If you’re diagnosed with cancer –
a quick guide: Bengali

যিদ আপনার ক�ানসার িনণয়� হেয় থােক - এক�ট চটজলিদ িনেদ�িশকা
যখন আপিন জানেবন েয আপনার ক�ানসার হেয়েছ তখন িক �ত�াশা করেত হেব এবং
েকাথায় সাহায� এবং সহায়তা পাওয়া যায় এই তথ� েসই িবষেয়। িনেচ দাগ েদওয়া
শ��েলা েশষ িদেকর শ�েকােষ ব�াখ�া করা আেছ।
ক�ানসার েরাগিনণয়� হেল একটা বড় ধা�া লাগেত পাের। আপনার হয়ত অেনক ধরেণর
আলাদা আলাদা আেবেগর অনুভূিত হেত পাের। িকন্ত� এর অথ � এই নয় েয আপনােক
আশা েছেড় িদেত হেব। এখন অেনক ব���র ক�ানসােরর সফলভােব িচিকৎসা করা
হে� বা তারা ক�ানসার িনেয় অেনক বছর েবঁেচ থাকেত পারেছন। অেনক ব��� এবং
পিরেষবা আেছ যা আপনােক সহায়তা করেত পারেব।
যিদ আপনার েকান �� থােক বা কােরার সােথ কথা বলেত চান, আপিন ম�াকিমলান
ক�ানসার সােপাট� েক 0808 808 00 00

ন�ের, েসামবার েথেক ��বার, সকাল 9

েথেক স��া 8টায় কল করেত পােরন। আমােদর েদাভািষ আেছ, তাই আপিন আমােদর
সােথ বাংলায় কথা বলেত পােরন। যখন আপিন কল করেবন �ধু ইংের�জেত বলুন
‘বাংলা’।
িবিভ� ধরেণর ক�ানসার, িচিকৎসা এবং ক�ানসার িনেয় বাস করার িবষেয় আমােদর কােছ
বাংলা ভাষায় আেরা তথ� আেছ। macmillan.org.uk/translations -েত যান বা 0808 808
00 00 ন�ের আমােদর কল ক�ন।
আমােদর এক�ট দীঘতর
�
পু��কা আেছ যার নাম দ� ক�ানসার গাইড যা েথেক আপনার
সুিবধা হেত পাের িকন্ত� এটা �ধুমা� ইংের�জেত পাওয়া যায়।

এই তথ� এ�েলার িবষেয়:
•

ক�ানসার িক?

•
•

ম�াকিমলান িকভােব সাহায� করেত পাের
েরাগিনণয়� হবার পর িক হয়?

•
•
•
•
•

�া�� এবং েসাশ�াল েকয়ার েপশাজীবী যােদর সােথ আপনার েদখা হেত পাের
ক�ানসােরর মুখ� িচিকৎসাসমূহ
িচিকৎসা িকভােব পিরক�না করা যায়
আপনার �া��েসবা �টেমর সােথ কথা বলা
ক�ানসােরর েমাকািবলা করা - েকাথায় সহায়তা পাওয়া েযেত পাের

•

শ�েকাষ (শ��েলার ব�াখ�া)

•

আপনার বাংলা ভাষায় আেরা তথ�
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ক�ানসার িক?
ক�ানসার আমােদর শরীেরর েকাষ�িলেত �� হয়। েকাষ হল েছাট েছাট িনমাণ
� �ক যা
আমােদর শরীেরর অ� এবং �টসু��েলা ৈতির কের। সাধারণত, এই েকাষ�িল
িনয়ি�তভােব ভাগ হেয় (েভে�) িগেয় নত� ন েকাষ ৈতির কের।
শরীর েবেড় ওেঠ, েসের ওেঠ এবং েমরামত হয়।

এই ভােবই আমােদর

কখেনা কখেনা, এেত েগালেযাগ েদখা

যায় আর েকাষ অ�াভািবক হেয় ওেঠ। অ�াভািবক েকাষ ভাগ হেত থােক এবং আেরা
েবিশ অ�াভািবক েকাষ ৈতির করেত থােক। এই েকাষ�েলা এক�ট িপ� ৈতির কের
যােক �টউমার বলা হয়।
�াভািবক েকাষ

