Sepsis and cancer:
Bengali

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

সেপমেে কী

•

কখ্ন আপনারক আপনার হােপাতাল টটরম্র োরে স াগার াগ কররত হরব

•

মনরেরক রক্ষা কররত আপমন কী কররত পাররন।

আন্ডারলাইন করা স সকারনা িব্দ সিষ মিরকর িব্দ তামলকায় বযাখ্যা করা হরয়রছ। িব্দ
তামলকাটট মকভারব আপমন িব্দগুরলা ইংররজেরত বলরবন সেটটও অন্তভুক্ত
ু ।
এই তরেযর মবষরয় আপনার সকারনা প্রশ্ন োকরল, আপমন স হােপাতারল মিমকৎো
করারেন সেখ্ানকার ডাক্তার বা নােরক
ু জেরেে করুন৷
এছা়িাও আপমন ম্যাকমম্লান কযানোর োরপাটু (Macmillan Cancer Support)-সক 0808
808 00 00 মি সফ্ান নম্বরর, েপ্তারহ 7 মিন, েকাল 8 সেরক রাত 8টা প ন্ত
ু কল কররত
পাররন। আম্ারির সিাভাষী আরছ, তাই আপমন আম্ারির োরে মনরের ভাষায় কো বলরত
পাররন। খ্ন আপমন আম্ারিররক কল কররবন, অনগ্রহ করর ইংররজেরত আম্ারিররক
োনারবন স আপনার সকান ভাষা প্ররয়ােন।
www.macmillan.org.uk/translations ওরয়বোইরট অনযানয ভাষায় আররা তেয আরছ
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এই তথ্য মে সবষয়ে:
•

সেপমেে কী?

•

সকন আম্ার সেপমেে হরত পারর?

•

সেপমেে কখ্ন হরত পারর?

•

আম্ার সেপমেে হওয়ার ঝুঁ মক কতটা?

•

আমম্ মক সেপমেে হওয়া প্রমতররাধ কররত পামর?

•

আমম্ মকভারব মনরেরক োহা য কররত পামর?

•

কযানোররর মিমকৎোর আরগ মনরের সিখ্ারিানা করা

•

কযানোররর মিমকৎো িলাকালীন েম্রয় মনরের সিখ্ারিানা করা

•

েংক্রম্রের উপেগেম্ূ
ু হ স গুমল সেপমেরের মিরক মনরয় স রত পারর

•

সেপমেে পরবতী উপেগেম্ূ
ু হ - 999 কল করুন

•

আমম্ খ্ন আম্ার হােপাতাল টটম্রক কল করব তখ্ন কী হরব?

•

আপনার েনয েটিক পমরি াু আর েহায়তা পাওয়া

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকভারব আপনারক োহা য কররত পারর

•

িব্দ তামলকা

•

আপনার ভাষায় আররা তেয

•

েূত্র ও ধনযবাি োপন

মেপসেে ক্ী?
সেপমেেরক কখ্নও কখ্নও ররক্তর মবষজক্রয়া বলা হয়। এটা ঘরট খ্ন আপনার িরীর
সকারনা েংক্রম্রের মবরুরে প্রমতজক্রয়া সিয় আর তার মনরের অঙ্গপ্রতযঙ্গ আর টটেযগুমলরক
আক্রম্ে করর।
সেপমেরের মিমকৎো হােপাতারল দ্রুত করার প্ররয়ােন হয়। েত্বর মিমকৎো না করা হরল
সেপমেরের কাররে সলাকেন ম্ারা স রত পারর।
সেপমেরের দ্রুত মিমকৎো করা হরল, সবমিরভাগ সলাকেনই েম্পূেরূরপ
ু
সেরর উরি

মক্ন আ োর মেপসেে হয়ত পোয়র?
কযানোর এবং মকছু মকছু কযানোররর মিমকৎো আপনার িরীররক েংক্রম্রের মবরুরে ল়িাই
কররত অক্ষম্ করর তু লরত পারর।
আম্ারির সিহগুমল সকাষ নারম্ পমরমিত ক্ষদ্র মবজডং ব্লক দ্বারা গটিত। আম্ারির রক্ত সলামহত
রক্তকমেকা এবং সেত রক্ত কমেকােহ সকাষ দ্বারা গটিত।
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এক ধররের সেত রক্তকমেকা আম্ারির সিহগুমলরক েংক্রম্রের মবরুরে ল়িাই কররত
েহায়তা করর। এই সকাষগুমলরক মনউররামফ্ল বলা হয়। মকছু মকছু কযানোররর মিমকৎো
আম্ারির িরীরর এই সেত রক্তকমেকার েংখ্যা হ্রাে করর। আপনারক সকরম্ারেরামপ সিওয়া
হরল সেরক্ষরত্র এটট হওয়ার েম্ভাবনাটাই েবরিরয় োধারে, তরব এটট অনযানয কযানোররর
মিমকৎোর ফ্রলও হরত পারর।
আপনার িরীরর এই মনউররামফ্রলর েংখ্যা কম্ োকরল, সেরক্ষরত্র একটট সছাটখ্ারটা
েংক্রম্ে খ্ব ম্ারাত্মক আকার ধারে কররত পারর। এর কাররে করয়ক ঘণ্টার ম্রধয ম্ৃতুয হরত
পারর।

মেপসেে ক্খন হয়ত পোয়র?
েংক্রম্ে বা সেপমেে স সকারনা েম্য় হরত পারর। আপনার ঝুঁ মক োধারেত েবরিরয় সবমি
োরক খ্ন আপনার ররক্ত মনউররামফ্রলর েংখ্যা কম্ োরক েটিক েম্য় আলািা আলািা
হরত পারর, তাই আপনার ঝুঁ মক কখ্ন েবরিরয় সবমি তা আপনার হােপাতারলর টটম্রক
জেোো করুন।

আ োর মেপসেে হওেোর ঝুঁ সক্ ক্তটো?
আপনার েংক্রম্ে এবং সেপমেে হওয়ার ঝুঁ মক আপমন স ধররের কযানোররর ওষধ খ্ারেন
সেটটর উপর মনভুর করর। এটট আররা মনভুর করর:
•

কী ধররের কযানোর আপনার আরছ

•

কযানোরটটর প ায়
ু

•

আপনার বয়ে

•

আপনার োধারে স্বাস্থ্য।

আস

সক্ মেপসেে হওেো প্রসতয়রোধ ক্রয়ত পোসর?

