Lung cancer: Bengali

ফুসফুসসর ক্যান্সার
এই তথ্যগুসলা ফু সফু সসর কযান্সার এবং ফু সফু সসর কযান্সাসরর মিমকৎসা সম্পসকে ৷
এই তথ্য হল ফুসফুসস শুরু হওয়া ক্যান্সাসরর(প্রাইমারি ফু সফু সসি ক্যান্সাি) রিষসে।
এটা সসই কযান্সাসরর মবষসে নে যা শরীসরর অনয সকাথ্াও শুরু হে এবং ফু সফু সস ছমিসে পসি
(সসসক্ন্ডারি ফু সফু সসি ক্যান্সাি)।
মনসি দাগ সদওো সয সকাসনা শব্দ সশষ মদসকর শব্দ তামলকাে বযাখ্যা করা হসেসছ। শব্দ তামলকাটিসত
মকভাসব আপমন শব্দগুসলা ইংসরমিসত বলসবন সসটিও অন্তভুে ক্ত।
যমদ এই তসথ্যর মবষসে আপনার সকাসনা প্রশ্ন থ্াসক, আপরি সে হাসপাতাসে রিরক্ৎসা ক্িাসেি
সসখািক্াি ডাক্তাি িা িাসসসক্ রিসেস ক্রুি৷
এছািাও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সাসপাটে (Macmillan Cancer Support)-সক 0808 808 00 00 মি সফান
নম্বসর, সপ্তাসহ 7 মদন, সকাল 8 সথ্সক রাত 8টা পযেন্ত কল করসত পাসরন। আম্াসদর সদাভাষী আসছ, তাই আপমন
আম্াসদর সাসথ্ মনসির ভাষাে কথ্া বলসত পাসরন। যখ্ন আপমন আম্াসদরসক কল করসবন, অনুগ্রহ কসর ইংসরমিসত
আম্াসদরসক িানাসবন আপনার সকান ভাষা প্রসোিন (বলুন“সবঙ্গমল”)।
www.macmillan.org.uk/translations ওসেবসাইসট অনযানয ভাষাে আসরা তথ্য আসছ

এই তথ্য এগুস ার বিষসয়:
•

ফু সফু স

•

ফু সফু সসর কযান্সার

•

মকভাসব মিমকৎসার পমরকল্পনা করা হে

•

আপনার স্বাস্থ্যসসবা টিসম্র সাসথ্ কথ্া বলা

•

ফু সফু সসর কযান্সাসরর মিমকৎসা

•

সািোমর

•

সকসম্াসথ্রামপ

•

সরমিওসথ্রামপ

•

টাসগেসটি সথ্রামপ আর ইমম্উসনাসথ্রামপর ওষুধগুমল

•

অনয মিমকৎসাগুমল

•

উপসগে মনেন্ত্রণ করা

•

মিমকৎসার পসর

•

আপনার অনুভূমত

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) রক্ভাসি আপিাসক্ সাহােয ক্িসত পাসি

•

শব্দ তামলকা

•

আপনার ভাষাে আসরা তথ্য

•

সূত্র ও ধনযবাদ জ্ঞাপন
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ফুসফুস
আম্াসদর দুটি ফু সফু স আসছ যা আম্াসদর মনশ্বাস গ্রহসণ সাহাযয কসর।
যখ্ন আম্রা শ্বাস মনই, বাতাস আম্াসদর নাক বা ম্ুসখ্র ম্াধযসম্ শ্বাসনালী (ট্র্যামকো) মদসে যাে। এটা দুটি টিউসব ভাগ
হসে যাে, প্রসতযক ফু সফু সস একটি যাে। এগুমলসক িান ব্রংকাস এবং বাম্ ব্রংকাস বসল। এগুমল আসরা সছাট টিউসব মবভক্ত
হে যাসক ব্রংমকওল বসল। ব্রংমকওলগুমলর সশসষ লক্ষ লক্ষ সছাট সছাট বােুর থ্মল থ্াসক যাসদর অযালমভওলাই বসল।
আম্াসদর শ্বাসসর সাসথ্ সনওো বাতাসসর সথ্সক অমিসিন এখ্াসনই রসক্তর ম্সধয প্রসবশ কসর।

শ্বাসনালী
(ট্র্যামকো)

িান ব্রংকাস

ব্রংমকওলসম্ূহ

বাম্ ব্রংকাস

অযালমভওলাই
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ফুসফুসসর ক্যান্সার
শরীসরর সকল অংশ ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সকাষ দ্বারা গঠিত৷ ফু সফু সস কযান্সার হে যখ্ন ফু সফু সসর সকাষগুসলা
অমনেমন্ত্রতভাসব সবসি উসে এবং একটি ম্াংসমপসে পমরণত হে যাসক বলা হে টিউম্ার৷
ফু সফু সসর কযান্সার দুটি ম্ুখ্য ধরসণর হে:
•

নন-স্মল সেল ল াং ক্যান্সার - এটি ফু সফু সসি সিসিসে সাধািণ ক্যান্সাি এিং এি প্রধাি রতিটি

•

ধিণ িসেসে: অযাসিসনাকামসেসনাম্া, সকাোম্াস সসল কামসেসনাম্া এবং লািে সসল লাং কযান্সার।
স্ম মস
াাং ক্যান্সার - 7টি ফু সফু সসি ক্যান্সাসিি মসধয 1টিি মত স্মে সসে োং ক্যান্সাি (প্রাে
15%) হে।