েয েকাষ�েলা �টউমার ৈতির কের

সকল মাংসিপ� ক�ানসার নয়। এক�ট িপ� যা ক�ানসার নয় (িবনাইন) তা শরীেরর
অন� েকাথাও ছিড়েয় পড়েত পাের না। এক�ট িপ� যা (ম�ািলগন�া�) ক�ানসার শরীেরর
আেশপােশর এলাকায় ছিড়েয় েযেত পাের।
ক�ানসার েকাষ�িল কখেনা কখেনা �াথিমক (�াইমাির) ক�ানসার েথেক েভে� েবিরেয়
েযেত পাের এবং র� বা িলমফ�া�টক ব�ব�ার মাধ�েম শরীেরর অন� অংশ�েলায় ছিড়েয়
পড়েত পাের। েয ক�ানসার েকাষ�েলা ছিড়েয় যায় আর শরীেরর অন� েকাথাও �টউমার
ৈতরী কের তােদর েসেক�াির ক�ানসার বেল।

ম�াকিমলান িকভােব সাহায� করেত পাের
আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সাহায� করেত ম�াকিমলান এখােন আেছ। েয মুহ েূ ত�
আপনার েরাগিনণয়� করা হয়, তখন েথেক আপনার িচিকৎসা আর তারও পর পয�
�
আমরা আপনার সহায়তা করব। আপিন এখান েথেক সহায়তা েপেত পােরন:
•

ম�াকিমলান সােপাট� লাইন (0808 808 00 00)। আমােদর েদাভািষ আেছ, তাই
আপিন আমােদর সােথ িনেজর ভাষায় কথা বলেত পােরন। যখন আপিন কল
করেবন �ধু ইংের�জেত বলুন ‘বাংলা’। আমােদর িবেশষে�রা েমিডক�াল
���েলার উ�র িদেত পােরন, আিথক
� সহায়তার িবষেয় তথ� িদেত পােরন বা
আপনার অনুভূিত�েলার িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত পােরন। েফান লাইন�ট
েসামবার েথেক ��বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পয�
� েখালা থােক৷
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•

ম�াকিমলান ওেয়বসাইট (macmillan.org.uk). ক�ানসার এবং ক�ানসার িনেয় বাস
করার িবষেয় আমােদর সাইেট ইংের�জেত অেনক তথ� আেছ। বাংলা ভাষায়
www.macmillan.org.uk/translations-এ বাংলায় আেরা তথ� আেছ

•

ম�াকিমলান নাসগণ।
�
আমােদর নােসরা
� ক�ানসার এবং প�ািলেয়�টভ েকয়াের
িবেশষ�। তারা আপনােক এবং আপনার পিরবারেক সহায়তা �দান করেত
পােরন। েকান ম�াকিমলান নাস � েপেত আপনার েরফার হওয়ার �েয়াজন আেছ।
আপনার ডা�ার বা নাসেক
�
একজন ম�াকিমলান নাস � পাওয়ার িবষেয় �জ�াসা
ক�ন, বা আমােদর 0808 808 00 00 ন�ের কল ক�ন। যিদ আপনার এলাকায়
েকান ম�াকিমলান নাস � না থােকন, তা হেলও আপনােক অন� িবেশষ�
পিরেষবা�েলােত েরফার করা হেত পাের।

•

অন� ম�াকিমলান �া�� আর েসাশ�াল েকয়ার েপশাজীবীরা। ক�ানসােরর িবষেয়
সাহায� করার জন� আমােদর আেরা অেনক অন� েপশাজীবী আেছ, উদাহরণ��প
ডােয়�টিশয়ান এবং িফ�জওেথরািপ�।

•

তথ� েক�সমূহ। তথ� েকে�, আপিন একজন ক�ানসার সহায়তা িবেশষে�র
সােথ কথা বলেত পােরন এবং িলিখত িনেদ� শাবলী েপেত পােরন।
macmillan.org.uk/informationcentres-এ আপনার সবেচেয় িনকট� েক� খুেঁ জ েবর
ক�ন বা আমােদর কল ক�ন।

আপনার হাসপাতােল এক�ট েক� থাকেত পাের।

•

�ানীয় সহায়তা েগা��সমূহ – macmillan.org.uk/supportgroups-এ আপনার

•

কাছাকািছ এক�ট েগা�� খুেঁ জ িনন বা আমােদর কল ক�ন।
ম�াকিমলান অনলাইন কিমউিন�ট – আপিন একই ধরেণর পিরি�িতেত থাকা
ব���েদর সােথ macmillan.org.uk/community-এ কথা বলেত পােরন।

েরাগিনণয়� হবার পর িক হয়?
আপনার �া��েসবা �টেমর িচিকৎসার পছ��িলর
পাের এমন সহায়তার িবষেয় আপনার সােথ কথা
িক জিড়ত থাকেব এবং তা কখন �� হেব তারা
ক�ানসােরর িবষেয় আেরা জানার জন� আপনােক
করেত হেত পাের। .

