Surgery: Bengali

সার্জারি
এই তথ্য সার্জামিি মিষয়ে (অপায়িিন হওো)।
মনয়ে দাগ দদওো দে দকায়না িব্দ দিষ মদয়কি িব্দ তামলকাে িযাখ্যা কিা হয়েয়ে। িব্দ তামলকাে
িব্দগুয়লাি ইংয়িমর্ উচ্চািণও অন্তর্ভজ ক্ত িয়েয়ে৷
কযানসাি আয়ে এম্ন অয়নকয়কই তায়দি মেমকৎসাি অংি মহসায়ি সার্জ ামি কিায়ত হয়ি।
এটি আপনাি র্নয প্রয়োর্নীে একম্াত্র মেমকৎসা নাও হয়ত পায়ি। মকেভ মকেভ দলাকর্য়নি
দকয়ম্ায়থ্িামপ িা দিমিওয়থ্িামপিও প্রয়োর্ন হে। হাসপাতায়লি িাক্তািগণ আপনাি সায়থ্ আপনাি
মেমকৎসাি িযাপায়ি কথ্া িলয়িন। আম্ায়দি কায়ে এই মেমকৎসাগুয়লা সম্বয়ে িাংলা র্াষােও তথ্য
আয়ে।
েমদ এই তয়থ্যি মিষয়ে আপনাি দকায়না প্রশ্ন থ্ায়ক, আপমন দে হাসপাতায়ল মেমকৎসা কিায়েন
দসখ্ানকাি িাক্তাি িা নাসজয়ক মর্য়েস করুন৷
এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযানসাি সায়পাটজ (Macmillan Cancer Support)-দক 0808 808 00 00
মি দফ্ান নম্বয়ি, সপ্তায়হ 7 মদন, সকাল 8 দথ্য়ক িাত 8টা পেজন্ত কল কিয়ত পায়িন। আম্ায়দি দদার্াষী
আয়ে, তাই আপমন আম্ায়দি সায়থ্ মনয়র্ি র্াষাে কথ্া িলয়ত পায়িন। েখ্ন আপমন আম্ায়দিয়ক কল
কিয়িন, অনভগ্রহ কয়ি ইংয়িমর্য়ত আম্ায়দিয়ক র্ানায়িন দে আপনাি দকান র্াষা প্রয়োর্ন। (িলভন
“দিঙ্গমল”)৷
কযানসাি সম্পয়কজ িাংলা র্াষােmacmillan.org.uk/translations ওয়েিসাইয়ট আয়িা তথ্য আয়ে

পৃষ্ঠা 1 ম াট 15 ম্যাকমম্লান ফ্যাক্ট মিট 2020: সার্জ ামি

এই তথ্য মে রিষয়ে:
•

কযানসাি কী?

•

আপনাি সার্জন

•

আপনাি সার্জামিি প্রয়োর্ন দকন?

•

সার্জামি মক কযানসাি সামিয়ে মদয়ত পািয়ি?

•

সার্জামিি সম্য়ে কী ঘয়ট?

•

আপনাি অপায়িিয়নি পূয়িজ

•

আপনাি অপায়িিয়নি মদয়ন

•

আপনাি অপায়িিয়নি পয়ি

•

দীঘজয়ম্োদী প্রমতমিোসম্ূহ

•

িািীমিক ও ম্ানমসক পমিিতজ ন

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকর্ায়ি আপনায়ক সাহােয কিয়ত পায়ি

•

িব্দ তামলকা

•

িাংলা র্াষাে আয়িা তথ্য

•

সূত্র ও ধনযিাদ োপন
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ক্যানসাি ক্ী?
কযানসাি আম্ায়দি িিীয়িি দকাষগুমলয়ত শুরু হে। দকাষ হল দোট দোট মনম্জাণ ব্লক ো আম্ায়দি িিীয়িি
অঙ্গ এিং টিসভযগুয়লা ততমি কয়ি। সাধািণত, এই দকাষগুমল মনেমিতর্ায়ি র্াগ হয়ে নতভ ন দকাষ ততমি কয়ি।
এই র্ায়িই আম্ায়দি িিীি দিয়ড় ওয়ে, দসয়ি ওয়ে এিং দম্িাম্ত হে। কখ্য়না কখ্য়না, এয়ত দগালয়োগ দদখ্া
োে আি দকাষ অস্বার্ামিক হয়ে ওয়ে। অস্বার্ামিক দকাষ র্াগ হয়ত থ্ায়ক এিং আয়িা দিমি অস্বার্ামিক
দকাষ ততমি কিয়ত থ্ায়ক। এই দকাষগুয়লা একটি মপণ্ড ততমি কয়ি োয়ক টিউম্াি িলা হে।