সেত রক্তকমেকার েংখ্যা করম্ াওয়া আপমন বন্ধ কররত পাররবন না। এর অে হরলা
ু
আপমন
সেপমেে হওয়া প্রমতররাধ কররত পাররবন না।
আপসন ক্রয়ত পোয়রন এ ন েবয়েয়ে গুরুত্বপূর্ ণক্োজটট হয় ো মক্োনও উয়েগ থ্োক্য়
েরোেসর আপনোর হোেপোতো টটয় র 24 ঘণ্টোর মহল্প োইয়ন ক্ ক্রো।
এটট আপনার েংক্রম্ে সেরক ম্ারাত্মক েম্েযা হওয়ার ঝুঁ মকরক হ্রাে করর এবং আপনার
েীবন বাুঁিারত পারর।
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আস

সক্ভোয়ব সনয়জয়ক্ েোহোেয ক্রয়ত পোসর?

আপনার মনরের হােপাতাল টটরম্র 24-ঘণ্টার সহল্পলাইন নম্বরটট েবিা
ু আপনার কারছ রাখ্রত হরব।
নম্বরটট আপনার সম্াবাইল সফ্ারন েংরক্ষে করুন।এছা়িা আপমন আপনার পমরবার আর বন্ধরির
নম্বরটট সনাট করর রাখ্রত বলরত পাররন। আপনার কযানোররর ধররের উপর মনভুর করর আপনার
হােপাতাল টটম্টট কযানোর টটম্ বা সহম্ারটালজে টটম্ হরত পারর।

মেসর ক্রয়বন নো - েবে েই হোেপোতোয় েত তোডোতোসড েম্ভব ক্ ক্রয়বন।
প্রোথ্স ক্ পেোয়ে
ণ
সেসক্ৎেো শুরু ক্রো হয় মেপসেয়ের সেসক্ৎেো ক্রো েহজ।
এছা়িা অনযানয উপায়ও ররয়রছ স ভারব আপমন মনরেরক েহায়তা কররত পাররন:
•

আপনার পমরবার, বন্ধ এবং কম্রক্ষরত্রর
ু
েহকম্ীরির আপনার সেপমেে হওয়ার ঝুঁ মক
েম্পরকু বলন।

•

মকভারব আপমন দ্রুত হােপাতারল স রত পাররবন সেটটর পমরকল্পনা করুন, স ম্ন সক
আপনার বাচ্চারির সিখ্ারিানা কররব বা আপনারক হােপাতারল মনরয় স রত েহায়তা
কররব।

•

আপনার স মিমকৎো হরে আর করব তা সিষবার হরয়রছ তার একটট সরকডু রাখ্ন।

•

সকারনা েংক্রম্রের শুরুর উপেগগুমলর
ু
মিরক নের রাখ্ন। আম্রা এই তরেয
এইগুমল বেনা
ু করমছ।

•

সেপমেরের উপেগগুমল
ু
পরীক্ষা করর সিখ্ন। আম্রা এই তরেয এইগুমল বেনা
ু
করমছ।

•

আপনার ম্রধয েংক্রম্রের স সকারনা একটট লক্ষেও োকরল েরুমরমভমিরত
আপনার কযানোর টটম্রক কল করুন।

আপনার ম্রধয স উপেগগুমল
ু
সিখ্া মগরয়রছ সেগুমল কী েংক্রম্েেমনত নামক আররকটট
মিমকৎোর পাে ুপ্রমতজক্রয়া তা োনা ম্িমকল। আপনার হােপাতাল টটরম্র োরে স াগার াগ
কররত সিমর কররবন না। সকান েংক্রম্রের েনয সেপমেে হরত পারর তা আপমন বা আপনার
ডাক্তার সকউই বলরত পাররবন না। কযানোররর মিমকৎোর েম্য় সলাকেনরির স েব
েংক্রম্ে হয় েরুমরভারব সেগুমলর মিমকৎো সিওয়া হয়।
েংক্রম্ে মনরে মনরেই ভারলা হরয় ায় না। প্রােমম্ক েংক্রম্েগুমলর মিমকৎো েহরেই
অযামিবারয়াটটক মিরয় করা স রত পারর। মকন্তু েংক্রম্রের মিমকৎোর মবলম্ব করা মবপজ্জনক
হরত পারর।
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ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেোর আয়গ সনয়জর মেখোয় োনো ক্রো
মিমকৎোর আরগ মনম্নমলমখ্তগুমল করর আপমন মনরের ত্ন মনরত পাররন:
•

ফ্্ল (ইনফ্্লরয়ঞ্জা) এর টটকা আর সকামভড টটকা সনওয়ার বযাপারর আপনার ডাক্তার
বা নারেরু োরে কো বলন। আপমন স প্রাপ্তবয়স্করির োরে বাে কররন তারিরও এই
টটকাগুমল মনরত হরব।

