન (Macmillan) તમને કેિી રીતે મદદ કરી શકે છે
મૅકમમલન (Macmillan) અિીં તમને અને તમ ર પહરવ રને મદદ કરવ મ ટે છે . તમે અિીંથી સિ યત
મેળવી શકો છો:
•

મૅકવમલન (Macmillan) સપોટણ લાઇન (0808 808 00 00). અમ રી પ સે દભ મિય છે , તેથી તમે

તમ રી ભ િ મ ાં અમ રી સ થે વ ત કરી શકો છો. તમે જે ભ િ નો ઉપયોગ કરવ મ ગ
ાં ો છો, ફક્ત તે
અમને અંગ્રેજીમ ાં જણ વો. અમે તબીબી પ્રશ્નોન જવ બ આપી શકીએ છીએ, ન ણ ં
ાં ાંકીય સિ ય

મવશે મ હિતી આપી શકીએ છીએ અથવ તમ રી લ ગણી મવશે વ ત કરી શકીએ છીએ. ફોન લ ઈન
અઠવ હડય ન 7 હદવસ, સવ રે 8 વ ગ્ય થી ર ત્રે 8 વ ગ્ય સધી ખલ્લી છે .
•

મૅકવમલન (Macmillan) િેબસાઇટ (macmillan.org.uk). અમ રી સ ઇટમ ાં કૅન્સર અને કૅન્સર
સ થે જીવવ મવશે ઘણી મ હિતી અંગ્રેજીમ ાં ઉપલબ્ધ છે . અન્ય ભ િ ઓમ ાં વધ મ હિતી
macmillan.org.uk/translations પર ઉપલબ્િ છે

•

માહિતી અને સિાયક સેિાઓ. કોઈ મ હિતી અને સિ યક સેવ પર, તમે કૅન્સર સિ ય મનષ્ણ ત
સ થે વ ત કરી શકો છો અને લેચખત મ હિતી મેળવી શકો છો.

macmillan.org.uk/informationcentres પરથી તમ રી નજીકન ાં કેન્ર શોધો અથવ અમને
ફોન કરો. તમ રી િોક્સ્કપટલમ ાં એક કેન્ર િોઇ શકે છે .
•

સ્થાનીય સિાયતા જૂથ – સિ યત જૂથમ ાં તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્કત લોકો સ થે વ ત કરી શકો છો.

macmillan.org.uk/supportgroups પર તમારી નજીકનુું કોઈ જૂથ શોિો અથવ અમને ફોન
કરો.
•

મૅકવમલન (Macmillan) ઓનલાઇન કોમ્યુવનટી – તમે અન્ય કૅન્સરગ્રસ્કત લોકો સ થે
macmillan.org.uk/community પર ઓનલાઇન પર્ િાત કરી શકો છો
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શબ્દ સ ૂક્ષચ
શબ્દ

અંગ્રેજીમાું

અંગ્રેજીમાું કેિી રીતે

અથણ

િવ મ ગસ

Airway

એરવે

શરીરમ ન
ાં ી જગ્ય અથવ નળી કે

બોલવુું

જય થ
ાં ી ફેફસ ાં સધી પિોંચવ મ ટે
િવ વિન કરી શકે છે .

કૅન્સરન કોિો

Cancer cells

કેન્સર સેલ્સ

શરીરમ ન
ાં કોિો જે અસ મ ન્ય બની
ગય છે અને તે િવે કૅન્સરમ ાં
પહરણમ્ય ાં છે .

કોિો

Cells

સેલ્સ

આપણ શરીરમ ાં અંગો અને પેશીઓ
બન વે છે તે ન ન ચબલલ્ડિંગ બ્લોક્સ
(પ ય રૂપ ઘટકો).

કીમોથેરેપી

Chemotherapy

કીમોથેરેપી

કૅન્સરની સ રવ ર જે કૅન્સરન
કોિોનો ન શ કરવ મ ટે દવ ઓનો
ઉપયોગ કરે છે .