স্বাভারিক্ মক্াষ

মে মক্াষগুয় া টিউ াি ততরি ক্য়ি

সকল ম্াংসমপণ্ড কযানসাি নে। দে মপণ্ডটি কযানসাি নে দসটিয়ক মিনাইন িলা হে। এটি িিীয়িি আি
দকাথ্াও েড়ায়ত পায়ি না। দে মপণ্ডটি কযানসাি দসটিয়ক ম্যামলগনযান্ট িলা হে। এটি িিীয়িি অনযানয
স্থায়নও েমড়য়ে পড়য়ত পায়ি।
কযানসাি দকাষগুমল কখ্য়না কখ্য়না প্রাথ্মম্ক কযানসাি দথ্য়ক দর্য়ঙ্গ দিমিয়ে োে এিং িক্ত িা লমসকা
িযিস্থাি ম্াধযয়ম্ িিীয়িি অনয অংিগুয়লায়ত েমড়য়ে পয়ড়। দে কযানসাি দকাষগুয়লা েমড়য়ে োে আি
িিীয়িি অনয দকাথ্াও টিউম্াি ততিী কয়ি তায়দি দসয়কন্ডামি কযানসাি িয়ল।

আপনাি সার্জন
একর্ন মেমকৎসক মেমন আপনাি অপায়িিন কিয়িন তায়ক সার্জ ন িলা হে। আপনাি কযানসায়িি ধিয়ণি
উপি মর্মি কয়ি সঠিক মেমকৎসয়কি কায়ে োওোটা গুরুত্বপূণজ। দেম্ন, কায়িা স্তন কযানসাি হয়ল তায়ক
স্তয়নি সার্জয়নি কায়ে দেয়ত হয়ি। সার্জন সাধািণত দকান স্থানীে হাসপাতায়ল কার্ কয়িন। আপমন োইয়ল
সার্জনয়ক তাি অমর্েতাি িযাপায়ি মর্য়েস কিয়ত পায়িন।
আপনাি অয়পক্ষাকৃ ত কম্ প্রেমলত কযানসাি হয়ে থ্াকয়ল, আপনায়ক মিয়িষে কযানসাি হাসপাতায়লি
সার্জনয়ক দদখ্ায়নাি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি। এটি আপমন দেখ্ায়ন িসিাস কয়িন তাি দেয়ে অয়নক দূয়ি
অিমস্থত হয়ত পায়ি।
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আপনাি সার্জারিি প্রয়োর্ন মক্ন?
মিমর্ন্ন কািয়ণ দলাকর্ন কযানসায়িি র্নয সার্জ ামি কমিয়ে থ্ায়কন:
মিাগ রনর্জ ে
সার্জন কযানসায়িি একটি দোট অংি দকয়ট মনয়ত পায়িন। এয়ক িলা হে িায়োপমস। মকেভ সভমনমদজ ষ্ট ধিয়নি
স্ক্যান কিায়নাি সম্য়েও িায়োপমস কিা দেয়ত পায়ি। কী ধিয়ণি কযানসাি হয়েয়ে এটি তা মেমকৎসকয়দি
দিি কিয়ত সাহােয কয়ি।
মেরর্িং (পেজ াে রনর্জ ে ক্িা)
দেমর্ং-এ একর্ন মেমকৎসক দদয়খ্ন কযানসািটি কত িড় হয়েয়ে আি এটি িিীয়িি অনয দকান অংয়ি
েমড়য়ে পয়ড়য়ে মকনা। কযানসাি দকান পেজায়ে আয়ে র্ানয়ত পািয়ল এটি মেমকৎসকয়দি আপনাি
মেমকৎসাি পমিকল্পনা কিয়ত সাহােয কয়ি। দেমর্ং-এ সাধািণত কয়েকটি স্ক্যান অন্তর্ভজ ক্ত থ্ায়ক। অয়নক
ধিয়ণি স্ক্যান িয়েয়ে। আপনাি মেমকৎসক িা নাসজ আপনাি কায়ে িযাখ্যা কিয়িন আপনাি দকানটিি
প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি আি আপমন কী প্রতযািা কিয়িন।
মক্উ রসটি স্ক্যান ক্িায়েন এটি হয়ে তাি এক্টি উদাহির্:
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েমদ আপনাি সার্জন স্ক্যায়নি ম্াধযয়ম্ টিউম্ািটি দদখ্য়ত না পায়িন, দসয়ক্ষয়ত্র আপনাি অনযানয পিীক্ষামনিীক্ষা কিাি দিকাি হয়ত পায়ি। এই পিীক্ষা-মনিীক্ষাগুয়লায়ত অন্তর্ভজ ক্ত িয়েয়ে দিষ প্রায়ন্ত আয়লা ও
কযায়ম্িা সহকায়ি একটি মিয়িষ ধিয়ণি েি মদয়ে িিীয়িি দর্তি দদখ্া। এটা দভইর্ায়ি সম্পাদন কিা দেয়ত
পায়ি:
•