সবমশরভাগ ফু সফু সসর কযান্সার মসগাসরট পান করার িনয হে। মকন্তু ফু সফু সসর কযান্সার হওো 10
িসিি মসধয 1 িি (10%) ক্খসিা ধূমপাি ক্সিিরি।
যমদ আপমন ধূম্পান কসর থ্াসকন তাহসল সাধারণত িাক্তার আপনাসক ধূম্পান বন্ধ করার পরাম্শে
সদসবন। এর ফসল আপনার মিমকৎসা আসরা ভাসলাভাসব কাি করাে এবং পাশ্বেপ্রমতমিো কম্ করাে
সাহাযয হে। এসত আপনার দীর্েসম্োদী স্বাসস্থ্যরও সহােতা হে। ধূম্পান ছািসত আপনাসক সাহাযয
করার িনয আপনার িাক্তার বা হাসপাতাল আপনাসক মিমকৎসা প্রদান করসত পাসরন।
ফু সফু সসর কযান্সার সংিামম্ত হে না। এর অথ্ে হল সয এটা অনয বযমক্তসদর সদওো যাে না।
ফুসফুসসর ক্যান্সাসরর পর্য ায়গুব
ফু সফু সসর কযান্সার সকান পযোসে আসছ তা সিসন মনসত আপনার িাক্তার মকছু পরীক্ষা করসবন।
কযান্সাসরর পযোে বলসত সবাঝাে এটি কতটা বি এবং এটি ছমিসে পসিসছ মকনা৷ কখ্সনা কখ্সনা,
কযান্সার সকাষগুমল রক্ত বা লমসকাতসন্ত্রর ম্াধযসম্ শরীসরর অনয অংশগুসলাে ছমিসে পিসত পাসর।
কযান্সাসরর পযোে িানসল তা আপনার মিমকৎসকসদর আপনার িনয সসরা মিমকৎসার পমরকল্পনা
করসত সাহাযয কসর।
ফু সফু সসর কযান্সার িারটি পযোসে মবভক্ত:
•
•
•

পর্য ায় 1 – ক্যান্সািটি সোট এিং শুধু ফু সফু সস আসে।
পর্য ায় 2 ব 3 – ক্যান্সািটি ফু সফু সস অরধক্তি িড়। এটি সাধািণত ফু সফু সসি আসেপাসেি
স্থািগুসোসত েরড়সে পসড়সে।
পর্য ায় 4 - ক্যান্সাি েরড়সে পসড়সে, উদাহিণস্বরূপ, অিয ফু সফু সস অথিা েিীসিি অিয
অংেগুরেসত।

যমদ আপনার স্মল সসল লাং কযান্সার থ্াসক তাহসল আপনার িাক্তাসররা অনয সকান পযোে মনণেসের
বযবস্থ্া বযবহার করসত পাসরন। এটি ফু সফু সসর কযান্সারসক দুটি পযোসে মবভক্ত কসর - সীরমত সিাগ
এিং িযাপক্ সিাগ। েরদ তািা এই িযিস্থাটি িযিহাি ক্সিি, তাহসে আপিাি ডাক্তাি আপিাসক্ তা িযাখযা
ক্িসিি।
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বক্ভাসি বিবক্ৎসার পবরক্ল্পনা ক্রা হয়
আপনার স্বাস্থ্যসসবা দল আপনার িনয সয মিমকৎসা সবসিসে ভাসলা ম্সন করসবন তার পমরকল্পনা
করসবন৷
আপনার িাক্তার বা নাসে পমরকল্পনাটি মনসে আপনার সাসথ্ কথ্া বলসবন। আপনার মিমকৎসা
কসেকটি মবষসের উপর মনভে র করসব, সেমি:
•
•
•
•
•

কী ধরসণর ফু সফু সসর কযান্সার আপনার আসছ
কযান্সারটির পযোে
মবমভন্ন মিমকৎসার লাভ এবং ঝুুঁ মকগুমল
আপনার সাধারণ স্বাস্থ্য
আপনার বযমক্তগত পছন্দগুমল।

আপনার স্বাস্থ্যসসিা টিস র সাসথ্ ক্থ্া ি া
আপনার কযান্সার িাক্তার বা নাসসের সাসথ্ মিমকৎসার পমরকল্পনা মনসে কথ্া বলাটা িরুরী, োসত
আপরি িুঝসত পাসিি এি অথস ক্ী৷ এোড়া আপরি সক্াি আত্মীে িা িন্ধু ি সাসথ ক্থা িেসত িাইসত পাসিি।
আপনার সাসথ্ কথ্া বলার পর, আপিাি ডাক্তাি আপিাসক্ এক্টি ফিসম স্বাক্ষি ক্িসত িেসিি ো সদখাসি
আপরি এই রিরক্ৎসা সম্পসক্স িুঝসত সপসিসেি এিং এসত সম্মরত রদসেি৷ এসক্ িো হে আপিাি সম্মমত
সদওো। আপমন এসত সম্মমত না সদওো পযেন্ত আপনাসক মিমকৎসা সদওো হসব না৷
আপনার ভাষা বাংলা এবং ইংসরমি দু’টি ভাষাই িেসত পাসিি এমি ক্াউসক্ আপিাি সাসথ রিসে োওো
ভাসো৷ আপিাি হাসপাতাে আপিাি িিয এক্িি সদাভাষীি িযিস্থা ক্িসত পাসি৷ আপিাি সদাভাষীি
প্রসোিি হসে আপিাি িাসসসক্ িািাি৷
আপনার বিবক্ৎসা সম্পসক্য মর্সি প্রশ্ন বিসেস ক্রসিন
এখ্াসন মকছু প্রশ্ন রসেসছ সয প্রশ্নগুমল আপমন আপনার স্বাস্থ্যসসবা টিম্সক মিজ্ঞাসা করসত পাসরন, রিরিত
ক্িসত সে আপরি রিরক্ৎসাটি এিং তা আপিাসক্ রক্ভাসি প্রভারিত ক্িসত পাসি তা িুঝসত পাসিি:
•
•
•
•
•