•

োরম্ামম্টার
ু
মকনন, ারত আপমন বাোয় আপনার তাপম্াত্রা পরীক্ষা কররত পাররন।

•

কযানোররর মিমকৎো শুরু করার আরগ িাুঁত পরীক্ষা কমররয় মনন।

ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেো ে োক্ো ীন ে য়ে সনয়জর মেখোয় োনো
ক্রো
স্বাভামবকভারব আপনার েীবন াপন কররত ভয় পারবন না। আপনার পমরবারবগ আর
ু
বন্ধরির এম়িরয় িলরত হরব না, মি না তারা অেস্থ্ হন।রকরম্ারেরামপর েম্য় হওয়া
েংক্রম্েগুমল োধারেত আপনার মনরের সিরহ প্রাকৃমতকভারব উপমস্থ্ত বযাকরটমরয়ার
কাররে হরয় োরক।
মিমকৎো িলাকালীন েম্রয় মনম্নমলমখ্তগুমল করর আপমন মনরের ত্ন মনরত পাররন:
•

অেস্থ্ বযজক্তরির এম়িরয় িলন, স ম্ন কররানাভাইরাে, মিরকন পক্স, মিঙ্গলে,
ডায়মরয়া বা জ্বরর আক্রান্ত বযজক্তরির।

•

মি আপমন েংক্রম্ে োকা বযজক্তরির েংস্পরি আরেন
ু
তাহরল আপনার
হােপাতারলর সহল্পলাইনরক কল করুন।

•

আপনার ডারয়ট েম্পরকু আপনারক সিওয়া স সকারনা পরাম্ি সম্রন
ু
িলন। েব
সরাগীরিরই তারির ডারয়রট পমরবতুন আনার প্ররয়ােন সনই। আপনার ডারয়ট
পমরবতুন কররত হরল আপনার মিমকৎোর শুরুরত আপনারক এ েম্পরকু বলা হরব।

•

টয়রলট বযবহাররর পরর এবং খ্াওয়ার আরগ এবং পরর আপনার হাত ধরয় সফ্লন।

•

প্রােীে বেুয স্পি করার
ু
বা অপোররের পরর োরে োরে আপনার হাত ধরয় মনন।

•

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

•

স সকারনা কাটা সছুঁ ়িা বা আুঁি়ি োরে োরেই পমরষ্কার করর সফ্লন এবং সেটটরক
প্লাস্টার মিরয় সেরক মিন।

•

মিরন কম্পরক্ষ িইবার করর িাুঁত পমরষ্কার করুন।

•

েটিক তাপম্াত্রায় খ্াবার রান্না করুন এবং েটিক তাপম্াত্রায় খ্ািয ম্েত করুন।
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েংক্র য়র্র উপেগে
ণ ূহ মেগুস
পোয়র

মেপসেয়ের সেয়ক্ সনয়ে মেয়ত

মনম্নমলমখ্ত েংক্রম্রের উপেগগুমলর
ু
সকারনা একটটও মি আপনার ম্রধয সিখ্া সিয় তরব
েরুমরমভমিরত আপনার হােপাতাল টটরম্র োরে স াগার াগ করুন:
•

আপমন স্বাভামবরকর সেরক খ্ারাপ সবাধ কররন।

•

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

•

আপনার তাপম্াত্রা 36 মডমগ্র সেমিরগ্রড (96.8 মডমগ্র ফ্াররনহাইট) এর মনরি হরল।

•

আপনার কাুঁপমন হরে, অতযন্ত িাণ্ডা লাগরছ এবং গা গরম্ হরে না বরল ম্রন হরল,
স ম্নটট আপনার খ্ন ‘ফ্্ল’ (ইনফ্্লরয়ঞ্জা) হরল হরয় োরক।

•

আপনার ডায়মরয়া হরল। এর ম্ারন হরে আপনার সক্ষরত্র োধাররের সিরয় সবমি
ম্লতযাগ (পায়খ্ানা) করা, বা েল ক্ত মকংবা আলগা ম্ল হওয়া। আপনার মি সস্টাম্া
োরক, তরব সেটা োধাররের সিরয় সবমি েজক্রয় হরব।

আররা অনয মকছু ধররের েংক্রম্ে ররয়রছ স গুমলরত অনয ধররের উপেগ সিখ্া
ু
মগরয় োরক।
আপনার এই উপেগগুমলর
ু
সকারনা একটটও োকরল আপনার েরুমর মভমিরত আপনার
হােপাতাল টটরম্র োরে স াগার াগ কররত হরব:
প্রস্রোয়বর েংক্র র্ হওেোর ক্ষর্
• আপনার প্রস্রাব (ম্ূত্র তযাগ) করার েম্য় বযো বা অস্বজি হওয়া
•

স্বাভামবরকর সিরয় ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া

•

আপনার ম্ূত্রেমল প্রস্রাব করার পর পররাপমর খ্ামল হরে না বরল অনভব করা

•

আপনার ম্ূত্রেমলটট খ্ামল করার েনয অরপক্ষা কররত অক্ষম্ হওয়া

•

সফ্াুঁটা সফ্াুঁটা হরয় প্রস্রাব প়িা (মনয়ন্ত্রে না োকা)

•

আপনার সপরটর মনরির মিরক (তলরপট) বযো করা

•

প্রস্রাব সঘালা বা িগন্ধ
ু ক্ত হওয়া, বা এরত রক্ত োকা।
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বয়ক্র েংক্র য়র্র উপেগে
ণ ূহ
• োেকষ্ট অনভব হওয়া
•