কখ্নও কখ্নও েিটি দপয়টি (তলয়পয়ট) ম্য়ধয কিা একটি দোট কাটা র্ােগা মদয়ে ঢভ কায়না হে।
এটি কীয়হাল সার্জামি মহসায়ি পমিমেত।

•

কখ্নও কখ্নও েিটি আপনাি িিীয়িি প্রাকৃ মতক মেয়েি ম্য়ধয মদয়ে োে। উদাহিণস্বরূপ, তািা
আপনাি গলা এিং আপনাি দপট এলাকা (তলয়পট) দদখ্াি র্নয, আপনাি ম্ভয়খ্ি ম্য়ধয েিটি
ঢভ কায়ত পায়ি।

রিরক্ৎসা
সার্জামিয়ত সাধািণত টিউম্াি এিং এি োিপায়িি এলাকায়ক অপসািণ কিাি দেষ্টা কিা হে, োয়ত
কযানসাি দকাষ থ্াকাি সম্ভািনা থ্ায়ক। কখ্নও কখ্নও, কযানসাি দকাষগুয়লা ো িিীয়িি অনয অংয়ি
েমড়য়ে পয়ড় তা সমিয়ে দফ্লিাি র্নয সার্জামি িযিহৃত হে।
কখ্নও কখ্নও অনযানয মেমকৎসা, দেম্ন দকয়ম্ায়থ্িামপ এিং দিমিওয়থ্িামপ, টিউম্ািয়ক আকায়ি দোট
কিিাি র্নয সার্জ ামিি পূয়িজ দদওো হে। এি অথ্জ হয়ত পায়ি দে কম্ সার্জ ামিি প্রয়োর্ন।
দে দকান মেমকৎসাি পূয়িজ, মেমকৎসকয়দি একটি দল এিং অনযানয দহলথ্ দকোি মিয়িষেগণ আপনাি
অিস্থা সম্পয়কজ আয়লােনা কিিাি র্নয আপনাি সায়থ্ দদখ্া কিয়িন। আপমন সিয়েয়ে র্াল মেমকৎসা
পায়েন তা মনমিত কিয়ত এটি সাহােয কয়ি। দদখ্া হিাি পয়ি, আপনাি কযনসাি মিয়িষে িা নাসজ
আপনাি সায়থ্ আপনাি মেমকৎসাি
মিকল্পগুয়লা মনয়ে আয়লােনা কিয়িন।
পুনগজ ঠন
পভনগজেন-এি অথ্জ হয়ে িিীয়িি নতভ ন একটি অংি ততমি কিা। এটি িিীিয়ক র্ায়লার্ায়ি কার্ কিয়ত
সাহােয কিয়ত পায়ি। এি উদাহিণ হয়ে একটি নতভ ন ম্ূত্রথ্মল ততমি কিা েমদ এটি সমিয়ে দফ্লা হয়ে থ্ায়ক।
পভনগজেন কাউয়ক আিও র্াল দদখ্ায়তও সাহােয কিয়ত পায়ি। দেম্ন, স্তন সমিয়ে দফ্লাি পয়ি স্তয়নি
পভনগজেন কিা।
উপসগজ রনেন্ত্রর্ ক্িা
কখ্নও কখ্নও কযানসাি পভয়িাপভমি সমিয়ে দফ্লা োে না। এই দক্ষয়ত্রও, প্রােই সার্জ ামি উপসগজগুয়লা মনেিণ
কিয়ত এিং কাউয়ক র্াল দিাধ কিায়ত সাহােয কয়ি।
কখ্নও কখ্নও সার্জামি কিা সম্ভি হে না। এি কািণ হয়ত পায়ি দে টিউম্ািটি অপসািণ কিা খ্ভিই
