Chemotherapy: Bengali

মেম ামেরাপপ
এই তেয ককমম্ামেরামির মিষমে।
মনমে আন্ডারলাইন করা কে ককামনা িব্দ কিষ মিমকর িব্দ তামলকাে িযাখ্যা করা আমে।
িব্দ তামলকাটট মকভামি আিমন িব্দগুমলা ইংমরজিমত িলমিন কেটটও অন্তভভক্ত
ু ।
কযানোর আমে এম্ন অমনকমকই তামির মেমকৎোর অংি মিোমি ককমম্ামেরামি মনমত
িমি।
মকেভ মকেভ কলাকিনমক অনযানয ধরমের মেমকৎোও কিওো িে কেম্ন োিুামর,
করমিওমেরামি, টামগটক
ু ৃ ত কেরামি িা অনয কযানোর-মিমরাধী ওষুধ। িােিাতামলর িাক্তাররা
আিনার োমে আিনার মেমকৎোর িযািামর কো িলমিন। এোড়া আম্ামির কামে এই
মেমকৎোগুমলা েম্বমে িাংলা ভাষােও তেয আমে।
এই তমেযর মিষমে আিনার ককামনা প্রশ্ন োকমল, আিমন কে িােিাতামল মেমকৎো
করামেন কেখ্ানকার িাক্তার,নাে ুিা ফ্াম্ামেস্টমক
ু
জিজ্ঞাো করুন৷
এোড়াও আিমন ম্যাকমম্লান কযানোর োমিাটু (Macmillan Cancer Support)-কক
0808 808 00 00 মি কফ্ান নম্বমর, েপ্তামি 7 মিন, েকাল 8 কেমক রাত 8টা িেন্ত
ু কল
করমত িামরন। আম্ামির কিাভাষী আমে, তাই আিমন আম্ামির োমে মনমির ভাষাে
কো িলমত িামরন।েখ্ন আিমন আম্ামিরমক কল করমিন, অনুগ্রি কমর ইংমরজিমত
আম্ামিরমক িানামিন কে আিনার ককান ভাষা প্রমোিন।
www.macmillan.org.uk/translations ওমেিোইমট অনযানয ভাষাে আমরা তেয আমে
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এই তেয এগুম ার পিষমে:
•

কযানোর কী?

•

ককমম্ামেরামি কী?

•

কখ্ন ককমম্ামেরামি িযিিার করা িে?

•

ককমম্ামেরামি কনওো

•

আিনার মেমকৎো েম্পমকু িুঝমত িারা

•

মেমকৎো িূিিতী
ু
িরীক্ষােম্ূি

•

ককাোে আিমন মেমকৎো িামিন?

•

এই মেমকৎোটট করামত কতটা েম্ে লামগ?

•

আিনার মেমকৎো িমরকল্পনার িমরিতুন

•

িার্শ্ ুপ্রমতজিোেম্ূি

•

অনযানয গুরুত্বিূে তেয
ু

•

আিনার িনয েটিক িমরেোু আর েিােতা িাওো

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকভামি আিনামক োিােয করমত িামর

•

িব্দ তামলকা

•

আিনার ভাষাে আমরা তেয

•

েূত্র ও ধনযিাি জ্ঞািন

েযানসার েী?
কযানোর আম্ামির িরীমরর ককাষগুমলমত শুরু িে। ককাষ িল কোট কোট মনম্াে
ু ব্লক ো
আম্ামির িরীমরর অঙ্গ এিং টটেুযগুমলা ততমর কমর। ককাষগুমল আম্ামির িরীর কেমক
েমেত িাে ো তামির িানাে কখ্ন িাড়মত িমি আর কখ্ন ভাগ িমে নতভ ন ককাষ ততমর
করমত িমি। এভামিই আম্ামির িরীর িৃজি িাে আর কেমর ওমি। এই ককাষগুমলা িুমরামনা
িমে কেমত িামর, তামির ক্ষমত িমত িামর িা এগুমলর আর প্রমোিন োমক না। েখ্ন এটা
ঘমট, ককাষটট িরীর কেমক একটট েমেত িাে কেটা তামক তার কাি িে করমত এিং ম্মর
োওোর মনমিুি কিে।
কখ্মনা কখ্মনা, এই েমেতগুমলমত কগালমোগ কিখ্া োে আর ককাষ অস্বাভামিক িমে ওমি।
আরও অস্বাভামিক ককাষ ততমর করার িনয অস্বাভামিক ককাষটট ভাগ িমত োকমত িামর। এই
ককাষগুমলা একটট মিণ্ড ততমর করমত িামর োমক টটউম্ার িলা িে।
স্বাভাপিে মোষ

মে মোষগুম া টটউ ার ততপর েমর
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েি টটউম্ার কযানোর নে একটট টটউম্ার ো কযানোর নে (মিনাইন টটউম্ার) িাড়মত িামর
মকন্তু তা িরীমরর অনয ককাোও েমড়মে িড়মত িামর না। এগুমল শুধু তখ্নই েম্েযার েৃটি
কমর েখ্ন তা কিমড় ওমি আর আমিিামির অমঙ্গ োি েৃটি কমর।
একটট টটউম্ার ো কযানোর (ম্যামলগনযান্ট টটউম্ার) আমিিামির টটেুযমত কিমড় উিমত
িামর।
কযানোর ককাষগুমল কখ্মনা কখ্মনা প্রােমম্ক কযানোর কেমক কভমঙ্গ কিমরমে োে এিং রক্ত
িা লমেকা িযিস্থার ম্াধযমম্ িরীমরর অনয অংিগুমলামত েমড়মে িমড়। কে কযানোর
ককাষগুমলা েমড়মে মগমে িরীমরর অনয ককাোও টটউম্ার ততরী কমর তামির কেমকন্ডামর
কযানোর িমল।

মেম ামেরাপপ েী?
ককমম্ামেরামির ওষুধগুমলা কযানোর ককাষগুমলার ক্ষমত কমর কেন এগুমলা ম্ারা োে। েুস্থ
ককাষগুমলার ক্ষমত িমত িামর মকন্তু োধারেত এগুমলা মনমিরাই মনমিমির কম্রাম্ত কমর

কফ্মল।
ককমম্ামেরামি মিমভন্নভামি কিওো কেমত িামর। আিনার মেমকৎোর েম্মে আিনামক এক িা
একামধক ওষুধ মনমত িমত িামর। কিমির ভাগ ককমম্ামেরামির ওষুধগুমল রমক্ত িামিত িে। এর
অে িল
ু
কে িরীমরর কেমকামনা স্থামন কযানোর ককামষ ওগুমল কি ৌঁমে কেমত িামর।

েখন মেম ামেরাপপ িযিহার েরা হে?
ককমম্ামেরামি এককভামি িা অনযানয ধরমের মেমকৎোর োমেও িযিিার করা কেমত িামর,
কেম্ন টামগটক
ু ৃ ত কেরামিগুমলা, োিুামর িা করমিওমেরামি। এটট কিো কেমত িামর:
•

মকেভ মকেভ মিমিষ ধরমনর কযানোমরর প্রধান মেমকৎো মিোমি

•

অনযানয মেমকৎোর িূমি,ু কযানোমরর আকারমক কোট করার িনয

•

অনযানয মেমকৎোর োমে একই েম্মে

•

অনযানয মেমকৎোর িমর, কযানোমরর িুনরাে মফ্মর আোমক িে করার কেিা করমত

•

কাউমক ভাল কিাধ করমত িা কিমি মিন িাাঁেমত োিােয করার িনয, েমি কযানোর
মনরাম্ে করা েম্ভি না িে।

ককমম্ামেরামি ম্ামঝ ম্ামঝ এম্ন ধরমের িারীমরক অিস্থার মেমকৎোর িমনযও িযিিার করা
িে ো কযানোর নে।
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মেম ামেরাপপ মনওো
োধারেত আিমন আিনার ককমম্ামেরামি, মেমকৎোর কেিনগুমলার একটট ককাে ুমিমেমি
িামিন। প্রমতটট কেিমনর িমরই কমেক মিমনর মিশ্রাম্ িি োকমি
ু
কে েম্েটামত আিমন
ককমম্ামেরামি কনমিন না। এটটমক মেমকৎোর একটট চক্র িলা িে। আিনার েমির েংখ্যা
মনভুর কমর আিনার কী ধরমের কযানোর িমেমে তার উির। আিনার কত েি
ককমম্ামেরামি প্রমোিন িমি কেই িযািামর আিনার কযানোর িাক্তার আিনামক িলমিন।
ককমম্ামেরামির ওষুধগুমলা মিমভন্নভামি কিওো কেমত িামর। এগুমলা কিওো িে:
•
•
•
•
•
•
•