িবষেয় এবং
বলা উিচত।
তার এক�ট
হয়ত আেরা

আপনার �েয়াজন হেত
আপনার িচিকৎসায় িক
ধারণা আপনােক েদেবন।
কেয়ক�ট পরী�া বা ��ান
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�া�� এবং েসাশ�াল েকয়ার েপশাজীবী যােদর সােথ আপনার েদখা হেত পাের
আপনার ক�ানসার থাকার সময়কােল অেনক কয়জন িবিভ� ধরেণর �া�� এবং েসাশ�াল
েকয়ার েপশাজীবীর সােথ আপনার েদখা হেত পাের।
কী ওয়াক�ার
আপনার একজন কী ওয়াক�ার থাকা উিচত আর তােদর সােথ েযাগােযাগ করার িববরণ
আপনােক েদওয়া হেব। আপনার কী ওয়াক�ার হেলন আপনার েযাগােযােগর মুখ� িব�ু।
তারা আপনার ���েলার উ�র িদেত পােরন আর আপনােক বলেত পােরন েয িবিভ�
িবষেয় কারা সাহায� করেত পােরন।
হাসপাতাল �টম (এমিড�ট)
হাসপাতােল, এক�ট মাি�িডিসি�নাির �টম (এম�টিড) আপনার িচিকৎসা ও েসবার
ব�ব�াপনা করেবন। এ�ট হল �া�� এবং েসাশ�াল েকয়ার েপশাজীবীেদর এক�ট েগা��।
এই েগা��েদর এই ভূ িমকা�েলার িকছ� বা সব�েলা অ�ভ��
�
থােকন:
•

ি�িনকাল নাস � ে�শািল� (িসএনএস) – একজন নাস � িযিন এক�ট িবেশষ ধরেণর
ক�ানসাের িবেশষ�।

আপনার িসএনএস আপনার কী ওয়াক�ার হেত পােরন (উপের

েদখুন)।
•

েহমােটাল�জ� – একজন ডা�ার িযিন রে�র েরাগ িনণয়� এবং িচিকৎসা করায়
িবেশষ�, যােত অ�ভূ �
�
েসই ক�ানসার যা রে� �� হয়।

•

অনেকাল�জ� – একজন ডা�ার িযিন ক�ানসােরর িচিকৎসা করায় িবেশষ�।

•

প�ািলেয়�টভ েকয়ার ডা�ার এবং নােসরা
� – উপসগ�েলার
�
িচিকৎসা করেত এবং
যখন ক�ানসার আর িনরাময় করা যায় না তখন েরাগীেক আেরা আরাম �দান
করেত পােরন এমন িবেশষ�রা।

•

েরিডও�াফার (েথরািপ স��ীয়) – েরিডওেথরািপ েদওয়ার একজন িবেশষ�।

•

েরিডওল�জ� – এ�-ের এবং ��ান-এর একজন িবেশষ�।

•

সাজ�ন – একজন ডা�ার িযিন সাজ�ািরেত িবেশষ� এবং অপােরশন কেরন।

আপনার িক ধরেণর ক�ানসার হেয়েছ তার উপর িনভ�র কের এমিড�ট-েত অন� ব���রা
থাকেত পােরন।
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আপনার �ানীয় এলাকায়
অন� েপশাজীবীরা আেছন যারা আপিন বাসায় থাকার সময় আপনােক েদখা�না করেত
সাহায� করেত পােরন। তারা আপনার হাসপাতাল �টেমর সােথ েযাগােযােগ থাকেবন।
তােদর মেধ� অ�ভ��
� :
•

�জিপ – আপনার �জিপ আপনােক উপসগ � এবং পা��িত��য়া�িলর
�
ব�ব�া করেত

•

এবং �েয়াজন হেল েয েকান িবেশষে�র সােথ আপনার েদখা করােনার ব�ব�া
করেত সাহায� করেত পােরন। তারা আপনােক বাসায় সাহােয�র জন� পিরেষবার
ব�ব�া করেত পােরন এবং আপনার �হণ করেত হেব এমন িচিকৎসার িস�াে�র
িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেত পােরন।
কিমউিন�ট এবং িডি�� নাসগণ
�
– এই নােসরা
� বাসায় এেস আপনােক েদখেত

•

পােরন এবং আপিন বা আপনােক েদখা�না করা ব���েদর েসবা আর সহায়তা িদেত
পােরন। আপনার �জিপ আপনার হেয় তােদর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
��াক�টস নাস � – িকছ� �জিপ ��াক�টেস নাস � থােকন যারা �জিপ-র সােথ একসােথ
কাজ কেরন। র� পরী�া �হণ করা বা �তেত প�� লাগােনার মত কাজ�েলা
��াক�টস নাস � করেত পােরন।