સાંમમત

Consent

કનસેન્ટ

કાંઈક થવ દે વ ની પરવ નગી

આપવી અથવ કાંઇક કરવ સિમત
થવ.ાં

આરોગ્ય સાંભ ળ ટીમ

Healthcare team

રોગપ્રમતક રક તાંત્ર

Immune system

હેલ્થકેર ટીમ

મનષ્ણ ત
ાં ો અને અન્ય વ્યવસ યીઓની

ઈમ્યુન સસસ્ટમ

તમ રાં રોગપ્રમતક રક તાંત્ર તમ ર

ટીમ જે તમ રી દે ખરે ખ ર ખે છે .

શરીરની િ મનક રક બેક્ટેહરય અને

ચેપ સ મે રિણ આપવ ની રીત છે .
ઇમ્્નોથેરેપી

Immunotherapy

ઇમ્યુનોથેરેપી

કૅન્સરની સ રવ ર કે જે
રોગપ્રમતક રક તાંત્રને કૅન્સર કોષોને
ઓળખી અને ન શ કરવ મદદ કરે
છે .

લમસક પ્રણ લી

Lymphatic system

લલમ્ફેટટક સસસ્ટમ

સમગ્ર શરીરમ ાં નળીઓ અને
ગ્રાંથિઓનાં જોડ ણ. તે ચેપ સ મે લડવ
મ ટે મદદ કરે છે . તે પેશીઓ અને
અાંગોમ િ
ાં ી વધ ર ન પ્રવ હીને પણ
દૂ ર કરે છે .
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ઉપશ મક સ રવ ર

Palliative treatment

પૅલલએટટવ ટ્રીટમેન્ટ

અસ ધ્ય કૅન્સર ધર વતી વ્યક્ક્તને
અપ તી સ રવ ર આમ ાં કૅન્સરને

ઘટ ડવ ની અથવ તેન લિણોમ ાં
ઘટ ડો કરવ ની સ રવ ર અને
વ્યક્ક્તને આર મ આપવ ની

સ રવ રનો સમ વેશ થ ય છે
ફોટોડ યન મમક થેરેપી
(PDT)

રે હડયોહફ્રક્વન્સી

એબ્લેશન (RFA)

Photodynamic
therapy (PDT)

Radiofrequency
ablation (RFA)

ફોટોડાયનેસમક થેરેપી
(PDT)

રે ટડયો ફ્રીક્વન્સી

એબ્લેશન (RFA)

કૅન્સર સ રવ ર જે કૅન્સરન કોિોનો
ન શ કરવ મ ટે પ્રક શનો ઉપયોગ
કરે છે .

કૅન્સર સ રવ ર જે કૅન્સરન કોિોનો
ન શ કરવ મ ટે ગરમીનો ઉપયોગ
કરે છે .

રે હડયોથેરેપી

Radiotherapy

રે ટડયોથેરેપી

કૅન્સરની સ રવ ર જેમ ાં કૅન્સરન
કોિોનો ન શ કરવ મ ટે ઉચ્ચ ઊર્જ
ધર વત ાં હકરણો, જેમ કે એક્સ-રે
વ પરવ મ ાં આવે છે .

આડઅસરો

Side effects

સાઇડ ઈફેક્્સ

કૅન્સરની સ રવ રની આડઅસરો.

દ ખલ તરીકે, વ ળ ખરવ , મ દ
ાં ગી કે
થ ક અનભવવો.

સ્કટેજ

Stage

સ્ટેજ

કૅન્સરન ાં સ્કટેજ તમને જણ વે છે કે તેની
કેટલી વ ૃદ્ધિ થઈ છે અને શ ાં તે ફેલ ્ ાં
છે .

સ્કટેજજિંગ મસસ્કટમ

Staging system

સ્ટેજજિંગ સસસ્ટમ

મનયમોનો સમ ૂિ જે ડૉક્ટરને તે નક્કી
મદદ કરે છે કે કૅન્સર કય સ્ટેજ પર
છે ?

સર્જરી

Surgery

લચિત થેરેપી

Targeted therapy

સર્જરી

કૅન્સરની સ રવ રનો અથસ ઓપરે શન

ટાગેટેડ થેરેપી

કૅન્સર સ રવ ર જેમ ાં કૅન્સરન

કર વવ ાં એમ થ ય છે .