আম্ার মিমকৎসার লক্ষয কী?
কী কী মিমকৎসা পাওো যাে?
প্রমতটি মিমকৎসার সুমবধা, ঝু ঁুঁমক ও পাশ্বেপ্রমতমিোগুসলা কী কী?
মিমকৎসাটি আম্ার দদনমন্দন িীবনসক মকভাসব প্রভামবত করসব?
আমম্ সকম্ন সবাধ করমছ সসই মবষসে কার সাসথ্ আমম্ কথ্া বলসত পামর?
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ফুসফুসসর ক্যান্সাসরর বিবক্ৎসা
ফু সফু সসর কযান্সাসরর মিমকৎসার ম্সধয অন্তভুে ক্ত রসেসছ:
•
•
•

অপাসরশন (সািসারি)
কযান্সাসরর ওষুধ – (সকসম্াসথ্রামপ ও টাসগেসটি সথ্রামপ)
সরমিওসথ্রামপ৷

আপনার একটির সথ্সক সবমশ ধরসণর মিমকৎসা হসত পাসর। এছািাও আপনার মিমকৎসা মনভে র করসব ফু সফু সসর
কযান্সাসরর ধরণ এবং কযান্সাসরর পযোসের উপর।
সািযাবর
মকছু বযমক্তসদর িনয, একটি অপাসরশসনর ম্াধযসম্ কযান্সার অপসারণ করা সম্ভব হসত পাসর।
এটা মনভে র করসব কযান্সাসরর ধরণ আর পযোে এবং আপনার সাধারণ স্বাসস্থ্যর উপসর। স্মল সসল লাং কযান্সাসরর
মিমকৎসা করসত সািোমর খ্ুব কম্ই বযবহৃত হে। তার পমরবসতে অনযানয মিমকৎসা বযবহার করা হে।
সািোমরর আসগ, আপনার মকছু পরীক্ষা করসত হসব সদখ্সত সয আপনার ফু সফু সগুমল কত ভাসলাভাসব কাি করসছ।
ফু সফু সসর কযান্সার অপসারণ করসত মতনটি প্রধান অপাসরশন মনসি সদখ্াসনা হসেসছ:

ফুসফুসসর এক্টি অাংশ
অপসারণ ক্রা
(সল ববকব মি)

পুসরা ফুসফুস অপসারণ ক্রা
(মিউবি বিক মি)

মক্ান ফুসফুসসর এক্টি ম াট
অাংশ অপসারণ ক্রা (ওবেজ
মিবেকশি)

কখ্সনা কখ্সনা ফু সফু সসর 2 টি সলাব সমরসে সফলা হে। যমদ পাশাপামশ থ্াকা দুটি সলাসব কযান্সার ছমিসে পসি, তাহসল
সািেন এই অপাসরশনটি করসত পাসরন। অপাসরশনটিসক কখ্সনা কখ্সনা বাইসলাসবকটমম্ বলা হে।
সািোমরটি মকভাসব পমরকল্পনা করা হসেসছ এবং অপাসরশসনর পর কী আশা করা যাে সসই মবষসে আম্াসদর কাসছ
আপনার বাংলাে আসরা তথ্য আসছ৷ macmillan.org.uk/translations-এ যান।
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মক্স াসথ্রাবপ
সকসম্াসথ্রামপসত কযান্সার সকাষ ধ্বংস করসত ওষুধ সদওো হে।
সকসম্াসথ্রামপ মবমভন্ন সম্সে মবমভন্ন কারসণ বযবহার করা সযসত পাসর।
ক্খন?
সািোমর বা সরমিওসথ্রামপ-ি আসগ

মক্ন?
কযান্সাসরর আেতন সছাট করসত

সািোমর বা সরমিওসথ্রামপ-ি পসি

সকাসনা সথ্সক যাওো কযান্সার সকাষ নষ্ট করসত

সরমিওসথ্রামপ
-ি এক্ই সমসে (এটাসক্ িসে সক্সমাসিরডসেেি)

এই কিা মিমকৎসা বযবহার করা সযসত পাসর যমদ
অপাসরশন করা সম্ভব না হে, িা েরদ ক্যান্সাি
ফু সফু সসি িাইসি েরড়সে পসড় থাসক্

টাসগেসটি বা ইমম্উসনাসথ্রামপর ঔষধগুসলার

কযান্সাসরর আেতন সছাট বা মনেন্ত্রসণ সাহাযয করসত

পাশাপামশ

একা একা, অগ্রগরত হওো ক্যান্সাসিি রিেন্ত্রণ
ক্রসত (এসক্ লার্বকারী মিমকৎসা বসল)