বরক ন্ত্রো

•

কামির োরে েবে কফ্ আো।

ত্বক্ েংক্র য়র্র উপেগে
ণ ূহ।
• লালরি ভাব, গরম্ হওয়া, সফ্ালা বা বযো (মবরিষত মপআইমেমে লাইন, সেন্ট্রাল লাইন,
কাটা বা ক্ষতরক মঘরর)
েোুঁয়তর েংক্র য়র্র উপেগে
ণ ূহ
• আপনার িাুঁরত বা ম্াম়িরত টনটরন বযো া হিাৎ করর শুরু হরয় ধীরর ধীরর আররা
খ্ারাপ হরত োরক
•

বযো া আপনার ন্ত্রোিায়ক িাুঁত বা ম্াম়ির পারির মিরকর কান, সিায়াল এবং ঘার়ি
ছম়িরয় পর়ি

•

আপনার ম্রখ্ লালরি বা সফ্ালা ভাব োকা।

মেপসেে পরবতী উপেগে
ণ ূহ - 999 ক্

ক্রুন

আপনার ম্রধয সেপমেরের পরবতী উপেগেম্ূ
ু হ সিখ্া মিরল, আপনার তাৎক্ষমেকভারব
মিমকৎো েহায়তার প্ররয়ােন। আপনার েীবন বাুঁিারত এবং আপনার সিরহর ম্ারাত্মক ক্ষমত
হওয়া সরাধ কররত আপনার মিমকৎো েহায়তার প্ররয়ােন।
আপনার এই উপেগগুমলর
ু
স সকারনা একটটও হরয় োকরল তরব 999 এ কল করুন:
•

কো বলা েম়িরয় আো বা মবভ্রামন্ত হওয়া

•

ম্ারাত্মক কাুঁপমন হওয়া বা সপিী বযো করা

•

োরামিরন প্রস্রাব না হওয়া

•

তীব্র োেকষ্ট হওয়া

•

ত্বরক নানাবরেরু ছাপ প়িা বা বেহীন
ু
হরয় াওয়া

•

োধারেভারব খ্ব অেস্থ্ সবাধ করা - এটট েম্ভবত আপনার েীবরন েবরিরয় খ্ারাপ
অনভব করা হরত পারর।
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আস েখন আ োর হোেপোতো
হয়ব?

টট য়ক্ ক্

ক্রব তখন ক্ী

মটস য় োয়ন ূ যোেন
আপনার হােপাতাল টটম্ আপনার উপেগেম্ূ
ু হ এবং তাপম্াত্রা েম্পরকু জেোো কররব।
তারা আপনারক েরুমর মভমিরত হােপাতারল স রত বলরত পারর এবং আপনারক সেখ্ারন
োকরত হরত পারর। ত তা়িাতাম়ি েম্ভব হােপাতারল াওয়াটা েরুমর, স ন আপনারক
প্ররয়ােরন সিখ্া এবং মিমকৎো সিওয়া স রত পারর।
হোেপোতোয়
ূ যোেন
আপৎকালীন অবস্থ্ায় হােপাতারলর টটম্ আপনার মিমকৎো কররব। হােপাতাল টটম্ েম্ভবত
া কররব:
•

আপনারক পরীক্ষা করা

•

আপনার ররক্ত সেত রক্ত কমেকার েংখ্যা মনধাররের
ু
েনয নম্নােহ, মকছুটা রক্ত
সনওয়া

•

আপনার ম্রধয স লক্ষে এবং উপেগগুমল
ু
ররয়রছ সেগুমলর উপর মনভুর করর
অনযানয পরীক্ষার বযবস্থ্া করা

•

আপনার মনউররামফ্রলর েংখ্যা খ্ব কম্ মকনা এবং আপনার ম্রধয সকারনা েংক্রম্ে
বা সেপমেরের লক্ষে ররয়রছ মকনা তা মস্থ্র করা।

•

আপনার আোর 1 ঘণ্টার ম্রধয ইনরেকিরনর ম্াধযরম্ বা একটট জিরপর ম্াধযরম্
আপনার রক্ত প্রবারহ (মিরার ম্াধযরম্) অযামিবারয়াটটক সিওয়া

সবক্ল্প সেসক্ৎেোে ূহ
সেপমেে আক্রান্ত সবমিরভাগ সলাকরির ররক্তর প্রবারহ অযামিবারয়াটটক মিমকৎোর েনয
হােপাতারল োকরব।
আপনার হােপাতাল টটম্ আপনারক সকান অযামিবারয়াটটক মিরয় এবং কতমিন ধরর
মিমকৎো করার প্ররয়ােন সেই বযাপারর বলরব। আপনার কতমিন হােপাতারল োকরত হরত
পারর সেই বযাপাররও তারা আপনার োরে কো বলরব।
আপনার েংক্রম্ে সেরক মি আর সকারনা েম্েযা না হওয়ার েম্ভাবনা োরক সেরক্ষরত্র
হােপাতাল টটম্ আপনারক এর পমরবরতু বাম়িরত সেরক খ্াওয়ার অযামিবারয়াটটক টযাবরলট
মিরত পারর। তারা আপনারক বলরব মি আপনার সকারনা েম্েযা হয় সেরক্ষরত্র দ্রুত
হােপাতারল মফ্রর াওয়া কতটা েরুমর।
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আপনোর জনয েটিক্ পসরেেোণ আর েহোেতো পোওেো
মি আপনার কযানোর হরয় োরক আপমন ইংররজে বলরত না পাররন, অঅপমন হয়ত উমদ্বগ্ন
হরবন স এটা আপনার কযানোর মিমকৎো আর পমরি ারক
ু
প্রভামবত কররব। মকন্তু আপনার
স্বাস্থ্যরেবা িল আপনারক আপনার প্ররয়ােনীয় পমরি া,ু েহায়তা আর তেয প্রিান কররবন।
আম্রা োমন স কখ্রনা কখ্রনা ম্ানষ েটিক েহায়তা সপরত অমতমরক্ত েম্েযার েম্মখ্ীন
হন। উিাহরেস্বরূপ, মি আপমন কাে কররন বা আপনার পমরবার োরক, তাহরল আপনার
হােপাতারলর অযাপরয়িরম্রি াওয়ার েম্য় পাওয়া কটিন হরয় প়িরত পারর। অে আর
ু
াতায়ারতর খ্ররির মবষরয়ও আপনার মিন্তা োকরত পারর। এই েব মবষয় িারপর েৃটষ্ট কররত
পারর আর এর সম্াকামবলা করা কটিন হরত পারর।
মকন্তু েহায়তা পাওয়া ায়। আম্ারির মবনাম্ূরলযর েহায়তার লাইন 0808 808 00 00 আপনার
ভাষায় আপনার পমরমস্থ্মত েম্বরন্ধ পরাম্ি মিরত
ু
পারর। আপমন নাে,ু আমেক
ু মনরিুিনা
প্রিানকারী, কলযারের অমধকাররর পরাম্িিাতা
ু
আর কারের েহায়তার পরাম্িিাতারির
ু
োরে কো বলরত পাররন।
এছা়িা আম্রা কযানোর োকা বযজক্তরির ম্যাকমম্লান গ্রযাি (Macmillan Grants) প্রিান
কমর। এগুমল এক েম্রয়র অধ সম্টারনা
ু
া হােপাতারল পামকুং, াতায়ারতর খ্রি, মিশু
পমরি াু বা উিাপরনর মবল সম্টারনার ম্ত মবষয়গুমলরত বযবহার করা স রত পারর।