કોિોને લક્ષ્ય બન વતી અને તેનો
ન શ કરતી દવ ઓનો ઉપયોગ
કરવ મ ાં આવે છે
ગઠ
ાં

Tumour

ટયુમર

કૅન્સરન કોિોન ાં જૂથ જે એક ગ ઠ
ાં ો
રચે છે .
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ુ રાતીમાું િધ ુ માહિતી
ગજ
અમ રી પ સે ગજર તી ભ િ મ ાં નીચેની બ બતો મવશે મ હિતી ઉપલબ્ધ છે :
કૅન્સરના પ્રકારો

કૅન્સરનો સામનો કરિો

•

સ્કતન કૅન્સર

•

મોટ આંતરડ ન ાં કૅન્સર

•

ફેફસ ન ાં કૅન્સર

•

ખ વ ની સમસ્કય અને કૅન્સર

•

પ્રોસ્કટેટ કૅન્સર

•

જીવનનો અંત

•

નણક
ાં ીય સિ ય - લ ભો

•

નણક
ાં ીય સિ ય - ખચસ મ ટે સિ ય

સારિારો

•

જો તમને કૅન્સર િોવ ન ાં મનદ ન કરવ મ ાં આવ્્ િોય – એક ઝડપી
મ ગસદમશિક

•

કીમોથેરેપી

•

આરોગ્યપ્રદ આિ ર લેવો

•

રે હડયોથેરેપી

•

થ ક લ ગવો (થક વટ) અને કૅન્સર

•

સર્જરી

•

કૅન્સરની સ રવ રની આડ અસરો

•

પોત ની જાતની મદદ કરવ મ ટે તમે શ ાં કરી શકો છો

આ મ હિતી જોવ મ ટે macmillan.org.uk/translations પર જાવ

સુંદભણ અને આભાર
આ મ હિતી મેકમમલન કૅન્સર સપોટસ ની કૅન્સર મ હિતી મવક સ ટીમ (Macmillan Cancer Support’s
Cancer Information Development team) દ્વ ર લખવ મ ાં અને સાંપ હદત કરવ મ ાં આવી છે . એક
ભિત
ાં ર કાંપની દ્વ ર તેન ાં ભ િ ત
ાં ર કરવ મ ાં આવ્્ ાં છે .

આ મ હિતી મેકમમલન (Macmillan) પક્સ્કતક ફેફસાન ાં કૅન્સરને સમજવ ાં પર આધ હરત છે . અમે તમને
તેની નકલ મોકલી શકીએ છીએ, પરાં ત સાંપ ૂણસ પક્સ્કતક તો ફક્ત અંગ્રેજીમ ાં જ ઉપલબ્ધ છે .

આ મ હિતીની સાંબમાં ધત સનષ્ણાતો દ્વ ર સમીિ કરવ મ ાં આવી છે અને અમ ર વહરષ્ઠ મેહડકલ એહડટર,
ડૉ. ડેવીડ ચગલીગ ન, કન્સલ્ટન્ટ ઓન્કોલોજજસ્કટ દ્વ ર મ ન્ય કર યેલ છે . કૅન્સરગ્રસ્કત લોકોનો પણ આભ ર
જેઓએ આ મ હિતીની સમીિ કરી છે .
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અમ રી તમ મ મ હિતી ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ પર વ પર આધ હરત છે . અમે ઉપયોગ કરત સ્ત્રોતો મવશે વધ
મ હિતી મ ટે, કૃપ કરીને અમને cancerinformationteam@macmillan.org.uk પર સાંપકસ કરો
MAC15137_Gujarati