মিরাে ইনমিকিমনর িা জিমির ম্াধযমম্।
টযািমলট িা কযািেুল মিোমি
ত্বমকর মনমে ইনমিকিন দ্বারা
ম্াংেমিমিমত ইনমিকিন দ্বারা
কম্রুিমণ্ডর োরিামি োকা ফ্্লুমেমির ম্মধয ইনমিকিন দ্বারা (ইন্ট্রামেকাল
ককমম্ামেরামি)
ককান একটট এলাকাে কেম্ন ম্ূত্রািে
মকেভ ত্বমকর কযানোমরর িনয জিম্ মিোমি।

পিরামত মেম ামেরাপপ মনওো
কিমিরভাগ ককমম্ামেরামির ওষুধগুমলা মিরাে কিওো িে। এগুমলা োধারেত কযানুলা নাম্ক
একটট টটউমির ম্াধযমম্ কিওো িমে োমক। নাে ুআিনার িাত িা িাহুর মিরাে একটট কযানুলা
স্থািন করমিন। এরির নাে ুিে ককমম্ামেরামি িমরিূে কযানু
ু
লাটট একটট ফ্্লুমেি িযামগর
োমে নতভ িা একটট মেমরমের োমে েংেুক্ত করমিন। আিমন িাোে োিার িূমিইু কযানুলাটট
কির কমর কনওো িমি।
েযানু া:
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ককমম্ামেরামি আিনার িাহু িা িুমক টটউমির ম্াধযমম্ও কিওো কেমত িামর। আিনার িাহুর
একটট লাইনমক মিআইমেমে (PICC) লাইন িলা িে। আিনার িুমকর একটট লাইনমক
কেন্ট্রাল লাইন িলা িে। লাইনটট আিনার মেমকৎো েলাকালীন েম্েটামত োমক। আিনার
প্রমোিন িমল আিনার নাে ুআিনার োমে এই িযািামর কো িলমিন।

মসন্ট্রা

াইন:

পপআইপসপস

াইন:

অমনমকই ভে িান কে ককমম্ামেরামি কনওোটা কিকর িমি, িা এটট কিিার িমর তারা
অনযরকম্ কিাধ করমিন। মিরাে ককমম্ামেরামি কনওোটা কিকর িিার কো নে, তাই েমি
আিনার িযো কমর কেমক্ষমত্র োমে োমেই আিনার নােমক
ু িানামিন।
কখ্নও কখ্নও, িাোে ককমম্ামেরামির কিিার িনয িিনমোগয িাম্প িযিিার করা কেমত
িামর।
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টযািম ট পহসামি মেম ামেরাপপ গ্রহণ েরা
ককমম্ামেরামি টযািমলট িাোে কনওো কেমত িামর শুধুম্াত্র কমেক ধরমনর ককমম্ামেরামির
িনয টযািমলট রমেমে। এটট ম্মন রাখ্া গুরুত্বিূে কে
ু এেমেও এগুমলারও িার্শ্ ুপ্রমতজিো
োকমত িামর।

আপনার পচপেৎসা সম্পমেে িুঝমত পারা
আিমন মেমকৎো গ্রিে করার আমগ, আিনার িাক্তার, নাে ুিা ফ্াম্ামেস্ট
ু
িযাখ্যা করমিন:
•

ককন আিনার এটট প্রমোিন

•

কত ঘন ঘন আিনামক এটট মনমত িমি

•

েম্ভািয িার্শ্ ুপ্রমতজিোেম্ূি

•

মেমকৎো কনিার ির আিমন ককম্ন কিাধ করমত িামরন।

েতক্ষে িেন্ত
ু না আিমন িুঝমত িারমেন আিমন ককন এটট মনমেন আর আিমন ককম্ন
কিাধ করমত িামরন ততক্ষে িেন্ত
ু ককামনা মেমকৎো কিওো উমেত নে। আিনামক একটট
ফ্ম্ ুস্বাক্ষর করিার িনয কিওো িমি ো কিখ্ামি কে আিমন মেমকৎো মনমত েম্মত আমেন
এিং এর েম্ভািয িার্শ্ ুপ্রমতজিোগুমলা েম্পমকু িুঝমত িারমেন। এটটমক েম্মমতিত্র িলা িে।
এটট একটট ভামলা িযািার কে আিমন আিনার োমে এম্ন কাউমক কনমিন মেমন আিনার
ভাষা এিং ইংমরজি িুটটই িলমত িামরন। কিাভাষী িােিাতামল োকমত িামর, মকন্তু েমি
আিমন কাউমক কিমত োন কেমক্ষমত্র আমগ কেমকই িমল রাখ্া ভামলা।
অমনমকর কামেই ককমম্ামেরামি কনওোর মেন্তাটা উমদ্বগিনক ম্মন িে। আিনার মেমকৎোর
িযািামর ককান ধরমের প্রশ্ন োকমল আিনার িাক্তার, নাে ুিা ফ্াম্ামেস্টমক
ু
জিমজ্ঞে করাটা
েিােক িমি।

পচপেৎসা পূিিতী
ে
পরীক্ষাস ূহ
আিনার মেমকৎো শুরু করিার িূমি আিনার
ু
মকেভ িরীক্ষা করার প্রমোিন িমত িামর। এটট
িাক্তারমির িরীক্ষা কমর কিখ্মত োিােয কমর কে আিমন আিনার মেমকৎো শুরু করার
িনয েমেি ভাল আমেন। এমত োধারেত রমক্তর িরীক্ষা অন্তভভক্ত
ু োমক আর িেমতা
আিনার িৃক্ক িা িামটু র িরীক্ষা িমত িামর। কখ্নও কখ্নও, আিনার এক্স-কর িা স্ক্যান করার
িরকার িমত িামর। আিনার উচ্চতা এিং ওিনও িমরম্াি করা িমি। েমি আিমন গভুিতী
িমত িামরন, তািমল আিনামক একটট গভুধারমের িরীক্ষা করার িনয িলা িমত িামর।
প্রমতটট মেমকৎোর আমগ, আিনামক রক্ত িরীক্ষা করমত িমত িামর। এটট িেমতা আিনার
মেমকৎো কেমিন িমি কেই মিন িা একমিন িা িুইমিন আমগ করা িমত িামর। আিনার
িাক্তার িা নাে ুআিনার রক্ত িরীক্ষার ফ্লাফ্ল কিখ্মিন এিং আিনামক জিমজ্ঞে করমিন
আিনার কিষ মেমকৎো িওোর ির কেমক আিমন ককম্ন অনুভি করমেন।
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মোোে আপপন পচপেৎসা পামিন?
আিনামক োধারেত একটট কি ইউমনট িা িােিাতামলর ওোমিু মেমকৎো কিওো িমি।
কখ্নও কখ্নও আিমন এটট িাো কেমক মনমত িামরন। আিমন ককাো কেমক মেমকৎো
কনমিন কেই িযািামর আিমন আিনার িাক্তার, নাে ুিা ফ্াম্ামেস্টমক
ু
জিমজ্ঞে করমত
িামরন। এটট মনজিত করাটা খ্ুি গুরুত্বিূে কে
ু মেমকৎো কনিার িনয আিনার িনয এটটই
েিমেমে মনরািি িােগা। আিনার মেমকৎোর িনয আিনার োত্রা করার িরকার িমত
িামর। আিনার িােিাতামল োিার িনয োিামেযর প্রমোিন িমল িা কেখ্ামন োতাোত
খ্রমের িনয োিামেযর প্রমোিন িমল আিমন নামেরু োমে কো িলুন।

এই পচপেৎসাটট েরামত েতটা স ে

ামে?

আিমন একিন ‘মিমনর কিলার করাগী’ মিমেমি োধারেভামি মিরাে ককমম্ামেরামি মনমত
িারমিন। এর অে িমে
ু
আিনামক রামত োকমত িমি না এিং মেমকৎো কিমষ আিমন িামড়
মফ্মর কেমত িারমিন। মেমকৎো মনমত আধা ঘণ্টা কেমক কমেক ঘণ্টা িেন্ত
ু েম্ে লাগমত
িামর। কাউমক কাউমক অল্প েম্মের িনয িােিাতামল োকমত িমত িামর।
আিনার মেমকৎোর ককােটট
ু োধারেত কমেক ম্াে িেন্ত
ু স্থােী িমি। আিনার কী ধরমের
কযানোর িমেমে কেটার উির এটট মনভুর করমি।

আপনার পচপেৎসা পপরেল্পনার পপরিতেন
আিনার িরীমরর উির মেমকৎোর প্রভাি িরীক্ষা করার িনয িাক্তামররা িরীক্ষামনরীক্ষাগুমলা িযিিার কমরন। আিনার িরীরমক কেমর উিার েম্ে কিিার িনয কখ্নও
কখ্নও আিনার মেমকৎো কিরী কমর শুরু করমত িা িমরিতুন করমত িমত িামর।
আিনার িাক্তার এই িযািামর আিনার োমে কো িলমিন।