সক্ভোয়ব

যোক্স

োন(Macmillan) আপনোয়ের েহোেতো ক্রয়ত

পোয়র
ম্যাকমম্লান(Macmillan) এ, আম্রা োমন স কযানোর মনেয়ু হওয়া মকভারব েব মকছুরক
প্রভামবত কররত পারর, এবং আম্রা আপনারক েহায়তা করার েনয এখ্ারন আমছ।
যোক্স
োন েোয়পোটণ োইন (Macmillan Support Line)
আম্ারির সিাভাষী আরছ, তাই আপমন আম্ারির োরে আপনার ভাষায় কো বলরত পাররন।
আপমন স ভাষাটট বযবহার কররত িান, শুধ তার নাম্ ইংররজেরত আম্ারিররক বলন। আম্রা
মিমকৎোর মবষরয়র প্রশ্নগুমলরত োহা য কররত পামর, আমেক
ু েহায়তা েম্বরন্ধ আপনারক তেয
মিরত পামর, বা আপনার মি কাররার োরে কো বলার প্ররয়ােন হয় তখ্ন সিানার েনয
সেখ্ারন োকরত পামর। আম্ারির মবনাম্ূরলযর, সগাপনীয় সফ্ান লাইন েপ্তারহ 7 মিন, েকাল 8
টা সেরক 8 টা প ন্ত
ু সখ্ালা োরক। আম্ারিররক 0808 808 00 00 নম্বয়র ক্ ক্রুন।
ওয়েব েযোট
আপমন আম্ারির একটট ওরয়ব িযাট বাতুা পািারত পাররন এটা োমনরয় স আপনার একেন
সিাভামষর প্ররয়ােন। ইংররজে ভাষায় আম্ারির োনান স আপনার মক ভাষার প্ররয়ােন,
আর অঅম্রা কাউরক আপনার োরে স াগার াগ করার বযবস্থ্া করব। 'আম্ারির োরে িযাট
করুন সবাতাম্টটরত মিক করুন, া ওরয়বোইরটর নানা োয়গায় পৃষ্ঠাগুমলরত সিখ্রত
পারবন। বা macmillan.org.uk/talktous-সত ান
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যোক্স
োন (Macmillan) ওয়েবেোইট
আম্ারির ওরয়বোইরট ইংররজেরত কযানোর মবষরয় অরনক তেয আরছ।
macmillan.org.uk/translations -এ এছা়িা অনযানয ভাষায় আররা তেয আরছ
এছা়িা আম্রা শুধ আপনার েনয অনবারির বযবস্থ্া কররত পামর। এখ্ারন আম্ারির ইরম্ইল
করুন: cancerinformationteam@macmillan.org.uk আর আম্ারির বলন আপনার
সকান তেয প্ররয়ােন।
তথ্য মক্ন্দ্র
আম্ারির তেয এবং েহায়তা সকন্দ্রগুরলা হােপাতাল, লাইরব্রমর এবং সম্াবাইল সকন্দ্র মভমিক।
আপনার প্ররয়ােনীয় তেয সপরত আর কাররার োরে ম্রখ্াম্মখ্ কো বলরত এর একটটরত
ান। macmillan.org.uk/informationcentres ওরয়বোইরট আপনার েবরিরয় মনকটস্থ্
সকন্দ্র খ্রুঁ ে সবর করুন বা আম্ারিররক 0808 808 00 00 নম্বরর কল করুন।
ম োক্ো েোয়পোটণ গ্রুপ
োরপাটু গ্রুরপ আপমন কযানোরর আক্রান্ত অনযানয সলাকেরনর োরে কো বলরত পাররন৷
macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার এলাকার োরপাটু গ্রুপগুমলর মবষরয়
সেরন মনন বা 0808 808 00 00 নম্বরর আম্ারির কল করুন।
যোক্স
োন (Macmillan) অন োইন ক্স উসনটট
আপমন একই ধররনর পমরমস্থ্মতরত োকা বযজক্তরির োরে macmillan.org.uk/communityএ কো বলরত পাররন। আপমন মিরন বা রারত স সকারনা েম্রয় এর োরে স াগার াগ কররত
পাররন। আপনার অমভেতাগুরলা সিয়ার করুন, প্রশ্ন করুন, বা সকবল সলাকেরনর সপাস্ট
প়িন।
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ব্দ তোস ক্ো
ব্দ