સ મગ્રીની સમીિ કરવ મ ાં આવી: 2020
આગ મી સમીિ ન ાં આયોજન: 2023

અમે જે મ હિતી પ ૂરી પ ડી રહ્ય છીએ એ ચોક્કસ છે તેની ખ તરી કરવ મ ટે અમે બનત પ્રયતન કય સ છે
પરાં ત તે તબીબી સાંશોધનની વતસમ ન પહરક્સ્કથમતને દશ સવવ મ ટે ઉપયોગમ ાં ન લેવ વી જોઇએ, જે સતત
બદલ તી રિે છે . જો તમે તમ ર આરોગ્ય મવશે ચચિંમતત િો, તો તમ રે તમ ર ડૉક્ટરનો સાંપકસ કરવો જોઇએ.
મૅકમમલન (Macmillan) આ મ હિતીમ ાં અથવ ત ૃતીય પિની મ હિતી જેમ કે અમે જે વેબસ ઇટને ચલિંક
કરીએ છીએ તે મ હિતીની અચોકસ ઈમ થ
ાં ી પહરણમતી કોઈ પણ ખોટ અથવ નકસ ન મ ટે જવ બદ રી
સ્કવીક રી શકત નથી.
© મૅકમમલન કૅન્સર સપોટસ (Macmillan Cancer Support) 2020. ઇંગલૅન્ડ અને વેલ્સ (261017),
સ્કકૉટલૅન્ડ (SC039907) અને આઇલ ઑફ મૅન (604) મ ાં નોંધ યેલ ચૅહરટી સાંસ્કથ છે . નોંધ યેલી ઑહફસ 89
આલ્બટસ એમ્બેંકમેન્ટ, લાંડન SE1 7UQ.
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Lung cancer: Gujarati

Lung cancer
This information is about lung cancer and treatments for lung cancer.
This information is about cancer that starts in the lung (primary lung cancer).
It is not about cancer that starts somewhere else in the body and spreads to the lungs
(secondary lung cancer).
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list also
includes how to say 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.
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 (say “Gujarati”).
There is more cancer information in other languages at macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The lungs
Lung cancer
How treatment is planned
Talking to your healthcare team
Treatments for lung cancer
Surgery
Chemotherapy
Radiotherapy
Targeted therapy and immunotherapy drugs
Other treatments
Controlling symptoms
After treatment
Your feelings
How Macmillan can help you
Word list
More information in your language
References and thanks
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The lungs
We have two lungs in our chest that help us to breathe.
When we breathe in, air passes from our nose or mouth through the windpipe (trachea). This
divides into two tubes, one going to each lung. These are called the right bronchus and left
bronchus. They divide into smaller tubes called bronchioles. At the end of the bronchioles are
millions of tiny air sacs called alveoli. This is where oxygen from the air we breathe goes into
the blood.

Windpipe
(trachea)

Right
bronchus
Bronchioles

Left
bronchus
Alveoli
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Lung cancer
All parts of the body are made up of tiny cells. Lung cancer happens when cells in the
lung grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour.
There are two main types of lung cancer:
•

•

non-small cell lung cancer – this is the most common lung cancer and there
are 3 main types: adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and large cell
lung cancer.
small cell lung cancer – about 1 in 7 (15%) of lung cancers are small cell lung
cancers.

Most lung cancers are caused by smoking cigarettes. But about 1 in 10 people who get
lung cancer (10%) have never smoked.
If you smoke, your doctor will usually advise you to stop smoking. This can help make
your treatment work better and reduce side effects. It also helps your long-term health.
Your doctor or hospital can offer treatments to help you to stop smoking.
Lung cancer is not infectious. This means it cannot be passed on to other people.
Stages of lung cancer
Your doctor will do tests to find out what stage the lung cancer is. The stage of a
cancer tells you how big it is and whether it has spread. Sometimes, cancer cells can
spread to other parts of the body through the blood or lymphatic system.
Knowing the stage of the cancer helps your doctors to plan the best treatment for you.
Lung cancer is divided into four stages:
•
•
•

Stage 1 – The cancer is small and only in the lung.
Stage 2 or 3 – The cancer in the lung is bigger. It has usually spread into areas
around the lung.
Stage 4 – The cancer has spread further, for example, to the other lung or to
other parts of the body.

If you have small cell lung cancer, your doctors might use a different staging system.
This divides lung cancer into two stages – limited disease and extensive disease. Your
doctor will explain this system to you if they are using it.
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How treatment is planned
Your healthcare team will plan the treatment they think is best for you.
Your doctor or nurse will talk to you about the treatment plan. Your treatment plan will
depend on several things, such as:
•
•
•
•
•

the type of lung cancer you have
the stage of the cancer
the benefits and risks of different treatments
your general health
your personal preferences.