পার্শ্প্রপতক্রক্রোস
ে
ূহ
ককমম্ামেরামির ওষুধগুমলার কারমে িার্শ্ ুপ্রমতজিোর েৃটি িমত িামর োর কারমে আিমন
অেুস্থ কিাধ করমত িামরন। এর কারে িমে এটট আিনার কিমির েুস্থ ককাষগুমলারও ক্ষমত
কমর। মেমকৎো কিষ িওোর িমরই কিমির ভাগ িার্শ্ ুপ্রমতজিোগুমলার আমরা ভামলা িে,
মকন্তু মকেভ মকেভ অমনক কিমি মিন িেন্ত
ু স্থােী িমত িামর। আিনার ককান ধরমের িার্শ্ ু
প্রমতজিো িমল আিনার িাক্তার, নাে ুিা ফ্াম্ামেস্ট
ু
আিনার োমে কো িলমিন।
আলািা আলািা ধরমের ওষুমধর কারমে আলািা আলািা ধরমের িার্শ্ ুপ্রমতজিো িমে
োমক। মকেভ মকেভ কলামকর কক্ষমত্র খ্ুি অল্প িার্শ্ ুপ্রমতজিো িে কেখ্ামন মকেভ মকেভ কলামকর
অমনক কিমি িে।
আম্রা এখ্ামন েিমেমে োধারে িার্শ্ ুপ্রমতজিোগুমলা িেনা
ু করমে। আিনার েিগুমলাই
িিার েম্ভািনা কম্। তামলকামত কিওো কনই এম্ন ককান িার্শ্ ুপ্রমতজিো আিমন লক্ষয
করমল, িা িার্শ্ ুপ্রমতজিো েম্পমকু আিনার ককান ধরমের প্রশ্ন োকমল, আিনার িাক্তার,
নাে ুিা ফ্াম্ামেস্টমক
ু
জিমজ্ঞে করুন।
আপপন অসুস্থ মিাধ েরম িা মোন পরা মিরে প্রমোজন হম হাসপাতাম ম ান
েরার জনয আপনার নাস েআপনামে মটপ ম ান নম্বর মেমিন। আপপন পেন িা রামতর
মে মোন স মে ম ান েরমত পামরন। এই নম্বরগুম া আপনার ম ামন সংরক্ষণ
েরুন িা অনয মোোও পনরাপমে মরমখ পেন।

পৃষ্ঠা 7 ম াট 17 ম্যাকমম্লান (Macmillan) ফ্যাক্ট মিট 2022: ককমম্ামেরামি

সংক্র ণ
ককমম্ামেরামি আিনার রমক্তর কর্শ্ত রক্ত কমেকার েংখ্যা কমম্মে মিমত িামর। এমক িলা িে
মনউমরামিমনো। এটট আিনার েংিম্ে িওোর েম্ভািনামক িামড়মে কিে।
আিনামক কিওো নম্বরগুমলামত িােিাতামলর োমে েরােমর কোগামোগ করুন েমি:
•

আিনার তািম্াত্রা 37.5 মিমগ্র কেলমেোে (99.5 মিমগ্র ফ্ামরনিাইট) এর উিমর েমল
োে

•

আিনার িরীমরর তািম্াত্রা স্বাভামিক োকা েমেও, িিাৎ কমর আিনার খ্ারাি
লাগমত শুরু কমর

•

আিনার তািম্াত্রা 36 মিমগ্র কেমন্টমগ্রি (96.8 মিমগ্র ফ্ামরনিাইট) এর মনমে িমল।

•

আিনার ম্মধয েমি েংিম্মের উিেগগুমলা
ু
কিখ্া োে, কেম্ন:
o
o
o
o
o
o

গরম্ িা িাণ্ডা লাগমল
িরীর কাাঁিমে ম্মন িমল
গলাে িযো
একটট কামি িা র্শ্ােকি িমল
িােমরো
প্রেভর িমরম্ামে প্রস্রাি করার প্রমোিন িমল।