েসাশ�াল সািভ�স আর দাতব� �িত�ানসমূহ
যিদ আপনার বাসায় সাহােয়�র �েয়াজন হয়, উদাহরণ��প, েধাওয়া, েপাশাক পরা,
পির�ার করা বা েকনাকাটা করার জন�, আপনার �জিপ বা কী ওয়াক�ার-এর সােথ কথা
বলুন। তারা হয়ত আপনােক একজন েসাশ�াল ওয়াক�ার-এর কােছ পাঠােবন। কাউেক
�াধীনভােব বসবাস করেত সাহায� করার জন� একজন েসাশ�াল ওয়াক�ার বাসার
সমস��েলার িবষেয় সাহায� করেত পােরন। আপনার এলাকায় আেরা সং�া থাকেত
পাের যারা সাহায� করেত পাের।

ক�ানসােরর মুখ� িচিকৎসাসমূহ
িচিকৎসার ল�� হল ক�ানসার সািরেয় েতালা, বা তা িনয়�ণ করা আর উপসেগর� উপশম
করা।
আপনার েয ধরেণর িচিকৎসা হেব তা িনভ�র করেব ক�ানসােরর ধরণ আর আপনার
পিরি�িতর উপর। আপনার এক�টর েথেক েবিশ িচিকৎসা হেত পাের। ক�ানসােরর
িচিকৎসায় অ�ভ��
�
হেত পাের:
•

সাজ�াির – অপােরশন কের ক�ানসার�ট বাদ িদেয় েদওয়া হয়।

•

েকেমােথরািপ – ক�ানসার েকাষ �ংস করেত ওষুধ েদওয়া হয়

•

েরিডওেথরািপ - উ�-শ��র এ�-ের ব�বহার কের ক�ানসার েকাষ�িলেক �ংস
করা হয়

পৃষঠ
্ া 5 মোট 12 ম্যাকমিলান তথ্য পৃষঠ
্ া 2015: যদি আপনার ক্যানসার নির্ণয় হয়ে থাকে - একটি চটজলদি নির্দেশিকা

•

হরেমানাল েথরািপ – িচিকৎসা আপনার শরীের হরেমান�িলেত পিরবত�ন আেন, যা
ক�ানসােরর গিত কমােত পাের বা তার বৃ�� ব� করেত পাের।

•

টােগট� করা েথরািপ (কখেনা কখেনা বােয়াল�জকাল েথরািপ বলা হয়) – এমন ওষুধ
েদওয়া হয় যা েয উপােয় ক�ানসার েকাষ�িল েবেড় ওেঠ েস�িলেক টােগট� কের।

পা��িত��য়াসমূ
�
হ
ক�ানসার িচিকৎসার ফেল অযািচত পা� � �িত��য়া হেত পাের। এ�িল �ায়শ কমােনা
এবং পিরচালনা করা যায়। আপনার �া��েসবা �টম আপনােক পরামশ � েদেবন।
িচিকৎসা েশষ হওয়ার পের েবিশর ভাগ পা��িত��য়া
�
ধীের ধীের চেল যায়।
ি�িনকাল �ায়াল
আপনােক েকান ি�িনকাল �ায়ােল অংশ িনেত বলা হেত পাের। ি�িনকাল �ায়াল পরী�া
কের েদেখ েয নত� ন িচিকৎসা�িল বত�মান িচিকৎসা�িলর ত� লনায় েবিশ কাযকর
�
িক না।
েকান �ায়ােল নত� ন ওষুেধর পরী�া করা বা িচিকৎসা �দান করার েকান নত� ন উপায়
পরী�া করা জিড়ত থাকেত পাের।
যিদ এমন েকান �ায়াল থােক েযটােত আপিন অংশ িনেত পােরন, আপনার ডা�ার
এ�েলার িবষেয় আপনার সােথ কথা বলেবন।
করার িস�া� িনেত পােরন।

আপিন েকান �ায়ােল অংশ�হণ না

পিরপূরক েথরািপ
আেরা িকছ� েথরািপ আেছ যা আপনােক আেরা ভােলা েবাধ করেত সাহায� করেত পাের,
েযমন ধ�ান বা িব�াম। এই েথরািপ�েলা ক�ানসােরর িচিকৎসা কের না। আপিন অন�
েকান েথরািপ ব�বহার করেত চাইেল অবশ�ই তা আপনার ক�ানসােরর ডা�ারেক বলা
উিচত।

িচিকৎসা িকভােব পিরক�না করা যায়
আপনার �া��েসবার �টম, যারা আপনার ধরেণর ক�ানসাের িবেশষ�, আপনার িচিকৎসার
পিরক�না করেবন। ক�ানসােরর িবষেয় আেরা জানার জন� আপনােক হয়ত পরী�া
করােত হেত পাের। . আপনার িচিকৎসার পিরক�না করার সময় ডা�ােররা এ�িল
েদখেবন:
•
•
•
•