অগ্রগমত হওো কযান্সার মনেন্ত্রসণ আনসত এবং
উপসগেগুমল কম্াসত সাহাযয করসত

সকসম্াসথ্রামপ সাধারণত মিমকৎসার সবশ কসেকটি সসত্র প্রদান করা হে, এিং রিরক্ৎসাগুরেি মাসঝ
রিশ্রাসমি সমে সদওো হে। এই রিরক্ৎসা সাধািণত রেিাে সক্াি রিপ িা ইিসিক্েসিি মাধযসম সদওো হে।
আপিাি ডাক্তাি আপিাসক্ িািাসি আপিাি ক্তগুরে রিরক্ৎসাি সসেি প্রসোিি হসি এিং তা ক্ত সমে
সিসি। আপিাি সকসম্াসথ্রামপ-ি সক্াসস সেষ হসত সিে ক্সেক্ মাস োগসত পাসি।
নন-স্মল সসল লাং কযান্সাসর আিান্ত মকছু ম্ানুষ সকসম্াসথ্রামপ িামলসে যান যমদ এটি ভালভাসব কাি কসর। এসক
কখ্সনা কখ্সনা রক্ষণাসবক্ষণকারী মিমকৎসা বলা হে।
মক্স াসথ্রাবপর পার্শ্য প্রবতবিয়াস ূহ
সকসম্াসথ্রামপর ওষুধগুসলার কারসণ পাশ্বেপ্রমতমিো সৃমষ্ট হসত পাসর যা আপনাসক অসুস্থ্ সবাধ করাসত
পাসর। আপমন যমদ সরমিওসথ্রামপর সাসথ্ সকসম্াসথ্রামপ মনসে থ্াসকন, তসি পার্শ্সপ্ররতরিোগুসো আসিা
খািাপ হসত পাসি।
আপনার হসত পাসর এম্ন পাশ্বেপ্রমতমিো সম্পসকে এবং আপমন মকভাসব তা মনেন্ত্রণ করসত পাসরন
সসই মবষসে আপনার মিমকৎসক আপনার সাসথ্ কথ্া বলসত পাসরন৷ সবমশরভাগ পাশ্বেপ্রমতমিো অনয
ওষুধগুমলর দ্বারা মনেন্ত্রণ করা সযসত পাসর আর তার সবমশর ভাগ আপনার সকসম্াসথ্রামপ সশষ হসল
িসল যাসব।
সকসম্াসথ্রামপ এবং আপনার হসত পাসর এম্ন মকছু পাশ্বেপ্রমতমিো সম্পসকে আপনার বাংলাে আম্াসদর
কাসছ আসরা তথ্য আসছ৷ macmillan.org.uk/translations-এ োি।
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মরবিওসথ্রাবপ
সরমিওসথ্রামপ - এক্স-সি-ি মত উচ্চ-েরক্তি িরি িযিহাি ক্সি ক্যান্সাি সক্াষগুরেসক্ ধ্বংস কসর।
এটা মবমভন্ন কারসণ সদওো হসত পাসর।
ক্খন?
এককভাসব প্রধান মিমকৎসা মহসাসব

মক্ন?
প্রাথ্মম্ক পযোসের ফু সফু সসর কযান্সার সারাসনার িনয

সকাসনা অপাসরশসনর পসর

সকাসনা সথ্সক যাওো কযান্সার সকাষ নষ্ট করসত

সকসম্াসথ্রামপ
-ি সাসথ এক্ই সমসে (এটাসক্ িসে
সক্সমাসিরডসেেি)
সকসম্াসথ্রামপ-ি আসগ িা পসি

এই কিা মিমকৎসা বযবহার করা সযসত পাসর যমদ
অপাসরশন করা সম্ভব না হে, িা েরদ ক্যান্সাি ফু সফু সসি
িাইসি েরড়সে পসড় থাসক্
কযান্সাসরর আেতন সছাট বা মনেন্ত্রণ করসত

একা একা, উপসগসগুরে
মনেন্ত্রণ করসত (এসক্ লার্বকারী মিমকৎসা
বসল)

শ্বাসকষ্ট বা বযথ্ার ম্ত কযান্সার সৃষ্ট উপসগেগুমল
মনেন্ত্রণ করসত

স্মল সসল লাং কযান্সার থ্াকা মকছু বযমক্তর ম্মিসের সরমিওসথ্রামপ করা হে। এটা সদওো হে
ম্মিসে যমদ সকান কযান্সার সকাষ ছমিসে মগসে থ্াসক তা যাসত এক নতু ন টিউম্ার না দতমর কসর
তা প্রমতসরাধ করসত। যমদ আপনার এই মিমকৎসার প্রসোিন হে, আপিাি ডাক্তাি িা িাসস তা
আপিাসক্ িযাখযা ক্িসি।
সরমিওসথ্রামপ সনওোর মবমভন্ন উপাে আসছ। এটা প্রােশ শরীসরর বাইসর সথ্সক একটি সম্মশসনর
ম্াধযসম্ সদওো হে (িারহযক্ সরমিওসথ্রামপ):