োধারেত আিনার িরিতী মেমকৎোর িূমিইু আিনার কর্শ্ত রক্ত কমেকাগুমলা স্বাভামিক
অিস্থাে মফ্মর আমে। আরও ককমম্ামেরামি কিিার িূমি আিনার
ু
রক্ত িরীক্ষা করমত িমি।
েমি তখ্নও আিনার কর্শ্ত রক্ত কমেকার েংখ্যা কম্ োমক, কেমক্ষমত্র িাক্তার আিনার
মেমকৎো অল্প েম্মের িনয মিমেমে মিমত িামরন।
কখ্নও কখ্নও আিনার অমস্থ ম্জ্জামক কিমি কমর কর্শ্ত রক্ত কমেকা ততমর করমত েিােতা
করার িনয আিনামক জি-মেএেএফ্ (G-CSF) নাম্ক একটট ওষুমধর ইনমিকিন মনমত
িমত িামর।
রক্তাল্পতা
ককমম্ামেরামি আিনার রমক্তর কলামিত রক্ত কমেকার েংখ্যা কমম্মে মিমত িামর। এর ফ্মল
আিনার ক্লামন্ত কিাধ এিং র্শ্ােকি িমত িামর। আিমন এম্ন কিাধ করমল আিনার িাক্তার িা
নােমক
ু িলুন। আিনামক অমতমরক্ত কলামিত রক্তকমেকা কিওোর প্রমোিন িমত িামর
(রক্তিান)। িা আিনার িাক্তার আিনামক ওষুধ মিমত িামরন ো আিনার িরীরমক আমরা
কলামিত রক্ত কমেকা ততমর করমত োিােয কমর।
মেমট োওো আর রক্তপাত
ককমম্ামেরামি আিনার রমক্তর অেুেজিকার েংখ্যা কমম্মে মিমত িামর। অেুেজিকাগুমলা
িমে কেই েম্স্ত ককাষ ো রক্তমক িম্াট িাাঁধমত োিােয কমর। ককান ধরমনর কালমিরা
িড়মল অেিা রক্তক্ষরে িমল আিনার িাক্তার িা নােমক
ু িানান। এমত অন্তভভক্ত
ু োমক নাক
কেমক রক্ত িড়া, িাাঁমতর ম্ামড় কেমক রক্ত িড়া, ত্বমক উির কোি কোি রমক্তর িাগ িা
ফ্ুেকুমড়। মকেভ মকেভ কলাকমক অমতমরক্ত অেুেজিকা কিিার প্রমোিন িমত িামর।
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ক্লাপি
খ্ুি ক্লান্ত কিাধ করা খ্ুিই োধারে একটট িার্শ্ ুপ্রমতজিো। প্রােি মেমকৎোর কিষ িোমে
ু এটট
আরও খ্ারাি িে। আিনার মেমকৎো কিষ িওোর িমরও অমনকটা েম্মের িনয এটট স্থােী
িমত িামর। আিনার েতটা মিশ্রামম্র প্রমোিন ততটাই কনওোর কেিা করুন। এটট মকেভ
িালকা ধরমের িারীমরক িযাোম্ কেম্ন অল্প খ্ামনকটা িাাঁটািাাঁটট করমলও োিােয কমর। েমি
আিমন ঘুম্ ঘুম্ কিাধ কমরন, তমি গামড় িা কম্মিন োলামিন না।
অসুস্থ মিাধ েরা িা অসুস্থ হওো
আিমন ককমম্ামেরামি কনওোর িমর অেুস্থ কিাধ করমত িামরন। িাক্তার আিনামক োিােয
করার িনয অেুস্থ কিাধ না করার িাগ িা ওষুধ মিমত িামরন। আিনার িাক্তার, নাে ুিা
ফ্াম্ামেস্ট
ু
কে ভামি আিনামক িযাখ্যা করমিন টিক কেভামিই এগুমলা কনমিন। এরিমরও
আিমন অেুস্থ কিাধ করমল, িােিাতামলর োমে েত তাড়াতামড় েম্ভি কোগামোগ করুন। তারা
আিনামক িরাম্ি কিমিন
ু
এিং এটটমক িিমল কেই ওষুধ কিমিন ো আিনার িনয আরও
ভামলাভামি কাি করমি।
চু পমে োওো
অমনমকই এই িার্শ্ ুপ্রমতজিোমক খ্ুিই িীড়ািােক িমল ম্মন কমরন। তমি েকল
ককমম্ামেরামি ওষুমধর কারমে েভল িমড় না। মকেভ মকেভ ওষুমধর কারমে মকেভ মকেভ েভল িমড়
কেমত িামর। অনযানযগুমলার কারমে আিনার ম্াোর েি েভল িমড় কেমত িামর। এমত
আিনার িরীমরর েভলও অন্তভভক্ত
ু োকমত িামর। আিনার িাক্তার িা নাে আিনামক
ু
িযাখ্যা
করমিন কী িমত িামর। কীভামি আিনার েভল িা ম্াোর তালুর েত্ন মনমত িমি কেই িািামরও
তারা আিনামক িরাম্ি মিমত
ু
িামরন। আিমন একটট িরেভলা িা কিোরমিমের িমনযও
িলমত িামরন।
েমি আিনার েভল িড়া শুরু িে, কেটা োধারেত মেমকৎো শুরু িওোর 2 িা 3 েপ্তাি ির
কেমক িমত িামর। কখ্নও কখ্নও এটট কমেকমিমনর ম্মধযই শুরু িমত িামর। আিনার
মেমকৎো কিষ িওোর িমর কমেক ম্ামের ম্মধযই োধারেত েভল িুনরাে গিামত শুরু কমর।
স্ক্যাল্প কুমলং িা ককাল্ড কযাি নাম্ক একটট জিমনে িযিিার কমর আিমন িেত েভল িড়া করাধ
করমত েক্ষম্ িমত িামরন। মেমকৎো েলাকালীন েম্মে এটট আিনার ম্াোর তালুর তািম্াত্রা
কমম্মে কিে। েকমলর িমনযই স্ক্যাল্প কুমলং নে, মকন্তু আিমন আিনার নােমক
ু জিমজ্ঞে
করমত িামরন এটট আিনার িনয উিকারী িমি মকনা।
মোষ্ঠোটিনয
ককমম্ামেরামির কারমে ককাষ্ঠকাটিনয িমত িামর। প্রেভর তরল িাতীে িানীে িান করা, প্রেভর
তন্তুম্ে খ্ািার খ্াওো, আর িালকা ধরমের িারীমরক িযাোম্ োিােয করমত িামর। এরিমরও
েমি আিনার ককাষ্ঠকাটিনয োমক কেমক্ষমত্র আিনামক লাক্সাটটভ নাম্ক ওষুধ কখ্মত িমত
িামর। আিনার িাক্তার আিনামক এগুমলা মিমত িামরন।
ডােপরো
ককমম্ামেরামির কারমে িােমরোও িমত িামর। আিনার মেমকৎোর কারমে এটট িমে োকমল
আিনার িাক্তার িা নাে আিনামক
ু
িলমিন। েমি এম্নটট িে কেমক্ষমত্র তারা আিনামক
িরাম্িওু কিমিন কখ্ন আিনামক িােিাতামলর োমে কোগামোগ করমত িমি। এই িযািামর
োিােয করার িনয ওষুধও আমে। আিনার িােমরো িমল প্রেভর িমরম্ামে তরল িাতীে
িিাে ুিান করাটা িরুরী।
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ু পিম োওো
খ
আিনার ম্ুখ্ মেমল কেমত িামর িা শুষ্ক িমে কেমত িামর, িা আিমন কোট কোট ক্ষত লক্ষয
করমত িামরন। প্রেভর তরল িাতীে িানীে িান করা এিং নরম্ টভেব্রাি মিমে িালকা ভামি
িাাঁত ম্ািাও োিােয করমত িামর।
ঝাল ও ম্িলােুক্ত খ্ািার এমড়মে েলার কেিা করুন ো আিনার ম্ুমখ্ জ্বালার অনুভূমত েৃটি
কমর। আিনার ম্ুখ্ মেমল মগমেমে িমল অনুভি করমল আিনার িাক্তার িা নােমক
ু িলুন।
তারা েংিম্ে িমেমে মকনা িরীক্ষা কমর কিখ্মিন আর আিনামক োিােয করার িনয
ম্াউেওোি িা ওষুধ মিমত িামরন।
খাওোে অরুপচ
মকেভ মকেভ কলাক তামির খ্ািার খ্াওোর রুমে িামরমে কফ্মলন। এটট অল্প মকেভ মিন িা তার
কেমে কিমি েম্মের িনয স্থােী িমত িামর। েমি আিনার ম্মন িে কে আিমন েমেি িমরম্ামে
খ্ামেন না, িা েমি আিনার ওিন কম্মত োমক, তমি আিনার িাক্তার িা নামেরু োমে কো
িলুন। আিনার খ্ািার রুমে িাড়ামনার িনয িা স্বাস্থযকর ওিন িিাে রাখ্ার িনয তারা
আিনামক িরাম্ি মিমত
ু
িামরন।
স্বামে পপরিতেন
আিমন লক্ষয করমত িামরন কে খ্ািামরর স্বাি আলািা লাগমে। মকেভ মকেভ কলাক তামির
ম্ুমখ্র ম্মধয অি্ভভত রকমম্র স্বাি কিমত িামরন। মেমন মিিীন মম্টি িা মম্ন্ট কোষা োিােয
করমত িামর। োধারেত মেমকৎো কিষ িিার িমর স্বাভামিক স্বাি মফ্মর আমে।
স্নােুর উপমর প্রভাি
মকেভ মকেভ ককমম্ামেরামির ওষুধ িরীমরর ককান ককান স্নােুর ক্ষমত কমর। এটট অোড়তা, মির
মির করা িা িযোর েৃটি করমত িামর। এই অনুভূমতগুমলা োধারেত িাত এিং িামের
আঙভলগুমলামত শুরু িে। েমি এম্নটট ঘমট তমি আিনার িাক্তারমক িলুন। োধারেত
মেমকৎো কিষ িিার িমর এর উন্নমত িে। মকেভ মকেভ কলামকর কক্ষমত্র, এটট অমনক কিমি
েম্মের িনয স্থােী িমত িামর।
েপে আপপন খারাপ মিাধ েমরন িা গুরুতর পার্শ্ েপ্রপতক্রক্রোে মভামেন, এ ন েী েপে
এগুম া এখামন উমেখ েরা নাও হমে োমে, মসমক্ষমে আপনার ডাক্তারমে সামে
সামে জানামনাটা খুিই গুরুত্বপূণ।ে

অনযানয গুরুত্বপূণ তেয
ে
রক্ত জ াট িাাঁধা
কযানোর এিং ককমম্ামেরামি উভমেই রক্ত িম্াট িাাঁধার েম্ভািনামক িামড়মে মিমত িামর।
একটট রক্ত মিন্ড কেমক এগুমলা িমত িামর:
•
•
•