িক ধরেণর ক�ানসার আপনার আেছ
ক�ানসােরর আকার এবং তা ছিড়েয় পেড়েছ িক না
আপনার সাধারণ �া��
জাতীয় িচিকৎসার িনেদ� শনাসমূহ৷

এছাড়া আপনার ব���গত পছ�ও ���পূণ।�
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িন��ত ক�ন েয আপিন িচিকৎসার িবক��েলা েবােঝন। আপনার িচিকৎসার িবষেয়
েকান �� থাকেল আপনার ডা�ার বা নাস � সানে� েস�িলর উ�র েদেবন, যত�ণ না
আপিন সন্ত�� হন েয আপিন সবিকছ� বুঝেত েপেরেছন। আপনােক িচিকৎসা�ট �দান
করার জন� আপনােক ডা�ারেদর আপনার অনুমিত (স�িত) িদেত হেব।
অ�াপেয়�েমে� আপনার সােথ একজন আ�ীয় বা বন্ধেু ক িনেয় েগেল আপনার সুিবধা
হেত পাের। িক বলা হেয়িছল তা মেন রাখেত তারা আপনােক সাহায� করেত পােরন।
আপিন েয ���েলা করেত চান তার একটা তািলকা ৈতির কের েসটা অ�াপেয়�েম�
িনেয় েগেলও সুিবধা হেত পাের। আপিন উ�র�েলা িলেখ িনেত পােরন যােত েস�েলা
আপনার পের মেন থােক।
িচিকৎসার িবষেয় িস�া� েনওয়া
এক�টর েবিশ স�াব� িচিকৎসা থাকেত পাের, তাই আপনােক েস�েলার মধ� েথেক েবেছ
িনেত বলা হেত পাের। আপনার এটা ক�ঠন লাগেত পাের। এসব িবষেয় জানেত
আপনার �া��েসবা �টেমর সােথ কথা বলুন:
•
•
•

িবিভ� িচিকৎসায় িক িক জিড়ত থাকেব
�েত�ক িচিকৎসার স�াব� পা� � �িত��য়া�িল িক িক
�েত�ক িচিকৎসার স�াব� সুিবধা আর অসু্িবধা িক িক আেছ।

আপনার �া��েসবা �টম আপনােক েবেছ েনওয়ার সময় েদেবন। তারা আপনােক িস�া�
িনেতও সাহায� করেত পােরন।

আপনার �া��েসবা �টেমর সােথ কথা বলা
ক�ানসাের আ�া� হেল দু���া�� এবং িব�াি�কর লাগেত পাের। আপনার �া��েসবা
�টেমর সােথ কথা বলেল সাহায� হেত পাের। েবিশর ভাগ মানুষ আেরা ভােলা েবাধ
কেরন এবং আেরা িনয়�েণ থােকন বেল মেন কেরন যখন তারা জােনন েয তােদর সােথ
িক ঘটেছ এবং েকন।
মানুষ �ায়শ মেন কেরন েয হাসপাতােলর কম�রা খুব ব�� থােকন এবং তােদর �ে�র
উ�র েদন না। িকন্ত� িক ঘটেছ এবং িকভােব ক�ানসার এবং তার িচিকৎসা আপনােক
�ভািবত করেব তা জানা আপনার জন� ���পূণ।� আপনােক সাহায� করেত কম�রা
এখােন আেছন। আপনার �ে�র উ�র িদেত তােদর সময় েবর করা উিচত। যিদ আপিন
ভােলাভােব ইংের�জ বলেত বা বুঝেত না পােরন, হাসপাতাল আপনার জন� একজন
েদাভািষর ব�ব�া করেত পােরন।
আপনার হয়ত আপনার ডা�ার বা নাসেক
�
িকছ� �� করেত ক�ঠন লাগেত পাের,
িবেশষত েস�িল যিদ ব���গত িবষেয় হয়। িকন্ত� আপনােক সাহায� করার জন�
আপনার �া��েসবা �টম আেছ আর তারা এই ���েলার উ�র িদেত অভ��।
আপনােক যা বলা হে� তা েবাঝা আপনার জন� ���পূণ।� যিদ আপিন তা না
েবােঝন, আপনার ডা�ার বা নাসেক
�
তা আবার ব�াখ�া করেত বলুন।
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আপনার �া��েসবা �টমেক করার জন� ��
এখােন িকছ� �� েদওয়া আেছ যা আপিন আপনার �া��েসবা �টমেক করেত চাইেত
পােরন। এ�িলর সবক�ট আপনার জন� �াসি�ক নাও হেত পাের।
•

আমার েরাগিনণেয়র
�
অথ � িক?