আপনার কযান্সাসরর িাক্তার আপমন সয ধরসণর সরমিওসথ্রামপ গ্রহণ করসবন তার মবষসে আসরা
মকছু িানাসবন।
অসনক বযমক্ত বমহমবেভাসগর সরাগী মহসাসব সরমিওসথ্রামপ গ্রহণ কসরন। এর অথ্ে হল সয আপমন
মিমকৎসার িনয হাসপাতাসল আসসন এবং সসই একই মদসন আবার বাসাে মফসর যান।
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আপনার মিমকৎসার পমরকল্পনা মনভে র কসর আপমন মক ধরসণর ফু সফু সসর কযান্সাসর ভু গসছন তার
উপর, ক্যান্সাসিি পযোসের উপর এবং আপনার সাধারণ স্বাসস্থ্যর উপর। আপনার কযান্সাসরর িাক্তার
আপনাসক বলসবন সয আপনার সরমিওসথ্রামপ মিমকৎসাে কী অন্তভুে ক্ত হসব।
সরমিওসথ্রামপ সম্পসকে আপনার ভাষা বাংলাে আম্াসদর কাসছ আসরা তথ্য আসছ৷
macmillan.org.uk/translations -সত যান

টাসগয সটি মথ্রাবপ আর ইব উসনাসথ্রাবপর ওষুধগুব
এই ওষুধগুমল সসই নন-স্মে সসে োং ক্যান্সাসিি রিরক্ৎসাি িিয িযিহৃত হসত পাসি ো েরড়সে পসড়সে।
এগুরে ক্যান্সািটি আক্াি ক্রমসে মদসত পাসর এবং তা কম্ তািাতামি বৃমি পাওোসত পাসর। আপমন
শুধু এই ওষুধগুসলা আলাদাভাসব মনসত পাসরন অথ্বা সকসম্াসথ্রামপর সাসথ্ মনসত পাসরন।
টাসগেসটি সথ্রামপর ওষুধ কযান্সার সকাষগুমল বৃমি পাওো এবং সংখ্যাে বািা আটকাসত পাসর। আপমন এগুমল টযাবসলট
বা কযাপসুযল মহসাসব গ্রহণ করসত পাসরন। এগুমল আপনার িনয কাি করসব মক না তার িনয আপনাসক পরীক্ষা করার
প্রসোিন হসত পাসর। যমদ সকাসনা ওষুধ আপনার িনয ভাল কাি কসর থ্াসক, তসব এটি আপনার প্রথ্ম্ মিমকৎসা
মহসসসব সদওো হসত পাসর।
ইমম্উসনাসথ্রামপর ওষুধগুমল আপনার সরাগ প্রমতসরাধ বযবস্থ্াসক কযান্সার সকাষগুমল মিমিত করসত সাহাযয কসর।
ওষুধগুমল মিসপর ম্াধযসম্ সকান মশরাে সদওো হে। কখ্সনা কখ্সনা ইমম্উসনাসথ্রামপর ওষুধগুসলা অনয আসরকটি
টাসগেসটি বা ইমম্উসনাসথ্রামপ ওষুসধর সাসথ্ সদওো হে।

অনযানয বিবক্ৎসা
ফু সফু সসর কযান্সাসরর মিমকৎসা করসত বা উপসগেগুমল মনেন্ত্রণ করসত অনয মিমকৎসাগুমলও বযবহার
করা সযসত পাসর।
সরমিওমিসকাসেমন্স অযাবসলশন (আিএফএ - RFA) তাপ বযবহার কসর কযান্সার সকাষগুমল ধ্বংস
কসর। িাক্তার টিউম্ারটিসত একটি সূি স াকান এবং এর ম্সধয মদসে দবদুযমতক কাসরন্ট পাঠিসে
কযান্সার সকাষগুমল ধ্বংস কসরন।
ফসটািােনামম্ক সথ্রামপ (রপরডটি - PDT) আসলা বযবহার কসর কযান্সার সকাষগুমলসক ধ্বংস কসর।
প্রথসম, আপিাসক্ এক্টি ওষুধ সদওো হে ো আসোি প্ররত সংসিদিেীে। তািপি, আপরি ক্সেক্ ঘণ্টা অসপক্ষা
ক্সিি ক্যান্সাি সক্াষগুরে দ্বািা ওষুধটি শুসষ সিওোি িিয। ক্সেক্ ঘণ্টা পসি, ডাক্তাি আপিাি শ্বাসনালী
মদসে একটি টিউব স াকান (পৃষ্ঠা 2 সদখুি) এিং আপিাি ফু সফু সস টিউম্ারটির উপর আসলা সফসলন।
আসলাটি ওষুধটিসক সমিে করসত সাহাযয কসর, ো কযান্সার সকাষগুমল ধ্বংস করসত সহােক হে।

উপসগয বনয়ন্ত্রণ ক্রা
যমদ আপনার কযান্সার অগ্রগমত প্রাপ্ত হসে থ্াসক, আপিাি হওো উপসগেগুমল মনেন্ত্রণ করার অসনকগুমল
উপাে আসছ। উপসগেগুমলর মবষসে সাহাযয করসত আপনার িাক্তার আপনাসক মবমভন্ন ওষুধ মদসত
পাসরন। উপসগেগুমলসত যমদ উন্নমত না হে তাহসল সব সম্সে আপনার িাক্তারসক তা িানান।