িাহুমত িা িামে িযো, লালভাি িা কফ্ালাভাি
র্শ্ােকি িা কামি
িুমক িযো

এইেি উিেমগরু ককান একটট আিনার িমল েরােমর আিনার িাক্তামরর েমঙ্গ কোগামোগ
করুন। রক্ত িম্াট িাাঁধা গুরুতর মকন্তু আিনার িাক্তার ওষুধ মিমে এটটমক োমরমে তভ লমত
িামরন। আিনার িাক্তার িা নাে ুআিনামক আরও তেয মিমত িামরন।
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অনয ওষুধগুপ
মকেভ মকেভ ওষুধ আিনার ককমম্ামেরামি কনোর েম্ে এটটর উির প্রভাি কফ্লমত িামর িা
ক্ষমতকর িমত িামর। এমত অন্তভভক্ত
ু োকমত িামর কেই েকল ওষুধ ো আিমন কিাকান িা
ককমম্মস্টর কাে কেমক মকনমত িামরন। আিমন মভটামম্ন, কভষি ওষুধ এিং কম্মিমম্ন্টামর
কেরামিেি, অনয ককান ওষুধ আিনামক কপ্রেিাইি করা োকমল িা আিমন মকনমল আিনার
কযানোর িাক্তারমক কেই িযািামর িলুন।
েভেধারণ
করমিওমেরামি আিনার গভুধারমের ক্ষম্তা িা কাউমক গভুিতী করার ক্ষম্তামক প্রভামিত
করমত িামর। আিমন এই িযািামর উমদ্বগ্ন িমল, মেমকৎো শুরুর আমগ আিনার িাক্তার িা
নামেরু োমে কো িলুন।
েভেপনমরাধ
আিনার িাক্তার মেমকৎোর েম্ে আিনামক গভুধারে না করমত িা কাউমক গভুিতী না
করার িরাম্ি কিমিন।
ু
ককমম্ামেরামি মিশুর মিকািমক ক্ষমতগ্রস্ত করমত িামর। আিনার
মেমকৎো েলাকালীন েম্মে গভুমনমরাধক িযিস্থা গ্রিে করা গুরুত্বিূে।ু
মেৌনসহিাস
ককমম্ামেরামি কনিার িমর প্রেম্ কমেক মিমনর ম্মধয আিমন কে নেিিাে করমল,আিনামক
কনিম্ িা কিন্টাল িযাম্ িযিিার করমত িমি। এটট আিনার েঙ্গীমক ককমম্ামেরামির ওষুধ
কেমক েুরক্ষা কিমি। আিমন এই িযািামর উমদ্বগ্ন িমল আিনার িাক্তার িা নামেরু োমে কো
িলুন।
স্তনোন
মেমকৎো েলাকালীন েম্মে িা এটট কিষ িওোর িমর কিি মকেভটা েম্ে িেন্ত
ু আিমন িুমকর
িুধ িান করামিন না। এর কারে িমে ককমম্ামেরামি িুমকর িুমধর ম্াধযমম্ মিশুর কামে েমল
কেমত িামর৷
পচপেৎসা ও েিপচপেৎসা
আিনার কযানোর িযতীত অনয ককান কারমে িােিাতামল োিার প্রমোিন িমল, েি
েম্মেই িাক্তার এিং নােমির
ু
িলমিন কে আিমন ককমম্ামেরামি মনমেন। তামিরমক
আিনার কযানোমরর মেমকৎো প্রিানকারী িাক্তামরর নাম্ িলমিন কেন তারা িরাম্ি মনমত
ু
িামরন।
আিনার িাাঁমতর মেমকৎো কনিার প্রমোিন িমল আিনার কযানোমরর মেমকৎো প্রিানকারী
িাক্তার িা নামেরু োমে কো িলুন। েি েম্মেই আিনার িাাঁমতর িাক্তারমক িলমিন কে
আিমন ককমম্ামেরামি মনমেন।
টটোোন
টটকািান আিনার মকেভ মকেভ েুমনমিুি েংিম্মের ঝুাঁ মকমক কম্ামত িামর। িাক্তাররা
োধারেত িরাম্ি কিন
ু
কে কযানোমর আিান্ত িযজক্তমির ফ্্লুমের টটকা এিং
কমরানাভাইরামের টটকা মনমত িমি। এগুমলা উভেই মনজিে টটকা ো েংিম্মের ঝুাঁ মকমক
কম্ামত েিােতা কমর। িুিলু করাগ প্রমতমরাধ ক্ষম্তা েম্পন্ন কলামকরা এগুমলা মনমত িামরন,
কারে তারা িীিন্ত টটকা মনমত িামরন না।
আিনার করাগ প্রমতমরাধ ক্ষম্তা িুিলু িমল, আিনার িীিন্ত টটকা কনওো এড়ামত িমি। এর
কারে এগুমলা আিনামক অেুস্থ কমর তভ লমত িামর।
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ভ্র ণ
আিনার মেমকৎো েলাকালীন েম্মে আিমন ভ্রম্মের িমরকল্পনা করমল আিনার িাক্তার িা
নামেরু োমে কো িলুন। আিমন মকেভ েুমনমিুি ভযাকমেন মনমত েক্ষম্ নাও িমত িামরন। তারা
িরীক্ষা কমর কিখ্মিন কে আিনার িনয কিমন ভ্রম্ে করাটা মনরািি মকনা।
করামি োকাকালীন েম্মে অমতমরক্ত েত্ন কনিার কো ম্মন রাখ্মিন। মকেভ মকেভ
ককমম্ামেরামির ওষুমধর আিনার ত্বকমক িুমড়মে কিিার েম্ভািনা রমেমে।
মেম ামেরাপপ চ াো ীন োজ েরা
ককমম্ামেরামি েলাকালীন েম্মে আিনামক িেমতা কাি কেমক েভটট মনমত িমত িামর। মকেভ
কলাকমক অেননমতক
ু
কারমে কাি করা অিযািত রাখ্মত িে। আিনার িাক্তার িা নাে ু
আিনামক িরাম্ি মিমত
ু
িামরন এিং কে ধরমের েিােতা েিিলভয কেই িযািামর িলমিন।
আম্ামির কামে কাি এিং কযানোর এিং আিমন কাি করমত না িারমল কেমক্ষমত্র
কিমনমফ্ট িািী করা েম্পমকুত তেয রমেমে।

আপনার জনয সটিে পপরচোে আর সহােতা পাওো
েমি আিনার কযানোর িমে োমক অঅিমন ইংমরজি িলমত না িামরন, অঅিমন িেত
উমদ্বগ্ন িমিন কে এটা আিনার কযানোর মেমকৎো আর িমরেোমক
ু
প্রভামিত করমি। মকন্তু
আিনার স্বাস্থযমেিা িল আিনামক আিনার প্রমোিনীে িমরেো,ু েিােতা আর তেয প্রিান
করমিন।
আম্রা িামন কে কখ্মনা কখ্মনা ম্ানুষ েটিক েিােতা কিমত অমতমরক্ত েম্েযার েম্মুখ্ীন
িন। উিািরেস্বরূি, েমি আিমন কাি কমরন িা আিনার িমরিার োমক, তািমল আিনার
িােিাতামলর অযািমেন্টমম্মন্ট োওোর েম্ে িাওো কটিন িমে িড়মত িামর। অে আর
ু
োতাোমতর খ্রমের মিষমেও আিনার মেন্তা োকমত িামর। এই েি মিষে োমির েৃটি করমত
িামর আর এর কম্াকামিলা করা কটিন িমত িামর।
মকন্তু েিােতা িাওো োে। আম্ামির মিনাম্ূমলযর েিােতার লাইন 0808 808 00 00 আিনার
ভাষাে আিনার িমরমস্থমত েম্বমে িরাম্ি মিমত
ু
িামর। আিমন নাে,ু আমেক
ু মনমিুিনা
প্রিানকারী, কলযামের অমধকামরর িরাম্িিাতা
ু
আর কামির েিােতার িরাম্িিাতামির
ু
োমে কো িলমত িামরন।
এোড়া আম্রা কযানোর োকা িযজক্তমির ম্যাকমম্লান গ্রযান্ট (Macmillan Grants) প্রিান
কমর। এগুমল এক েম্মের অধ কম্টামনা
ু
ো িােিাতামল িামকুং, োতাোমতর খ্রে, মিশু
িমরেোু িা উত্তািমনর মিল কম্টামনার ম্ত মিষেগুমলমত িযিিার করা কেমত িামর।
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যােপ
পামর

ান (Macmillan) পেভামি আপনামে সাহােয েরমত

ম্যাকমম্লান(Macmillan)-এ, আম্রা িামন কে কযানোর মনেেু িওো মকভামি েি মকেভমক
প্রভামিত করমত িামর, এিং আম্রা আিনামক েিােতা করার িনয এখ্ামন আমে।
যােপ
ান সামপাটে াইন (Macmillan Support Line)
আম্ামির কিাভাষী আমে, তাই আিমন আম্ামির োমে আিনার ভাষাে কো িলমত িামরন।
আিমন কে ভাষাটট িযিিার করমত োন, শুধু তার নাম্ ইংমরজিমত আম্ামিরমক িলুন। আম্রা
মেমকৎোর মিষমের প্রশ্নগুমলমত োিােয করমত িামর, আমেক
ু েিােতা েম্বমে আিনামক তেয
মিমত িামর, িা আিনার েমি কামরার োমে কো িলার প্রমোিন িে তখ্ন কিানার িনয
কেখ্ামন োকমত িামর। আম্ামির মিনাম্ূমলযর, কগািনীে কফ্ান লাইন েপ্তামি 7 মিন, েকাল 8
টা কেমক 8 টা িেন্ত
ু কখ্ালা োমক। আম্ামিরমক 0808 808 00 00 নম্বমর ে েরুন।
ওমেি চযাট
আিমন আম্ামির একটট ওমেি েযাট িাতুা িািামত িামরন এটা িামনমে কে আিনার একিন
কিাভামষর প্রমোিন। ইংমরজি ভাষাে আম্ামির িানান কে আিনার মক ভাষার প্রমোিন,
আর অঅম্রা কাউমক আিনার োমে কোগামোগ করার িযিস্থা করি। 'আম্ামির োমে েযাট
করুন কিাতাম্টটমত মক্লক করুন, ো ওমেিোইমটর নানা িােগাে িৃষ্ঠাগুমলমত কিখ্মত
িামিন। িা macmillan.org.uk/talktous-কত োন
যােপ
ান (Macmillan) ওমেিসাইট
আম্ামির ওমেিোইমট ইংমরজিমত কযানোর মিষমে অমনক তেয আমে।
macmillan.org.uk/translations -এ এোড়া অনযানয ভাষাে আমরা তেয আমে
এোড়া আম্রা শুধু আিনার িনয অনুিামির িযিস্থা করমত িামর। এখ্ামন আম্ামির ইমম্ইল
করুন: cancerinformationteam@macmillan.org.uk আর আম্ামির িলুন আিনার
ককান তেয প্রমোিন।
তেয মেন্দ্র
আম্ামির তেয এিং েিােতা ককন্দ্রগুমলা িােিাতাল, লাইমব্রমর এিং কম্ািাইল ককন্দ্র মভমত্তক।
আিনার প্রমোিনীে তেয কিমত আর কামরার োমে ম্ুমখ্াম্ুমখ্ কো িলমত এর একটটমত
োন। macmillan.org.uk/informationcentres ওমেিোইমট আিনার েিমেমে মনকটস্থ
ককন্দ্র খ্ুমাঁ ি কির করুন িা আম্ামিরমক 0808 808 00 00 নম্বমর কল করুন।
ম াো সামপাটে গ্রুপ
োমিাটু গ্রুমি আিমন কযানোমর আিান্ত অনযানয কলাকিমনর োমে কো িলমত িামরন৷
macmillan.org.uk/supportgroups-এ আিনার এলাকার োমিাটু গ্রুিগুমলর মিষমে
কিমন মনন িা 0808 808 00 00 নম্বমর আম্ামির কল করুন।
যােপ
ান (Macmillan) অন াইন েপ উপনটট
আিমন একই ধরমনর িমরমস্থমতমত োকা িযজক্তমির োমে macmillan.org.uk/communityএ কো িলমত িামরন। আিমন মিমন িা রামত কে ককামনা েম্মে এর োমে কোগামোগ করমত
িামরন। আিনার অমভজ্ঞতাগুমলা কিোর করুন, প্রশ্ন করুন, িা ককিল কলাকিমনর কিাস্ট
িড়ুন।
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িব্দ তাপ ো
িব্দ