ইংয়রজজয়ত

ইংয়রজজয়ত
সক্ভোয়ব ব য়ত
হে

অথ্ ণ

অযামিবারয়াটটকে

Antibiotics

অযামিবারয়াটটকে

স ওষধ েংক্রম্রের মিমকৎো
করর।

সকরম্ারেরামপ

Chemotherapy

সকরম্ারেরামপ

কযানোররর মিমকৎো া মিরয়
কযানোর সকাষগুরলা ধ্বংে
করার েনয ওষধ বযবহার করা
হয়।

সকামভড টটকা

Covid vaccine

সকামভড ভ্যাক্সিন

একটট টটকা া আপনারক
সকামভড (কররানাভাইরাে) সেরক
েরমক্ষত রারখ্।

সকাষ

Cells

সেলে

ক্ষদ্র মবজডং ব্লক া আম্ারির
সিরহর অঙ্গ এবং কলা ততমর
করর।

মিরকন পক্স

Chicken pox

মিরকন পক্স

এম্ন একটট েংক্রম্ে ার
কাররে জ্বর, ত্বরক ফ্েকম়ি এবং
িুলকামন হয়। সলাকেরনর
োধারেত মিশুকারল এটট হয়।

জ্বর

Fever

ফিভ্ার

েংক্রম্রের মবরুরে ল়িাই করার
েনয খ্ন আপনার সিরহর
তাপম্াত্রা স্বাভামবরকর সিরয়
সবমি গরম্ হরয় ায়। এটটর
কাররে আপমন ঘাম্রত এবং
িবলু ও অমস্থ্র সবাধ কররত
পাররন।

টীকা

Vaccine

ভ্যাক্সিন

এম্ন একটট মিমকৎো ার লক্ষয
হরে আপনার সিহরক মনমিুষ্ট
েংক্রম্ে সেরক েরক্ষা
(ইমম্উমনটট) সিয়। এটট প্রায়িই
ইনরেকিন মিরয় সিওয়া হয়।
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ডায়মরয়া

Diarrhoea

ডায়মরয়া

24 ঘণ্টার ম্রধয 4 বার বা তার
সিরয় সবমি বার নরম্, পাতলা
পায়খ্ানা হওয়া।

মনউররামফ্লে

Neutrophils

মনউররামফ্লে

এক ধররের সেত রক্তকমেকা
আম্ারির েংক্রম্রের মবরুরে
ল়িাই করর।

পােপ্রমতজক্রয়ােম্ূ
ু
হ

Side effects

োইড এফিক্টে

কযানোররর মিমকৎোর অবামিত
প্রভাবেম্ূহ স ম্ন িুল প়িা,
অেস্থ্ বা িামন্ত অনভব করা।

মপআইমেমে লাইন

PICC line

মপআইমেমে লাইন

একটট েরু টটউব া আপনার
বাহুর মিরার ম্রধয িরল ায়।
এটট সকরম্ারেরামপ সিবার েনয
বযবহৃত হয়। অনয প্রান্ত িরীররর
বাইরর োরক।

ফ্্ল (ইনফ্্লরয়ঞ্জা)

Flu (influenza)

ফ্্ল (ইনফ্্লরয়ঞ্জা)

ফ্েফ্ে এবং োেনালীর
েংক্রম্ে (আম্ারির সিরহর স
নালীগুমলর ম্াধযরম্ আম্রা োে
সনই)। এটটর কাররে আপনার
জ্বর এবং িরীরর বযো হরত
পারর।

ফ্্ল ভযাকমেন

Flu vaccine

ফ্্ল ভযাকমেন

একটট ভযাকমেন া আপনারক
ফ্্ল (ইনফ্্লরয়ঞ্জা) সেরক রক্ষা
করর।

ম্ূত্রেমল

Bladder

ব্ল্যাডার

আপমন টয়রলরট না াওয়া প ন্ত
ু
আপনার সিরহর স অঙ্গটট
প্রস্রাব ম্েত করর রারখ্।

সলামহত রক্ত কমেকা

Red blood cells

সরড ব্ল্াড সেলে

আম্ারির িরীররর সেই
সকাষেম্ূহ া িরীরর অজক্সরেন
পমরবহে করর।

সেত রক্ত কমেকা

White blood cells

স ায়াইট ব্ল্াড
সেলে

আম্ারির ররক্তর সকাষেম্ূহ া
েংক্রম্রের মবরুরে ল়িাই করর।
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েংক্রম্ে

Infection

ইনফিকশন

খ্ন বযাকরটমরয়া আপনার
িরীরর প্ররবি করর এবং
অেস্থ্তার কারে হয়।

সেন্ট্রাল লাইন

Central line

সেন্ট্রাল লাইন

একটট েরু টটউব া আপনার
বরকর একটট মিরার ম্রধয িরল
ায়। এটট সকরম্ারেরামপ সিবার
েনয বযবহৃত হয়। অনয প্রান্ত
িরীররর বাইরর োরক।

হােপাতাল টটম্

Hospital team

হেফিটাল টটম

ডাক্তার, নাে ুএবং অনযানয
সপিািাররির িল ারা
আপনারক হােপাতারল
সিখ্ারিানা কররব।

আপনোর ভোষোে আয়রো তথ্য
এই মবষয়গুরলা েম্বরন্ধ আম্ারির কারছ আপনার বাংলা ভাষায় তেয আরছ:
ক্যোনেোয়রর ধরন