•

ক�ানসার কতটা বৃ�� েপেয়েছ?

•

আমার িচিকৎসায় িক িক জিড়ত থাকেব?

•

�েত�ক িচিকৎসার িক িক সুিবধা, ঝু ঁ িক আর পা��িত��য়া
�
থাকেব?

•

িচিকৎসা আমার ৈদন��ন জীবনেক েকমনভােব �ভািবত করেব?

•

িচিকৎসা কতটা কাযকর
�
হেব?

•

আিম েকমন েবাধ করিছ েসই িবষেয় কার সােথ আিম কথা বলেত পাির?

•

পের যিদ আমার েকান �� মেন আেস তাহেল আিম কার সােথ কথা বলেত
পাির?

•

আমার িকছ� ধািমক
� বা আধ�া��ক ই�া আেছ - এ�েলা িক েমটােনা হেব?

ক�ানসােরর েমাকািবলা করা - েকাথায় সহায়তা পাওয়া েযেত পাের
আপনার আেবগ�িল
যখন আপনােক বলা হয় েয আপনার ক�ানসার হেয়েছ, তখন আপনার িবিভ�
অনুভূিতেত আ�� হেয় পড়া �াভািবক। আপিন ধা�া খান, ভয় পান, িচি�ত হন, েরেগ
যান বা অবসাদ�� হন। অনুভূিতর েকান �ঠক বা ভ�ল েনই। আপিন েকমন েবাধ
করেছন েস িবষেয় কথা বলেল সুিবধা হেত পাের।
েকাথায় সহায়তা পাওয়া যােব
•

ম�াকিমলান – আমরা িকভােব সাহায� করেত পাির েসই সব উপােয়র জন� পৃ�া
2 বা 3 েদখুন।

•

কাউ��লর

– একজন কাউ��লর েগাপনীয়ভােব আপনার অনুভূিত�েলার িবষেয়

আপনােক কথা বলেত এবং তার েমাকািবলা করেত সাহায� করেত পােরন। যিদ
আপিন কাউ��িলং চান আপনার ক�ানসােরর ডা�ার বা �জিপ-র সােথ কথা বলুন।
•

সহায়তা েগা�� – ক�ানসার আেছ এমন অন� ব���েদর সােথ কথা বলেল সাহায�
হেত পাের। আপনার এলাকার এমন েগা���েলার িবষেয় আপনার ডা�ার বা
নাসেক
�
�জ�াসা ক�ন, বা macmillan.org.uk/supportgroups-এ যান।
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অথ,� কাজ আর �মণ
যিদ ক�ানসার আপনার চাকির বা অেথর� উপর �ভাব েফেল ম�াকিমলান অেনক ভােব
সাহায� করেত পাের।
এই িবষয়�েলার েকান�টর িবষেয় কথা বলেত 0808 808 00 00
ন�ের আমােদর কল ক�ন।

•

আপিন েকান েবেনিফেটর জন� েযাগ� হেল আমরা তা আপনােক জানােত পাির
আর আপনােক েস�িলর জন� আেবদন করেত সাহায� করেত পাির।
মট� েগজ, েপনশন, বীমা, ধার করা এবং স�েয়র িবষেয় �� থাকেল আমরা

•

আপনােক সাহায� করেত পাির।
আমরা অনুদান িদই - ক�ানসােরর কারেণ হওয়া অিতির� খরচ েমটােত

•

আপনােক সাহায� করার জন� অথ � িদেয়।

•
•

উদাহরণ��প, আপিন হয়ত আপনার

িহ�টং এর িবেলর জন� েবিশ খরচ কের থাকেত পােরন। একজন �া�� বা েসাশ�াল
েকয়ার েপশাজীবীেক আপনার হেয় আেবদন করেত হেব।
যিদ ক�ানসার আপনার কাজেক �ভািবত কের থােক আমরা আপনােক তথ� এবং
পরামশ � িদেত পাির।
যিদ আপনার ক�ানসার থােক তাহেল �মণ করার িবষেয় আমরা আপনােক তথ�
িদেত পাির।