ইংমরক্রজমত

ইংমরক্রজমত
পেভামি ি মত
হে

অে ে

অনুেজিকা

Platelets

প্লেটলেটস

ককাষ ো রক্তমক িম্াট িাাঁধমত
োিােয কমর।

ককাষ

Cells

প্লসেস

কোট কোট মনম্াে
ু ব্লক ো
আম্ামির িরীমরর অঙ্গ এিং
টটেুযগুমলা ততমর কমর।

ককাষ্ঠকাটিনয

Constipation

কনস্টিলেশন

েখ্ন িােখ্ানা করাটা কটিন িা
কিিনািােক িমল আিনার ম্মন
িে। আিমন োধারেত েতিার
কেমে োমকন ততিার িমি না, িা
আিনার িােখ্ানা িক্ত এিং
মিণ্ডম্ে িমত িামর।

টটউম্ার

Tumour

টটউমার

ককামষর গুে ো
অস্বাভামিকভামি কিমড় েলমে।
অস্বাভামিক ককাষগুমলর েংখ্যা
িাড়মত োমক এিং একটট
ম্াংেমিণ্ড ততমর কমর।

িােমরো

Diarrhoea

ডায়স্টরয়া

েখ্ন আিনার নরম্ িা িামনেুক্ত
িােখ্ানা িে। আিমন োধারেত
েতিার কেমে োমকন তারমেমে
কিমি িার িা খ্ুি িরুমরভামি
টেমলমট োওোর প্রমোিন িমত
িামর। আিনার কিট িযোও
োকমত িামর।

মনরাম্ে িওো

Cured

স্টকওরড

েখ্ন আিনার িরীমর আর
ককামনা কযানোর ককাষ অিমিি
োমক না।
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িার্শ্প্রমতজিোেম্ূ
ু
ি

Side effects

সাইড এলেক্টস

কযানোমরর মেমকৎোর অোমেত
প্রভািগুমলা। উিািরেস্বরূি, েভল
িমড় োওো, অেুস্থ িা ক্লান্ত
কিাধ করা। মেমকৎো কিষ
িওোর িমর কিমির ভাগ িার্শ্ ু
প্রমতজিো ধীমর ধীমর েমল োে।

মিআইমেমে লাইন

PICC line

স্টেআইস্টসস্টস োইন

একটট েরু টটউি ো আিনার
িাহুর মিরার ম্মধয েমল োে।
এটট ককমম্ামেরামি কিিার িনয
িযিহৃত িে। অনয প্রান্ত িরীমরর
িাইমর োমক।

মিনাইন

Benign

মিনাইন

িরীমরর একটট ম্াংেমিণ্ড ো
কযানোর নে এিং িরীমরর অনয
ককাোও েমড়মে িড়মত িামর না।

ম্যামলগনযান্ট

Malignant

ম্যামলগনযান্ট

িরীমর একটট ম্াংেমিণ্ড ো
কযানোর এিং িরীমর েমড়মে
িড়মত িামর।

করমিওমেরামি

Radiotherapy

করমিওমেরামি

উচ্চ-িজক্তর এক্স-কর িযিিার
কমর কযানোর ককাষগুমলামক
কম্মর কফ্লার একটট কযানোর
মেমকৎো।

লমেকা তন্ত্র

Lymphatic
system

স্টেমেযাটটক
স্টসলিম

িরীর িুমড় োকা নালী এিং
গ্রমির একটট কনটওোকু ো
েংিম্মের োমে েুি করমত
োিােয কমর।

কলামিত রক্ত কমেকা

Red blood cells

প্লরড ব্লাড প্লসেস

আম্ামির িরীমরর কেই
ককাষেম্ূি ো িরীমর অজক্সমিন
িমরিিে কমর।

কর্শ্ত রক্ত কমেকা

White blood cells

প্ল ায়াইট ব্লাড
প্লসেস

আম্ামির রক্ত ককাষ ো
েংিম্মের মিরুমি েুি কমর।

োিুামর

Surgery

সার্জাস্টর

অিামরিন িওো।

কেন্ট্রাল লাইন

Central line

কেন্ট্রাল লাইন

একটট েরু টটউি ো আিনার
িুমকর একটট মিরার ম্মধয েমল
োে। এটট ককমম্ামেরামি কিিার
িনয িযিহৃত িে। অনয প্রান্ত
িরীমরর িাইমর োমক।
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আপনার ভাষাে আমরা তেয
এই মিষেগুমলা েম্বমে আম্ামির কামে আিনার িাংলা ভাষাে তেয আমে:
েযানসামরর ধরন

েযানসার পনমে িাস েরা

•

স্তন কযানোর

•

কযানোর এিং কমরানাভাইরাে

•

িৃিিামন্ত্রর কযানোর

•

•

ফ্ুেফ্ুমের কযানোর

আিনার কযানোর িমল কিমনমফ্টগুমল
িামি করা

•

কপ্রামস্টট কযানোর

•

খ্ািার খ্াওোর েম্েযা এিং কযানোর

•

িীিমনর অিোন

•

স্বাস্থযকর খ্ািযাভযাে

পচপেৎসাস ূহ

•

ককমম্ামেরামি

•

আিনার কযানোর িমল খ্রমে োিােয

•

করমিওমেরামি

•

•

োিুামর

েমি আিনার কযানোর মনেেু িমে োমক
- একটট েটিলমি মনমিুমিকা

•

কেিমেে এিং কযানোর

•

কযানোর মেমকৎোর
িার্শ্প্রমতজিোগুমলা
ু

•

ক্লামন্ত (অিেন্নতা) এিং কযানোর

এই তেয কিখ্মত, macmillan.org.uk/translations -এ োন

সূে ও ধনযিাে জ্ঞাপন
এই েকল তেয রেনা ও েম্পািনা কমরমে ম্যাকমম্লান কযানোর োমিাটু (Macmillan
Cancer Support)-এর কযানোর তেয উন্নেন িল৷ একটট অনুিাি ককাম্পামন এটট িাংলাে
অনুিাি কমরমে৷
অন্তভভক্ত
ু তেয ম্যাকমম্লামনর(Macmillan) িুজস্তকা মেম ামেরাপপ সম্পমেে িুঝমত পারাএর মভমত্তমত অন্তভভক্ত
ু করা িমেমে। আম্রা আিনামক একটট কমি িািামত িামর, মকন্তু
েম্পূে িু
ু জস্তকাটট শুধু ইংমরজিমত িাওো োে।
এই তেয েংমিি মিমিষমজ্ঞরা িোমলােনা
ু
কমরমেন এিং আম্ামির মেফ্ কম্মিমকল
এমিটর, প্রমফ্ের টটম্ ইভেন (Professor Tim Iveson), কনোলটযান্ট কম্মিকযাল
অমোমলাজিস্ট এিং ম্যাকমম্লান (Macmillan) মেফ্ কম্মিকযাল এমিটর তা অনুমম্ািন
কমরমেন।
কেই েি কযানোর আিান্ত িযজক্তমিরও ধনযিাি িানাজে োরা এই তেয িোমলােনা
ু
কমরমেন।
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আম্ামির েকল তেয প্রাপ্ত কেরা প্রম্ামের মভমত্তমত কনওো িমেমে। আম্ামির িযিিার করা
উৎেগুমলার মিষমে আমরা তমেযর িনয অনুগ্রি কমর
bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আম্ামির োমে কোগামোগ করুন।