পৃষ্ঠা 8 ম াট 25 ম্যাকমম্লান (Macmillan) তথ্যপত্র 2020: ফু সফু সসর কযান্সার

িায়ুপথ্ আটসক্ র্াওয়া
কখ্সনা কখ্সনা, ফু সফু সসি ক্যান্সাি ফু সফু সসি বােুপথ্গুমলর একটি বা তার সবমশ বন্ধ কসর মদসত
পাসর। এর কারসণ শ্বাসকষ্ট হসত পাসর। সকান বন্ধ হসে যাওো বােুপথ্ খ্ুলসত মবমভন্ন মিমকৎসা
বযবহার করা সযসত পাসর:
•
•
•
•
তর

মকছু মিমকৎসা খ্ুব োো তাপম্াত্রা বযবহার কসর কযান্সার সকাষগুমল োোে িমম্সে মদসত
বা ধ্বংস করসত পাসর।
মকছু মিমকৎসা দবদুযমতক কাসরন্ট বযবহার কসর কযান্সার সকাষগুমল ধ্বংস করসত পাসর।
সরমিওসথ্রামপ শরীসরর মভতর সথ্সকও কযান্সাসর সদওো সযসত পাসর।
বােুপসথ্ সেন্ট নাসম্ একটি সছাট টিউব লাগাসনা থ্াসক তা খ্ুসল রাখ্ার িনয।
িস

র্াওয়া

যমদ ফু সফু সস তরল িসম্ যাে, আপিাি সাধািণত একটি সূি এবং সিইসনি টিউব বযবহার কসর তা
সবর কসর মদসত পাসরন। বা আপনার িনয এম্ন সকান প্রণালী বযবহার করা হসত পাসর যাসত
ফু সফু সস তরল িম্া বন্ধ হসে যাে।

বিবক্ৎসার পসর
আপনার মিমকৎসা সশষ হওোর পর, আপনার মনেমম্ত সিক-আপ ও পরীক্ষা করা হসব৷ এটা সবশ কসেক বছর িলসত
পাসর। প্রথ্সম্ তা সবশ মনেমম্ত হসব, মকন্তু সম্সের সাসথ্ সাসথ্ আপনার তা কম্ র্নর্ন হসব।

আপনার অনুভূবত
আপনার কযান্সার আসছ এটা সশানার পর আপনার মবধ্বি লাগসত পাসর৷ আপনার মবমভন্ন রকম্ আসবগ অনুভূত হসত
পাসর৷ মকছু মকছু বযমক্ত মবপযেি, ম্ম্োহত বা উমদ্বগ্ন সবাধ করসত পাসরন, আর অনযরা রাগ করসত পাসরন, বা সদাষী,
একলা সবাধ করসত পাসরন। অনুভূমত হওোর সকাসনা ঠিক বা ভু ল সনই। মকন্তু আপনার অনুভূমতর সসঙ্গ ম্ামনসে িলার
িনয অসনক রকম্ উপাে রসেসছ৷
খ্ুব কাসছর বন্ধু বা আত্মীসের সাসথ্ কথ্া বলাটা সহােক হসত পাসর৷ ম্সন রাখ্সবন, আপমন িাইসল সাহাযয সব সম্সে
পাওো যাে। যমদ আপনার ম্ামনসে মনসত খ্ুব অসুমবধা হে, তাহসল আপনার িাক্তার বা নাসসের সাসথ্ কথ্া বলুন। মকছু
মকছু বযমক্ত কাউসন্সমলং সথ্সক খ্ুব লাভবান হন। আপনার িাক্তার বা নাসে আপনাসক সরফার করসত পাসরন৷
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যাক্ব

ান (Macmillan) বক্ভাসি আপনাসক্ সাহার্য ক্রসত পাসর

আপনাসক এবং আপনার পমরবারসক সাহাযয করসত Macmillan এখ্াসন আসছ। আপমন সযখ্ান সথ্সক সহােতা সপসত
পাসরন:
•

Macmillan সাসপাটয াইন (0808 808 00 00)। আম্াসদর সদাভাষী আসছ, তাই আপমন আম্াসদর সাসথ্
আপনার ভাষাে কথ্া বলসত পাসরন। আপমন সয ভাষাটি বযবহার করসত িান, শুধু তার নাম্ ইংসরমিসত
আম্াসদরসক বলুন। আম্রা মিমকৎসা সম্পমকে ত প্রশ্নগুসলার উত্তর মদসত পামর, আপনাসক আমথ্েক সহােতার
মবষসে তথ্য মদসত পামর, বা আপনার অনুভূমতগুসলার মবষসে আপনার সাসথ্ কথ্া বলসত পামর। সপ্তাসহ 7
মদন, সকাল 8 সথ্সক সন্ধযা 8টা পযেন্ত সফান লাইন সখ্ালা থ্াসক।

•

Macmillan ওসয়িসাইট (macmillan.org.uk)। কযান্সার এবং কযান্সার মনসে সবুঁসি থ্াকার মবষসে
আম্াসদর সাইসট ইংসরমিসত অসনক তথ্য আসছ। www.macmillan.org.uk/translations ওসয়িসাইসট
অনযানয ভাষায় আসরা তথ্য আস

•

তথ্য ও সহায়তা পবরসষিা৷ তথ্য ও সহােতা সকসে, আপমন একিন কযান্সার সহােতা মবসশষসজ্ঞর সাসথ্
কথ্া বলসত পাসরন এবং মলমখ্ত তথ্য সপসত পাসরন। macmillan.org.uk/informationcentres
ওসেবসাইসট আপনার সবসিসে মনকটস্থ্ সকে খ্ুুঁসি সবর করুন বা আম্াসদর কল করুন। আপনার
হাসপাতাসল একটি সকে থ্াকসত পাসর।