Talking to your healthcare team
It is important to talk about the treatment plan with your cancer doctor or nurse, so that
you understand what it means. You may also want to talk to a relative or friend about it.
After talking with you, your doctor will ask you to sign a form to show that you
understand and agree to the treatment. This is called giving your consent. You will not
be given treatment unless you have agreed to it.
It is a good idea to take someone with you who can speak both your language and
English. Your hospital can arrange an interpreter for you. Tell your nurse if you need
one.
Questions to ask about your treatment
Here are some questions you could ask your healthcare team, to make sure you understand
the treatment and how it may affect you:
•
•
•
•
•

What is the aim of my treatment?
Which treatments are available?
What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
How will the treatment affect my daily life?
Who can I talk to about how I am feeling?

Treatments for lung cancer
Treatments for lung cancer include:
•
•
•

an operation (surgery)
cancer drugs (chemotherapy or targeted therapy)
radiotherapy.

You may have more than one type of treatment. The treatment will also depend on the type
of lung cancer you have and the stage of the cancer.
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Surgery
For some people, it may be possible to remove the cancer with an operation.
This depends on the type and stage of the cancer, and your general health. Surgery is rarely
used to treat small cell lung cancer. Other treatments are used instead.
Before surgery, you will have tests to check how well your lungs are working.
The three main operations to remove lung cancer are shown below.

Removing a section of
the lung (lobectomy)

Removing a whole lung
(pneumonectomy)

Removing a small part of a
lung (wedge resection)

Sometimes 2 lobes of the lung are removed. The surgeon may do this operation if the
cancer has spread to two lobes next to each other. The operation is sometimes called a
bilobectomy.
We have more information in your language about how surgery is planned and what to expect
after the operation. Visit macmillan.org.uk/translations
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Chemotherapy
Chemotherapy uses drugs to destroy cancer cells.
Chemotherapy can be used at different times for different reasons.
When?
Before surgery or radiotherapy

Why?
To shrink the cancer

After surgery or radiotherapy

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as radiotherapy
(this is called chemoradiation)

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer has
spread outside the lung

Along with targeted or immunotherapy
drugs

To help shrink and control the cancer

On its own, to control advanced cancer
(this is called palliative treatment)

To control cancer that is advanced and help
reduce symptoms

Chemotherapy is usually given as several sessions of treatment, with rest periods in
between the treatments. The treatment is usually given into a vein by a drip or injection.
Your doctor will tell you how many treatment sessions you will need and how long it will
take. It may take several months to complete your course of chemotherapy.
Some people with non-small cell lung cancer continue with chemotherapy if it is working
well. This is sometimes called maintenance treatment.
Side effects of chemotherapy
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. If you have
chemotherapy with radiotherapy the side effects can be worse.
Your doctor can talk to you about the side effects you may have, and how to manage
them. Most side effects can be controlled with other medicines and most will go away
after your chemotherapy ends.
We have more information in your language about chemotherapy and some of the side
effects you may have. Visit macmillan.org.uk/translations
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Radiotherapy
Radiotherapy uses high-energy rays, such as x-rays, to destroy cancer cells.
It can be given for different reasons.
When?
On its own as the main treatment

Why?
To try to cure an early stage lung cancer

After an operation

To destroy any cancer cells left behind

At the same time as chemotherapy
(this is called chemoradiation)
Before or after chemotherapy

This strong treatment can be used if an
operation is not possible, or if the cancer has
spread outside the lung
To shrink or control the cancer

On its own, to control symptoms
(this is called palliative treatment)

To control symptoms caused by the cancer like
breathlessness or pain

Some people with small cell lung cancer have radiotherapy to the brain. This is given to
prevent any cancer cells that may have spread to the brain from growing into a new
tumour. If you need this treatment, your doctor or nurse will explain it to you.
There are different ways of having radiotherapy. It is often given from outside the body
by a machine (external radiotherapy):