ক্যোনেোর সনয়ে বোে ক্রো

•

িন কযানোর

•

কযানোর এবং কররানাভাইরাে

•

বৃহিারন্ত্রর কযানোর

•

আপনার কযানোর হরল সবরনমফ্টগুমল িামব করা

•

ফ্েফ্রের কযানোর

•

খ্াবার খ্াওয়ার েম্েযা এবং কযানোর

•

সপ্রারস্টট কযানোর

•

েীবরনর অবোন

•

স্বাস্থ্যকর খ্ািযাভযাে

•

আপনার কযানোর হরল খ্ররি োহা য

•

মি আপনার কযানোর মনেয়ু হরয় োরক - একটট
িটেলমি মনরিুমিকা

•

সেপমেে এবং কযানোর

•

কযানোর মিমকৎোর পােপ্রমতজক্রয়াগুরলা
ু

সেসক্ৎেোে ূহ

•

সকরম্ারেরামপ

•

সরমডওরেরামপ

•

োেুামর

•
এই তেয সিখ্রত, macmillan.org.uk/translations -এ ান
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েূত্র ও ধনযবোে জ্ঞোপন
এই েকল তেয রিনা ও েম্পািনা করররছ ম্যাকমম্লান (Macmillan) কযানোর োরপাটু -এর
কযানোর তেয উন্নয়ন (Cancer Information Development) িল৷ একটট অনবাি সকাম্পামন
এটট বাংলায় অনবাি করররছ৷
এই তেয ম্যাকমম্লারনর (Macmillan) পজিকা ক্যোনেোয়রর সেসক্ৎেো এবং মেপসেে-এর
মভমিরত। আম্রা আপনারক একটট কমপ পািারত পামর, মকন্তু েম্পূে প
ু জিকাটট শুধ
ইংররজেরত পাওয়া ায়।
এই পজিকার তেয প্রােমঙ্গক মবরিষরেরা প ারলািনা
ু
করররছন এবং আম্ারির মিফ্
সম্মডরকল এমডটর, প্ররফ্ের টটম্ ইভেন (Professor Tim Iveson), কনোলটযাি
সম্মডকযাল অরকারলাজেস্ট এবং ম্যাকমম্লান (Macmillan) মিফ্ সম্মডকযাল এমডটর তা
অনরম্ািন করররছন।
সেই েব কযানোর আক্রান্ত বযজক্তরিরও ধনযবাি োনাজে ারা এই তেয প ারলািনা
ু
করররছন।
আম্ারির েকল তেয প্রাপ্ত সেরা প্রম্ারের মভমিরত সনওয়া হরয়রছ। আম্ারির বযবহার করা
উৎেগুরলার মবষরয় আররা তরেযর েনয অনগ্রহ করর
cancerinformationteam@macmillan.org.uk টিকানায় আম্ারির োরে স াগার াগ
করুন
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েূমিপত্র প ারলািনা:
ু
2022
পরবতী প ারলািনার
ু
েনয পমরকমল্পত েম্য়েূিী: 2025

আম্ারির কতৃক
ু েরবরাহকৃত তেযামি ারত েটিক এবং হালনাগাি হয় তা মনজিত করার েনয আম্রা েকল
প্ররিষ্টা কমর তরব আপনার মনমিুষ্ট পমরমস্থ্মত অন ায়ী একেন মবরিষে কতৃক
ু প্রিান করা সপিািার পরাম্রিরু
মবকল্প মহরেরব এই তরেযর উপর মনভুর করা উমিত নয়।ব তিূর আইন দ্বারা অনরম্ামিত োরক, ম্যাকমম্লান
(Macmillan) এই প্রকািনা বা তারত অন্তভুক্ত
ু মকংবা উমিমখ্ত সকানও তৃতীয় পরক্ষর তেয বা ওরয়বোইরটর
তেয বযবহাররর েম্পরকু সকানও িায়-িাময়ত্ব গ্রহে করর না।
© ম্যাকমম্লান কযানোর োরপাটু (Macmillan Cancer Support) 2022, ইংলযান্ড ও ওরয়লে (261017),
স্কটলযান্ড, (SC039907) এবং আরয়ল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত িাতবয প্রমতষ্ঠান। এছা়িা নিুান ু
আয়ারলযারন্ডও কাে করর। গযারামিকৃত একটট মলমম্রটড সকাম্পামন, ইংলযান্ড ও ওরয়লে-এ মনবমন্ধত ার
সকাম্পামন নম্বর 2400969। আইল অব ম্যান ার সকাম্পামন নম্বর 4694F সরজেস্টাডু অমফ্ে: 89 Albert
Embankment, London SE1 7UQ.
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Sepsis and cancer
Cancer and some cancer treatments can increase your risk of sepsis. This leaflet
explains:
•

what sepsis is

•

when you need to contact your hospital team

•

what you can do to protect yourself.

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes 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.
There is more cancer information in other languages at
macmillan.org.uk/translations
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This information is about:
•

What is sepsis?

•

Why might I get sepsis?

•

When might sepsis happen?

•

What is my risk of getting sepsis?

•

Can I prevent sepsis?

•

How can I help myself?

•

Looking after yourself before cancer treatment

•

Looking after yourself during cancer treatment

•

Symptoms of an infection that may lead to sepsis

•

Later symptoms of sepsis – call 999

•

What will happen when I call my hospital team?