•

ম াক্া সাসপাটয গ্রুপ - সাসপাটস গ্রুসপ আপরি ক্যান্সাসি আিান্ত অিযািয সোক্িসিি সাসথ ক্থা িেসত
পাসিি৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওবেবে ইব আপি ি ক ছ ক মছ একটি গ্রুপ
খুঁবজ মিি বা আম্াসদরসক কল করুন।

•

Macmillan অিল ইি কমিউবনটি – আপরি এক্ই ধিসিি পরিরস্থরতসত থাক্া িযরক্তসদি সাসথ
macmillan.org.uk/community-এ কথ বলবে প বিি

শব্দ তাব ক্া
শব্দ

ইাংসরবিসত

ইাংসরবিসত বক্ভাসি
ি সত হয়

অথ্য

ইমম্উসনাসথ্রামপ

Immunotherapy

ইমম্উসনাসথ্রামপ

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা সরাগপ্রমতসরাধ বযবস্থ্াসক সাহাযয করার িনয
কাি কসর যাসত তারা কযান্সার
সকাষগুসলা মিমিত এবং ধ্বংস করসত
পাসর।

সকসম্াসথ্রামপ

Chemotherapy

সকসম্াসথ্রামপ

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা কযান্সার
সকাষগুসলা ধ্বংস করার িনয ওষুধ
বযবহার কসর।
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সকাষ

Cells

সসলস

সছাট সছাট গােমনক একক যা আম্াসদর
শরীসরর অঙ্গ এবং টিসুযগুসলা দতমর কসর।

কযান্সার সকাষগুমল

Cancer cells

কযান্সার সসলস

শরীসরর সকাষ যা অস্বাভামবক হসে সগসছ
এবং এখ্ন কযান্সাসর পমরণত হসেসছ।

টাসগেসটি সথ্রামপ

Targeted therapy

টাসগেসটি সথ্রামপ

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা কযান্সার
সকাষগুসলা লক্ষয এবং ধ্বংস করার িনয
ওষুধ বযবহার কসর।

টিউম্ার

Tumour

টিউম্ার

কযান্সার সকাষগুমলর একটি সগাষ্ঠী যা
একটি মপে দতমর কসরসছ।

পযোে

Stage

সেইি

কযান্সাসরর পযোে বলসত সবাঝাে এটি
কতটা বি এবং এটি ছমিসে পসিসছ
মকনা৷

পযোে মনণেসের বযবস্থ্া

Staging system

সেইমিং মসসেম্

কসেকটি মনেম্ যা িাক্তারসদর মসিান্ত
মনসত সাহাযয কসর সয কযান্সার সকান
পযোসে রসেসছ।

পাশ্বেপ্রমতমিোসম্ূহ

Side effects

সাইি এসফক্টস

কযান্সাসরর মিমকৎসার অযামিত
প্রভাবগুসলা। উদাহরণস্বরূপ, িু ল পসি
যাওো, অসুস্থ্ সবাধ করা বা ক্লামন্ত।

ফসটািােনামম্ক সথ্রামপ
(মপমিটি - PDT)

Photodynamic
therapy (PDT)

ফসটািােনামম্ক সথ্রামপ
(মপমিটি)

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা মদসে
কযান্সার সকাষগুসলা ধ্বংস করার িনয
আসলা বযবহার কসর।

বােুপথ্

Airway

এোরওসে

শরীসরর সকান পথ্ বা টিউব যার ম্াধযসম্
বােু ফু সফু সস সপ ুঁছসত পাসর।

সরমিওসথ্রামপ

Radiotherapy

সরমিওসথ্রামপ

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা কযান্সার
সকাষগুসলা ধ্বংস করার িনয এি-সর-র
ম্ত উচ্চ-শমক্তর রমি বযবহার কসর

সরমিওমিসকাসেমন্স
অযাবসলশন (আরএফএ RFA)

Radiofrequency
ablation (RFA)

সরমিওমিসকাসেমন্স
অযাবসলশন (আরএফএ)

একটি কযান্সার মিমকৎসা যা কযান্সার
সকাষগুসলা ধ্বংস করার িনয উত্তাপ
বযবহার কসর।

সরাগ-প্রমতসরাধ বযবস্থ্া

Immune system

ইমম্উন মসসেম্

আপনার সরাগ-প্রমতসরাধ বযবস্থ্া
আপনাসক ক্ষমতকারক বযাকসটমরো এবং
সংিম্সণর সথ্সক সুরমক্ষত রাখ্সত
আপনার শরীসরর উপাে।

লমসকা তন্ত্র

Lymphatic system

মলসম্পটিক মসসেম্

সারা শরীসর টিউব এবং গ্লাসের একটি
সনটওোকে । এগুমল সংিম্সণর সাসথ্
লিাই করসত সাহাযয কসর। এছািা
এগুমল টিসুয এবং অঙ্গপ্রতযঙ্গ সথ্সক
অমতমরক্ত তরল মনিঃসামরত কসর।
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লার্বকারী মিমকৎসা

Palliative treatment

পযাসলটিভ মট্র্টসম্ন্ট

মিমকৎসা যা এম্ন বযমক্তসক সদওো হে
যার কযান্সার সারাসনা যাসব না। এসত
অন্তভুে ক্ত হসত পাসর কযান্সারটি সছাট
করার মিমকৎসা বা উপসগেগুমল কমম্সে
বযমক্তটিসক আসরা আরাম্ সদওো।