MAC12464_Bengali

মিষেিস্তু িোমলােনা
ু
িমেমে: 2022
িরিতী িমরকমল্পত িোমলােনা
ু
িমি: 2025

আম্ামির কতৃক
ু েরিরািকৃত তেযামি োমত েটিক এিং িালনাগাি িে তা মনজিত করার িনয আম্রা েকল প্রমেিা কমর
তমি আিনার মনমিুি িমরমস্থমত অনুোেী একিন মিমিষজ্ঞ কতৃক
ু প্রিান করা কিিািার িরাম্মিরু মিকল্প মিমেমি এই
তমেযর উির মনভুর করা উমেত নে।ি েতিূর আইন দ্বারা অনুমম্ামিত োমক, ম্যাকমম্লান (Macmillan) এই প্রকািনা িা
তামত অন্তভভ ক্ত
ু মকংিা উমিমখ্ত ককানও তৃতীে িমক্ষর তেয িা ওমেিোইমটর তেয িযিিামরর েম্পমকু ককানও িাে-িামেত্ব
গ্রিে কমর না।
© Macmillan Cancer Support 2022. ইংলযান্ড ও ওমেলে (261017), স্ক্টলযান্ড (SC039907) এিং আইল অি ম্যান (604)এ মনিমেত িাতিয প্রমতষ্ঠান। এোড়া নিুান আোরলযামন্ডও
ু
কাি কমর। করজিস্টািু অমফ্ে: 89 Albert Embankment,
London SE1 7UQ.
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Chemotherapy
This information is about chemotherapy.
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.
Many people with cancer will have chemotherapy as part of their treatment.
Some people also have other treatments such as surgery, radiotherapy, targeted
therapies or other anti-cancer drugs. The doctors at the hospital will talk to you about
your treatment. We also have information in your language about these treatments.
If you have any questions about this information, ask your doctor, nurse or
pharmacist at the hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7
days a week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your
own language. When you call us, please tell us in English which language you
need.
There is more cancer information in other languages at
macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•

What is cancer?

•

What is chemotherapy?

•

When is chemotherapy used?

•

Having chemotherapy

•

Understanding your treatment

•

Tests before treatment

•

Where will you have treatment?

•

How long does treatment take?

•

Changes to your treatment plan

•

Side effects

•

Other important information

•

Getting the right care and support for you

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in your language
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References and thanks

What is cancer?
Cancer starts in the cells in our body. Cells are tiny building blocks that make up the
body’s organs and tissues. Cells receive signals from the body, telling them when to
grow and when to divide to make new cells. This is how our bodies grow and heal.
These cells can become old, damaged or no longer needed. When this happens, the
cell gets a signal from the body to stop working and die.
Sometimes these signals can go wrong, and the cell becomes abnormal. The
abnormal cell may keep dividing to make more and more abnormal cells. These can
form a lump, called a tumour.
Normal cells

Cells forming a tumour

Not all tumours are cancer. A tumour that is not cancer (a benign tumour) may grow,
but it cannot spread to anywhere else in the body. It usually only causes problems if
it grows and presses on nearby organs.
A tumour that is cancer (a malignant tumour) can grow into nearby tissue.
Cancer cells sometimes break away from the first cancer and travel through the
blood or lymphatic system to other parts of the body. Cancer cells that spread and
develop into a tumour somewhere else in the body are called a secondary cancer.

What is chemotherapy?
Chemotherapy drugs damage cancer cells so that they die. Healthy cells can also be
damaged but they will usually repair themselves.

Chemotherapy can be given in different ways. You may have one or more drugs
during your treatment. Most chemotherapy drugs are carried in the blood. This
means they can reach cancer cells anywhere in the body.
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When is chemotherapy used?
Chemotherapy can be used on its own or with other types of treatment such as
targeted therapies, surgery or radiotherapy. It can be given:
•

as the main treatment for certain types of cancer

•

before other treatments, to make the cancer smaller

•

at the same time as other treatments

•

after other treatments, to try to stop the cancer coming back

•

to help someone feel better or live longer, if the cancer cannot be cured.

Chemotherapy is also sometimes used to treat conditions that are not cancer.

Having chemotherapy
You will usually have your chemotherapy as a course of treatment sessions. Each
session is followed by some rest days when you have no chemotherapy. This is
called a cycle of treatment. The number of cycles you have depends on what type of
cancer you have. Your cancer doctor will talk to you about how many cycles you
need.
Chemotherapy drugs can be given in different ways. They can be given:
•
•
•
•
•
•
•

as an injection or drip into a vein
as tablets or capsules
by injection under the skin
by injection into a muscle
by injection into the fluid around the spine (intrathecal chemotherapy)
into an area such as the bladder
as a cream for some skin cancers.

Having chemotherapy into a vein
Most chemotherapy drugs are given into a vein. They are usually given through a
small tube called a cannula. The nurse will put the cannula into a vein in your hand
or arm. The nurse will then connect the cannula to either a fluid bag or a syringe with
chemotherapy inside. The cannula will be taken out before you go home.
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A cannula:

Chemotherapy can also be given through a tube in your arm or chest. A line in your
arm is called a PICC line. A line in your chest is called a central line. The line stays in
during your treatment. Your nurse will talk to you about this if you need one.

A central line:
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A PICC line:

Many people worry that chemotherapy will be painful, or that they will feel different
when it is being given. Having chemotherapy into a vein should not be painful, so tell
your nurse straight away if it hurts.
Sometimes, a portable pump can be used to give chemotherapy at home.
Having chemotherapy as tablets
Chemotherapy tablets can be taken at home. Only some types of chemotherapy are
tablets. It is important to remember that they can still have side effects.

Understanding your treatment
Before you have treatment, your doctor, nurse or pharmacist will explain:
•

why you need it

•

how often you will have it

•

the possible side effects

•

how you may feel after the treatment.

No treatment should be given unless you understand why you are having it and how
you may feel. You will be asked to sign a form to show that you agree to the
treatment and understand its possible side effects. This is called a consent form.
It is a good idea to take someone with you who speaks both your language and
English. The hospital may have interpreters, but try to ask for one in advance if you
would like one.
Many people are worried at the thought of having chemotherapy. It can help to ask
your doctor, nurse or pharmacist any questions you have about your treatment.
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Tests before treatment
You may need some tests before starting your treatment. These help the doctors
check that you are well enough to have your treatment. These usually include blood
tests and maybe checks of your kidneys or heart. Sometimes, you may need to have
x-rays or scans. You will also have your height and weight measured. If you could
be pregnant, you may be asked to take a pregnancy test.
Before each treatment, you may have a blood test. This may be on the day of your
treatment or a day or two before. Your doctor or nurse will check your blood results
and ask you how you have felt since your last treatment.

Where will you have treatment?
You usually have treatment in a day unit or a hospital ward. Sometimes you can
have it at home. You can talk to your doctor, nurse or pharmacist about where you
will have treatment. It is important to make sure that this is the safest place for you
to have it. You may need to travel for your treatment. Talk to your nurse if you need
help getting to hospital or if you need help with the cost of travelling there.

How long does treatment take?
You can usually have chemotherapy into a vein as a ‘day patient’. This means you
do not need to stay overnight and you can go home after the treatment. Treatment
may take from half an hour to a few hours. Some people may need to stay in
hospital for a short time.
Your course of treatment will usually last for a few months. This will depend on
what type of cancer you have.

Changes to your treatment plan
Your doctors use tests to check the effect of the treatment on your body.
Sometimes your treatment may need to be delayed or changed to give your body
time to recover. Your doctor will talk to you about this.

Side effects
Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. This is
because they affect healthy cells in your body. Most side effects will get better after
treatment ends, but some can last longer. Your doctor, nurse or pharmacist will talk
to you about any side effects you may get.
Different drugs cause different side effects. Some people have very few side
effects while others may have more.
We describe the most common side effects here. It is unlikely that you will get all of
these. If you notice any side effects which are not listed here, or if you have any
questions about side effects, ask your doctor, nurse or pharmacist.
Your nurse will give you telephone numbers so you can call the hospital if you
feel unwell or need advice. You can call any time of the day or night. Save
these numbers in your phone or keep them somewhere safe.
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Infection
Chemotherapy can reduce the number of white blood cells in your blood. This is
called neutropenia. This makes you more likely to get an infection.
Contact the hospital straight away on the contact number you’ve been given if:
•

your temperature goes over 37.5°C (99.5°F)

•

you suddenly feel unwell, even with a normal temperature

•

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

•

you have symptoms of an infection, such as:
o
o
o
o
o
o

feeling hot or cold
feeling shaky
a sore throat
a cough or feeling short of breath
diarrhoea
needing to pee a lot.