শারীিরক পিরবত�ন�িল
আপনার শরীর িকরকম েদখােব বা কাজ করেব, মােঝ মােঝ ক�ানসার বা ক�ানসােরর
িচিকৎসা তার উপর �ভাব েফলেত পাের। আপনার ডা�ার বা নাস � এই ব�াপাের �া�
সাহােয�র িবষেয় আপনােক পরামশ � িদেত পােরন। এছাড়া আমরা আপনােক তথ� িদেত
পাির – 0808 808 00 00ন�ের আমােদর কল ক�ন।
ধম � এবং আধ�া��কতা
ক�ানসােরর েরাগিনণেয়র
�
পের, িকছ� ব��� ধমিব�াস
�
আর আধ�া��ক অনুভূিতর িবষেয়
আেরা সেচতন হেয় পেড়ন। দৃঢ় ধম � িব�াস থাকা ব���রা �ায়শ এর েথেক অত��
উপকার পান। অন� ব���রা তােদর িব�ােসর িবষেয় �� ত� লেত পােরন।
েকান েকান ব���রা �াথনা
� এবং ধ�ােনর মেধ� শাি� পান। েকান েকান ব��� এটা েজেন
লাভবান হন েয অন�রা তােদর িবষেয় �াথনা
� করেছন। .
আপিন িক িব�াস কেরন েস িবষেয় িন��ত না হেলও আপিন একজন চ�াপেলইন,
িমিন�ার, যাজক, েরবাই বা অন� ধািমক
� েনতােদর সােথ কথা বলেত পােরন।
আধ���ক আর ধম�য় েনতারা সাহায� করেত অভ�� আর আপিন মেনর শাি� েপেত
পােরন।
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পিরবার, বন্ধু আর েদখা�না করা ব���েদর জন� সহায়তা
এই সময় আপনার ঘিন� ব���রাও ক�ঠন আেবেগর মেধ� িদেয় েযেত পােরন।
আপনার আ�ীয় এবং বন্ধু সহ ক�ানসার �ারা �ভািবত সকলেক সাহায� করেত
আমােদর ক�ানসার সহায়তা িবেশষে�রা আেছন। তারা আমােদর 0808 808 00 00 ন�ের
কল করেত পােরন। এছাড়া সহায়তার জন� তারা আপনার �া��েসবা �টেমর সােথ কথা
বলেত পােরন।
একজন পিরচযাকারী
�
হেলন এমন েকউ িযিন অথ�হণ
�
না কের ক�ানসার থাকা এমন
েকান আ�ীয় বা বন্ধেু ক সাহায� কেরন যারা এই সাহায� ছাড়া িনেজেদর পিরচালনা
করেত পারেতন না। তারা ব���গত েসবায় সহায়তা করেত পােরন, আেবগগত সহায়তা
করেত পােরন বা বাসার কােজ সাহায� করেত পােরন। যিদ েকউ আপনার েদখা�নায়
সাহায� করেছন, এ�ট ���পূণ � েয তারাও সহায়তা পান। তােদর জন� অেনক সাহায�
আেছ।
এর িবষেয় তােদর আপনার ডা�ার বা নােসর� সােথ কথা বলা উিচত বা তারা 0808 808
00 00 ন�ের ম�াকিমলানেক কল করেত পােরন।

শ�েকাষ
েবেনিফটসমূহ – আপনার খরেচর িবষেয় সাহায� করেত সরকার আপনােক েয অথ �
েদন।
িবনাইন- শরীেরর এক�ট মাংসিপ� যা ক�ানসার নয় এবং শরীেরর অন� েকাথাও ছিড়েয়
পড়েত পাের না।
েকাষ

- েছাট েছাট িনমাণ
� �ক যা আমােদর শরীেরর অ� এবং �টসু��েলা ৈতির কের।

েরাগিনণয়� – যিদ আপনার ক�ানসার েরাগিনণয়� করা হেয় থােক, এর অথ � হল েয
আপনার ডা�ার জানেত েপেরেছন েয আপনার ক�ানসার আেছ।
েরাগিনণয়� – েরাগিনণয়� হল যখন আপনার ডা�ার জানেত পােরন আপনার েকান েরাগ
আেছ িক েনই।
�া��েসবা �টম – েমিডকাল িবেশষ� এবং অন� েপশাজীবীেদর েয �টম আপনার
েদখা�না করেব।
িলমফ�া�টক িসে�ম – সারা শরীের �টউব এবং ��াে�র এক�ট েনটওয়াক�। এটা েরাগ
�িতেরাধ ব�ব�ার এক�ট অংশ। িসে�ম�ট আমােদর �টসু� এবং অ��েলার সং�মেণর
সােথ লড়াই কের এবং এর েথেক তরল�েলা েবর কের েদয়।
কী ওয়াক�ার - এই ব��� হেলন আপনার েযাগােযােগর মুখ� িব�ু। আপনার কােছ তােদর
সােথ েযাগােযােগর িববরণ থাকা উিচত। তারা আপনার ���েলার উ�র িদেত পােরন
আর আপনােক বলেত পােরন েয িবিভ� িবষেয় কারা সাহায� করেত পােরন।
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ম�ািলগন�া� – শরীের এক�ট মাংসিপ� যা ক�ানসার এবং শরীের ছিড়েয় পড়েত পাের।
প�ািলেয়�টভ েকয়ার– েসবা যা এমন ব���েক েদওয়া হয় যার ক�ানসার সারােনা যােব
না। এেত অ�ভ��
�
হেত পাের ক�ানসার�ট েছাট করার িচিকৎসা বা উপসগ�িল
�
কিমেয়
েকান ব���েক আেরা আরাম েদওয়া।
পা��িত��য়াসমূ
�
হ – ক�ানসােরর িচিকৎসার অযািচত �ভাব�েলা। উদাহরণ��প, চ�ল
পেড় যাওয়া, অসু� েবাধ করা বা �াি�। িচিকৎসা েশষ হওয়ার পের েবিশর ভাগ
পা��িত��য়া
�
ধীের ধীের চেল যায়।
�টউমার – �টউমার হল েকােষর �� যা অ�াভািবক ভােব েবেড় চলেছ।