•

Getting the right care and support for you

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in your language

•

References and thanks

What is sepsis?
Sepsis is sometimes called blood poisoning. It happens when your body reacts to an
infection and attacks its own organs and tissues..
Sepsis needs to be treated in hospital quickly. People can die from sepsis if it is not
treated early.
When sepsis is treated quickly, most people make a full recovery

Why might I get sepsis?
Cancer and some cancer treatments can make your body unable to fight infections.
Our bodies are made up of tiny building blocks called cells. Our blood is made of
cells, including red blood cells and white blood cells.
A type of white blood cell helps our bodies to fight infection. These cells are called
neutrophils. Some cancer treatments reduce the number of these white blood cells in
our bodies. This is most common if you have chemotherapy, but it can happen with
other cancer treatments too.
If you have a low number of these neutrophils, a minor infection can become very
serious. It could cause death within a few hours.
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When might sepsis happen?
An infection or sepsis can happen at any time. Your risk is usually highest when the
number of neutrophils in your blood is low The exact time can vary, so ask your
hospital team when you are most at risk.

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

the type of cancer you have

•

the stage of the cancer

•

your age

•

your general health.

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

How can I help myself?
You should keep your hospital team’s 24-hour helpline number with you at all times. Save
the number in your mobile phone. You can also ask family and friends to keep a note of the
number. Your hospital team will be either a cancer team or a haematology team, depending
on the type of cancer you have.
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Do not delay – always call the hospital sooner rather than later. Sepsis is easy
to treat if the treatment starts early.
These are also other ways you can help yourself:
•

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

•

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

•

Keep a record of the treatment you are having and when you last had it.

•

Check for early symptoms of an infection. We describe these in this
information.

•

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

•

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

It can be difficult to know if the symptoms you have are an infection or a treatment
side effect. Do not delay contacting your hospital team. Neither you or your doctor
can tell which infections might lead to sepsis. All infections people get during cancer
treatment are treated urgently.
Infections do not get better on their own. Early infections can be treated easily with
antibiotics. But delaying treatment for an infection can be dangerous.

Looking after yourself before cancer treatment
You can look after yourself before treatment by doing the following:
•

Talk to your doctor or nurse about getting the flu (influenza) vaccine and covid
vaccine. Adults you live with should also get these vaccines.

•

Buy a thermometer, so you can check your temperature at home.

•

Have a dental check before you start cancer treatment.

Looking after yourself during cancer treatment
Do not be afraid to live your life as normal. You do not need to avoid family and
friends, unless they are unwell. Infections during chemotherapy are usually caused
by bacteria that are naturally present in your own body.
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You can help yourself during treatment by doing the following:
•

Avoid people who are unwell, for example people with coronavirus, chicken
pox, shingles, diarrhoea or a fever.

•

Call your hospital team’s helpline if you have been exposed to people with an
infection.

•

Follow any advice you are given about your diet. Not all patients need to
make changes to their diet. If you need to change your diet, you will be told
about this at the start of your treatment.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Clean your teeth at least twice a day.

•

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

Symptoms of an infection that may lead to sepsis
Contact your hospital team urgently if you have any of the following symptoms of
infection:
•

You feel less well than normal.

•

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

•

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

•

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

•

You have diarrhoea. This means passing more stools (poo) than is usual for
you or having watery or loose stools. If you have a stoma, it will be more
active than usual.
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There are some types of infection that have other symptoms. You should contact
your hospital team urgently if you have any of these symptoms:
Symptoms of a urine infection
• pain or discomfort when you pee (pass urine)
•

peeing more often than usual

•

feeling that your bladder is not empty after peeing

•

being unable to wait to empty your bladder

•

leaking urine (incontinence)

•

pain low down in your tummy area (abdomen)

•

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

Symptoms of a chest infection
• feeling short of breath
•

having a sore chest

•

coughing up green phlegm.

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

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

•

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

slurred speech or confusion

•

extreme shivering or muscle pain

•

passing no urine in a day

•

severe shortness of breath

•

skin that is mottled or discoloured

•

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

What will happen when I call my hospital team?
Telephone assessment
Your hospital team will ask about your symptoms and your temperature. They might
ask you to go to hospital urgently and you might have to stay in. It is important to go
to the hospital as soon as possible, so you can be seen and given treatment if
needed.
Hospital assessment
The hospital team will treat you as an emergency. The hospital team are likely to:
•

examine you

•

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

•

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

•

decide whether you have too low a number of neutrophils and whether you
have an infection or signs of sepsis.

•

give you antibiotics by injection or through a drip into your bloodstream
(intravenously) within 1 hour of your arrival
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Treatment options
Most people with sepsis will stay in hospital for antibiotic treatment into their
bloodstream.
Your hospital team will talk to you about what antibiotic treatment you need and for
how long. They will also talk to you about how long you might need to stay in hospital
for.
If you are unlikely to have any problems from your infection, the hospital team might
give you antibiotic tablets to take at home instead. They will tell you how important it
is to go back to hospital quickly if you have any problems.

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.

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
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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

Antibiotics

Medicine that treats an infection.

Bladder

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

Cells

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

Central line

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

Chemotherapy

A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.

Chicken pox

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

Covid vaccine

A vaccine that helps protect you from covid (coronavirus).

Diarrhoea

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

Fever

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

Flu (influenza)

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

Flu vaccine

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

Hospital team

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

Infection

When bacteria gets into your body and causes an illness.

Neutrophils

A type of white blood cell that fights infection.

PICC line

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

Red blood cells

Cells in our blood that carry oxygen around the body.

Side effects

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

Vaccine

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

White blood cells

Cells in our blood that fight infection.
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More information in 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

•

Claiming benefits when you have cancer

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

Treatments

•

•

Help with costs when you have cancer

Chemotherapy

•

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

Radiotherapy

•

•

Sepsis and cancer

Surgery

•

Side effects of cancer treatment

•
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.
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