Your white blood cells usually return to normal before your next treatment. You will
have a blood test before having more chemotherapy. If your white blood cells are still
low, your doctor may delay your treatment for a short time.
Sometimes you may have injections of a drug called G-CSF to help your bone
marrow make more white blood cells.
Anaemia
Chemotherapy can reduce the number of red blood cells in your blood. This can
make you feel tired and breathless. Tell your doctor or nurse if you feel like this. You
may need to be given extra red blood cells (blood transfusion). Or your doctor may
give you drugs to help your body make more red blood cells.
Bruising and bleeding
Chemotherapy can reduce the number of platelets in your blood. Platelets are cells
that help the blood to clot. Tell your doctor or nurse if you have any bruising or
bleeding. This includes nosebleeds, bleeding gums, blood spots or rashes on the
skin. Some people may need to be given extra platelets.
Tiredness
Feeling very tired is a common side effect. It is often worse towards the end of
treatment. It can last for some time after your treatment finishes. Try to get as much
rest as you need. It helps to also do some gentle exercise such as short walks. If you
feel sleepy, do not drive or operate machines.
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Feeling sick or being sick
You might feel sick if you have chemotherapy. Your doctor may give you antisickness drugs (medicine) to help. Take them exactly as your doctor, nurse or
pharmacist explains to you. If you still feel sick, contact the hospital as soon as
possible. They can give you advice and change the medicine to one that works
better for you.
Hair loss
Many people find this side effect very upsetting. Not all chemotherapy drugs make
your hair fall out. Some drugs make some hair fall out. Others can make all of your
hair fall out. This can include body hair too. Your doctor or nurse will explain what
might happen. They can also give you advice on how to look after your hair and
scalp. You can also ask about getting a wig or hairpiece.
If your hair falls out, it usually happens 2 to 3 weeks after starting treatment.
Sometimes it can happen within a few days. Hair usually grows back over a few
months once you finish treatment.
You may be able to reduce hair loss by using something called scalp cooling or a
cold cap. This lowers the temperature of your scalp during treatment. Not everyone
can have scalp cooling, but you can ask your nurse whether it would be useful for
you.
Constipation
Chemotherapy can cause constipation. Drinking lots of fluids, eating foods with lots
of fibre, and taking gentle exercise can help. If you still have constipation, you may
need to take a medicine called a laxative. Your doctor can give these to you.
Diarrhoea
Chemotherapy can also cause diarrhoea. Your doctor or nurse will tell you if this
might happen with your treatment. They will also tell you when you should contact
the hospital if this happens. There are medicines that can help. It is important to
drink plenty of fluids if you have diarrhoea.
Sore mouth
Your mouth may become sore or dry, or you may notice small ulcers. Drinking lots of
fluids and cleaning your teeth gently with a soft toothbrush can help.
Try to avoid hot and spicy foods that can irritate your mouth. Tell your doctor or
nurse if your mouth feels sore. They will check for infection and may give you a
mouthwash or medicine to help.
Loss of appetite
Some people lose their appetite. This may last a few days or longer. If you think you
are not eating enough, or if you are losing weight, talk to your doctor or nurse. They
can suggest ways to increase your appetite and keep to a healthy weight.
Taste changes
You may notice that food tastes different. Some people get a strange taste in their
mouth. Sucking on sugar-free sweets or mints may help. Normal taste usually comes
back after treatment finishes.
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Effects on the nerves
Some chemotherapy drugs can damage some nerves in the body. This can cause
numbness, tingling or pain. This feeling usually starts in the fingers and toes. Tell
your doctor or nurse if this happens. This usually improves after treatment has
finished. For some people, it can last longer.
It’s important to let your doctor know straight away if you feel unwell or have
any severe side effects, even if they’re not mentioned here.

Other important information
Blood clots
Both cancer and chemotherapy can increase the chance of developing a blood clot.
A blood clot can cause:
•
•
•

pain, redness or swelling in an arm or leg
breathlessness or coughing
chest pain.

Contact your doctor straight away if you have any of these symptoms. A blood clot is
serious but your doctor can treat it with drugs. Your doctor or nurse can give you
more information.
Other medicines
Some medicines can affect chemotherapy or be harmful when you are having it. This
includes medicines you can buy in a shop or chemist. Tell your cancer doctor about
any drugs you are prescribed or buy, including vitamins, herbal drugs and
complementary therapies.
Fertility
Your treatment may affect your ability to get pregnant or make someone pregnant. If
you are worried about this, talk to your doctor or nurse before treatment starts.
Contraception
Your doctor will advise you not to become pregnant or make someone pregnant
during treatment. The chemotherapy may harm a developing baby. It is important to
use contraception during your treatment.
Sex
If you have sex within the first couple of days of having chemotherapy, you need to
use a condom or a dental dam. This is to protect your partner from the
chemotherapy drugs. Talk to your doctor or nurse if you are worried about this.
Breastfeeding
You should not breastfeed during treatment or for some time after. This is because
chemotherapy could be passed to a baby through breast milk.
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Medical and dental treatment
If you need to go into hospital for any reason other than cancer, always tell the
doctors and nurses that you are having chemotherapy. Tell them the name of your
cancer doctor so they can ask for advice.
Talk to your cancer doctor or nurse if you need dental treatment. Always tell your
dentist you are having chemotherapy.
Vaccinations
Vaccinations can reduce your risk of getting certain infections. Doctors usually
recommend that people with cancer have a flu vaccination and a coronavirus
vaccination. These are both inactivated vaccinations that can help reduce the risk of
infection. People with weak immune systems can have these, as they are not live
vaccinations.
If your immune system is weak, you need to avoid live vaccinations. This is because
they can make you unwell.
Travel
Talk to your doctor or nurse if you are planning to travel abroad during treatment.
You may not be able to have certain vaccines. They will also check if it is safe for
you to fly.
Remember to take extra care in the sun. Some chemotherapy drugs can make your
skin more likely to burn.
Working during chemotherapy
You may need to take time off work during chemotherapy. Some people need to
keep working for financial reasons. Your doctor or nurse can give you advice and tell
you about support that is available. We have information about work and cancer and
about claiming benefits if you cannot work.

Getting the right care and support for you
If you have cancer and do not speak English, you may be worried that this will affect
your cancer treatment and care. But your healthcare team should offer you care,
support and information that meets your needs.
We know that sometimes people may face extra challenges in getting the right
support. For example, if you work or have a family it can be hard to find time to go to
hospital appointments. You might also have worries about money and transport
costs. All of this can be stressful and hard to cope with.
But help is available. Our free support line 0808 808 00 00 can offer advice, in your
language, about your situation. You can speak to nurses, financial guides, welfare
rights advisers and work support advisers.
We also offer Macmillan Grants to people with cancer. These are one-off payments
that can be used for things like hospital parking, travel costs, childcare or heating
bills.
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How Macmillan can help you
At Macmillan, we know how a cancer diagnosis can affect everything, and we are
here to support you.
Macmillan Support Line
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 help with medical questions, give
you information about financial support, or be there to listen if you need someone to
talk to. The free, confidential phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm. Call us
on 0808 808 00 00.
Web chat
You can send us a web chat message saying you would like an interpreter. Tell us,
in English, the language you need, and we will arrange for someone to contact you.
Click on the ‘Chat to us’ button, which appears on pages across the website. Or go
to macmillan.org.uk/talktous
Macmillan website
Our website has lots of information in English about cancer. There is also more
information in other languages at macmillan.org.uk/translations
We can also arrange translations just for you. Email us at
cancerinformationteam@macmillan.org.uk to tell us what you need.
Information centres
Our information and support centres are based in hospitals, libraries and mobile
centres. Visit one to get the information you need and speak with someone face to
face. Find your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us
on 0808 808 00 00.
Local support groups
At a support group, you can talk to other people affected by cancer. Find out about
support groups in your area at macmillan.org.uk/supportgroups or call us on 0808
808 00 00.
Macmillan Online Community
You can also talk to other people affected by cancer online at
macmillan.org.uk/community You can access it at any time of day or night. You
can share your experiences, ask questions, or just read through people’s posts.
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Word list
Word

Meaning

Benign

A lump in the body that is not cancer and cannot spread to
anywhere else in the body.

Cells

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

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.

Constipation

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

Cured

When there are no cancer cells left in the body.

Diarrhoea

When you have soft or watery poo. You might need the toilet
more than usual or very urgently. You may also have tummy pain.

Lymphatic
system

A network of vessels and glands throughout the body that helps
to fight infection.

Malignant

A lump in the body that is cancer and can spread around the
body.

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.

Platelets

Cells that help the blood to clot.

Radiotherapy

A cancer treatment that uses high-energy x-rays to kill cancer
cells.

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. Most side effects go away after
treatment finishes.

Surgery

Having an operation.

Tumour

A group of cells that are growing in an abnormal way. The
abnormal cells keep multiplying and form a lump.

White blood cells

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

Living with cancer

•

Breast cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Large bowel cancer

•

•

Lung cancer

Claiming benefits when you have
cancer

•

Prostate cancer

•

Eating problems and cancer

•

End of life

•

Healthy eating

•

Help with costs when you have
cancer

•

If you’re diagnosed with cancer – A
quick guide

•

Sepsis and cancer

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Treatments

•

Chemotherapy

•

Radiotherapy

•

Surgery

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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We make every effort to ensure that the information we provide is accurate and up-to-date but it should not be
relied upon as a substitute for specialist professional advice tailored to your situation. So far as is permitted by
law, Macmillan does not accept liability in relation to the use of any information contained in this publication or
third-party information or websites included or referred to in it.
© Macmillan Cancer Support 2022. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907)
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