অ�াভািবক

েকাষ�িল সংখ�া বাড়েত থােক এবং এক�ট মাংসিপ� ৈতির কের।

বাংলা ভাষায় আেরা তথ�
এই িবষয়�েলা স�ে� আমােদর বাংলা ভাষায় তথ� আেছ।
ক�ানসােরর ধরণ
• �ন ক�ানসার
• বৃহদাে�র ক�ানসার
• ফুসফুেসর ক�ানসার
• ে�াে�ট ক�ানসার
িচিকৎসাসমূহ
• েকেমােথরািপ
• েরিডওেথরািপ
• সাজ�াির

ক�ানসােরর েমাকািবলা করা
• েবিনিফট দািব করা
• খাবার সমস�া এবং ক�ানসার
• জীবেনর অবসান
• অবস�তা এবং ক�ানসার
• ক�ানসােরর িচিকৎসার
পা��িত��য়াসমূ
�
হ
• িনেজেক সাহায� করার জন� আপিন
কী করেত পােরন

এই তথ� েদখেত macmillan.org.uk/translations-এ যান
আমােদর সােথ বাংলা
ভাষায় কথা বলুন। আপিন িবনামূেল� ম�াকিমলানেক কল করেত পােরন 0808 808 00
00 ন�ের এবং একজন েদাভাষীর সাহােয�

বাংলা ভাষায় আমােদর সােথ কথা বলেত

পােরন। আপনার উে�গ ও িচিকৎসা স�িক�ত ���েলা িনেয় আপিন আমােদর সােথ
কথা বলেত পােরন৷ যখন আপিন কল করেবন �ধু ইংের�জেত বলুন ‘বাংলা’।
আমােদর অিফস েসামবার েথেক ��বার, সকাল 9টা েথেক রাত 8টা পয�
� েখালা
থােক৷ আপনার �নেত সমস�া হেল, আপিন 0808 808 0121 ন�ের েট�টেফান বা
েট�ট িরেল ব�বহার করেত পােরন৷
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সূ� ও ধন�বাদ �াপন
এই তথ� পৃ�ার তথ� ম�াকিমলােনর পু��কা ক�ানসােরর িনেদ� িশকার িভি�েত। আমরা
আপনােক কিপ পাঠােত পাির, িকন্ত� পূণ � পু��কা �ধু ইংের�জেত পাওয়া যায়। এছাড়া
এই তথ� পৃ�ার তথ� ম�াকিমলােনর ওেয়বসাইট, macmillan.org.uk

েথেক আেস

এই সকল তথ� রচনা ও স�াদনা কেরেছন ম�াকিমলান ক�ানসার সােপাট� -এর ক�ানসার
তথ� উ�য়ন দল৷ এটা �াসি�ক িবেশষে�রা পযােলাচনা
�
কেরেছন, এবং আমােদর
েমিডক�াল স�াদক, ড�র �টম ইভসন, কনসালেট� েমিডক�াল অে�াল�জ� এবং
ম�াকিমলান িচফ েমিডক�াল এিডটর তা অনুেমাদন কেরেছন। েসই সব ক�ানসার
আ�া� ব���েদরও ধন�বাদ যারা এই তথ� পযােলাচনা
�
কেরেছন।
আমােদর সকল তথ� �া� েসরা �মােণর িভি�েত েনওয়া হেয়েছ। আমােদর ব�বহার
করা উৎস�েলার িবষেয় আেরা তেথ�র জন� অনু�হ কের
bookletfeedback@macmillan.org.uk-এ আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।
MAC15916_BENGALI
বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হয়েছে: ডিসেম্বর 2015
পরবর্তী পর্যালোচনার জন্য পরিকল্পিত সময়সূচি: 2018
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