Your cancer doctor will tell you more about the type of radiotherapy you are having.
Many people have radiotherapy as an outpatient. This means you come to hospital for
treatment and then go home again that day.
Your treatment plan depends on the type of lung cancer you have, the stage of the
cancer and your general health. Your cancer doctor will tell you what your radiotherapy
treatment will involve.
We have more information in your language about radiotherapy. Visit
macmillan.org.uk/translations
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Targeted therapy and immunotherapy drugs
These drugs may be used to treat non-small cell lung cancer that has spread. They
may help to shrink the cancer and make it grow less quickly. You may have these
drugs on their own or with chemotherapy.
Targeted therapy drugs can stop the cancer cells from growing and multiplying. You take
them as tablets or capsules. You may need tests to find out if they are likely to work for you.
If a drug is likely to work well for you, it may be given as your first treatment.
Immunotherapy drugs help your immune system to recognise and destroy cancer cells. The
drugs are given into a vein through a drip. Sometimes immunotherapy drugs are given with
another targeted or immunotherapy drug.

Other treatments
Other treatments can also be used to treat lung cancer or to control symptoms.
Radiofrequency ablation (RFA) uses heat to destroy cancer cells. The doctor places a
needle into the tumour and passes an electrical current through it to destroy the cancer
cells.
Photodynamic therapy (PDT) uses light to destroy cancer cells. First, you are given a
special drug that is sensitive to light. Then, you wait a few hours to allow the drug to be
absorbed by the cancer cells. After a few hours, the doctor passes a tube down your
windpipe (see page 2) and shines a light onto the tumour in your lung. The light helps
to make the drug active, which helps destroy the cancer cells.

Controlling symptoms
If the cancer is advanced, there are lots of ways to control any symptoms you may
have. Your doctor can give you different drugs or medicines to help with symptoms.
Always tell your doctor if symptoms do not improve.
Blocked airway
Sometimes, lung cancer can block or narrow one or more airways in the lungs. This
can cause breathlessness. Different treatments can be used to help a blocked airway:
•
•
•
•

Some treatments use very cold temperatures to freeze and destroy cancer
cells.
Some treatments use an electrical current to destroy cancer cells.
Radiotherapy can also be given to the cancer from inside the body.
A small tube called a stent can be put into the airway to keep it open.

A build-up of fluid
If fluid collects in the lung, your doctor can usually remove it using a needle and
drainage tube. Or you may be able to have a procedure that helps to stop fluid
collecting around the lungs.
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After treatment
After your treatment has finished, you will have regular check-ups and tests. These may
continue for several years. At first they will be quite regular, but over time you will have them
less often.

Your feelings
You may feel overwhelmed when you are told you have cancer. You may have many
different emotions. Some people feel upset, shocked or anxious, while others feel angry,
guilty or alone. There is no right or wrong way to feel. But there are many ways to cope with
your emotions.
Talking to a close friend or relative may help. Remember, help is always available if you
need it. If you are struggling to cope, speak to your doctor or nurse. Some people find
counselling very helpful. Your doctor or nurse can refer you.

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

Airway

A passage or tube in the body
that air can move through to
reach the lungs.

Cancer cells

Cells in the body that have
become abnormal and are now
cancer.

Cells

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

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to destroy cancer cells.

Consent

Giving permission for something
to happen or agreeing to do
something.

Healthcare team

The team of medical experts
and other professionals that look
after you.

Immune system

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

Immunotherapy

A cancer treatment that works
by helping the immune system
to recognise and destroy cancer
cells.

Lymphatic system

A network of tubes and glands
throughout the body. They help
to fight infection. They also drain
excess fluid out of tissues and
organs.

Palliative treatment

Treatment given to someone
with a cancer that can’t be
cured. This may include
treatment to shrink the cancer,
or treatment to reduce
symptoms and make the person
more comfortable.
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Photodynamic
therapy (PDT)

A cancer treatment that uses
light to destroy cancer cells.

Radiofrequency
ablation (RFA)

A cancer treatment that uses
heat to destroy cancer cells.

Radiotherapy

A cancer treatment that uses
high-energy rays, such as xrays, to destroy cancer cells.

Side effects

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

Stage

The stage of a cancer tells you
how big it is and whether it has
spread.

Staging system

A set of rules that helps doctors
decide what stage a cancer is.

Surgery

A cancer treatment that means
having an operation.

Targeted therapy

A cancer treatment that uses
drugs that target and destroy
cancer cells.

Tumour

A group of cancer cells that
have formed a lump.

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you’re 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
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