সম্মমত

Consent

কনসসন্ট

সকান মকছু র্টার িনয অনুম্মত সদওো
বা মকছু করসত সম্মত হওো।

সািোমর

Surgery

সািোমর

কযান্সাসরর মিমকৎসা যার অথ্ে অপাসরশন
করা।

স্বাস্থ্যসসবা টিম্।

Healthcare team

সহলথ্সকোর টিম্

সম্মিকাল মবসশষজ্ঞ এবং অনয
সপশািীবীসদর সয টিম্ আপনার সদখ্াশুনা
কসর।

আপনার ভাষায় আসরা তথ্য
এই মবষেগুসলা সম্বসন্ধ আম্াসদর কাসছ আপনার বাংলা ভাষাে তথ্য আসছ:
ক্যান্সাসরর ধরন

ক্যান্সাসরর ম াক্াবি া ক্রা

•

িন কযান্সার

•

যমদ আপনার কযান্সার মনণেে হসে থ্াসক - এক্টি িটিেরদ রিসদস রেক্া

•

বৃহদাসন্ত্রর কযান্সার

•

খ্াবার সম্সযা এবং কযান্সার

•

ফু সফু সসর কযান্সার

•

িীবসনর অবসান

•

সপ্রাসেট কযান্সার

•

আমথ্েক সহােতা - সিরিরফটসমূহ

•

আমথ্েক সহােতা - খিি সমটাসিাি িিয সাহােয

•

স্বাস্থ্যকর খ্াদযাভযাস

বিবক্ৎসাস ূহ
•

সকসম্াসথ্রামপ

•

•

সরমিওসথ্রামপ

ক্লামন্ত (অিসন্নতা) এিং ক্যান্সাি

•

•

সািোমর

কযান্সার মিমকৎসার পাশ্বেপ্রমতমিোগুসলা

•

মনসিসক সাহাযয করার িনয আপমন কী করসত পাসরন

এই তথ্য সদখ্সত, macmillan.org.uk/translations-এ যান
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সূত্র ও ধনযিাদ োপন
এই সকল তথ্য রিনা ও সম্পাদনা কসরসছ ম্যাকমম্লান কযান্সার সাসপাটে (Macmillan Cancer Support)-এর
কযান্সার তথ্য উন্নেন দল৷ একটি অনুবাদ সকাম্পামন এটি বাংলাে অনুবাদ কসরসছ৷
ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এর ফু সফু সসর কযান্সাসরর মবষসে সবাঝা নাম্ক পুমিকার মভমত্তসত এই তথ্য দতমর করা
হসেসছ৷ আম্রা আপনাসক একটি কমপ পাোসত পামর, মকন্তু সম্পূণে পুমিকাটি শুধু ইংসরমিসত পাওো যাে।
এই তথ্য প্রাসমঙ্গক মবসশষসজ্ঞরা পযোসলািনা কসরসছন, এবং আম্াসদর মসমনের সম্মিকযাল সম্পাদক, িক্টর সিমভি
মগমলগান, কনসালসটন্ট অসকাসলামিে তা অনুসম্াদন কসরসছন। সসই সব কযান্সার আিান্ত বযমক্তসদরও ধনযবাদ
িানামি যারা এই তথ্য পযোসলািনা কসরসছন।
আম্াসদর সকল তথ্য প্রাপ্ত সসরা প্রম্াসণর মভমত্তসত সনওো হসেসছ। আম্াসদর বযবহার করা উৎসগুসলার মবষসে আসরা
তসথ্যর িনয অনুগ্রহ কসর cancerinformationteam@macmillan.org.uk ঠিকানাে আম্াসদর সাসথ্
সযাগাসযাগ করুন।
MAC15137_Bengali

সূমিপত্র পযোসলািনা করা হে: 2020
পরবতী পযোসলািনার িনয পমরকমল্পত সম্েসূিী: 2023

আম্রা সব সম্ে সঠিক তথ্য সদওোর মবষেটি মনমিত করার িনয সব রকম্ভাসব সিষ্টা কসর থ্ামক মকন্তু প্রমতমনেত
পমরবতে নশীল সম্মিসকল গসবষণার কারসণ বতে ম্ান অবস্থ্ার প্রমতফলসনর িনয এর উপর মনভে র করা উমিত হসব না৷
আপমন আপনার স্বাস্থ্য মনসে উমদ্বগ্ন থ্াকসল, আপনার িাক্তাসরর সাসথ্ আসলািনা করুন। এই তসথ্য বা তৃ তীে পসক্ষর
সকাসনা তসথ্য, সযম্ন আম্াসদর মলংক করা ওসেবসাইসটর তসথ্য, সকাসনা ভু ল থ্াকার কারসণ সৃষ্ট সকাসনা ক্ষমত বা
হামনর িনয Macmillan সকাসনা দাে-দামেত্ব গ্রহণ করসব না৷
© Macmillan Cancer Support 2020. ইংলযাে ও ওসেলস (261017),
কটলযাে (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত দাতবয প্রমতষ্ঠান। সরমিোিে অমফস: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ
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Lung cancer: Bengali

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 “Bengali”).
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.

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
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•
•
•

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.
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.
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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

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.
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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

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):
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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

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.
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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.

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.
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•

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

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
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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.

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:
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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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