কষ্টসাধয, িা কযানসাি িিীয়িি অনযানয অংয়ি েমড়য়ে পয়ড়য়ে। সার্জ ামি কিা সম্ভি না হয়ল, অনযানয
মেমকৎসা কযানসািয়ক মনেিণ কিয়ত সাহােয কিয়ত পায়ি।
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সার্জারি রক্ ক্যানসাি সারিয়ে রদয়ত পািয়ি?
অমধকাংি সম্য়ে সার্জ ামিি লক্ষয থ্ায়ক কযানসায়িি মনিাম্ে কিা। মকন্তু এটি সি সম্ে সম্ভি হয়ত নাও
পায়ি। কখ্নও কখ্নও কযানসাি টিউম্ায়িি োিপায়িি এলাকাে িা িিীয়িি অনযানয অংয়ি েমড়য়ে পড়য়ত
পায়ি। দকাষগুয়লাি খ্ভিই দোট গ্রুপয়ক সার্জন দদখ্য়ত নাও পায়িন আি এগুয়লা সি সম্ে স্ক্যায়নও দদখ্া োে
না।
েমদ এই ঝভুঁ মক িয়ে োে দে মকেভ মকেভ কযানসাি দকাষ িয়ে মগয়েয়ে দসয়ক্ষয়ত্র আপনাি মেমকৎসক আপনায়ক
সার্জামিি পয়ি অনযানয মেমকৎসা, দেম্ন দকয়ম্ায়থ্িামপ দনিাি কথ্া িলয়ত পায়িন। এটি র্মিষযয়ত কযানসাি
পভনিাে মফ্য়ি আসাি ঝভুঁ মকয়ক কমম্য়ে মদয়ত পায়ি।
কখ্নও কখ্নও সার্জন দদয়খ্ন দে তািা পভয়িা কযানসািয়ক সমিয়ে দফ্লয়ত পািয়েন না। এয়ক্ষয়ত্র, আপনাি
অনযানয মেমকৎসা মনয়ত হয়ত পায়ি।

সার্জারিি স য়ে ক্ী ঘয়ট?
সার্জন টিউম্াি এিং এি োিপায়িি মকেভ র্ােগা র্ভয়ড় থ্াকা সভস্থ টিসভয অপসািণ কিয়িন। মেমকৎসক
ম্াইয়িায়স্ক্ায়পি মনয়ে টিসভযগুয়লায়ক দদখ্য়িন। তািা মনমিত কিয়িন দে টিউম্ায়িি োিপায়িি এলাকাে
দকান কযানসাি দকাষ দনই। এি অথ্জ হয়ি দকান কযানসাি দকাষ দথ্য়ক োওোি সম্ভািনা কম্। এটি
কযানসাি পভনিাে মফ্য়ি আসাি ঝভুঁ মকয়ক কমম্য়ে মদয়ত সাহােয কয়ি।
রসক্া গ্ররিস ূহ
লমসকা গ্রমি লমসকাসংিান্ত িযিস্থাি অংি। এটি সংিম্য়ণি সায়থ্ েভদ্ধ কিয়ত এিং িিীি দথ্য়ক তিল
দিি কয়ি মদয়ত সাহােয কয়ি।
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সার্জন টিউম্ায়িি কাোকামে অিমস্থত মকেভ মকেভ লমসকা গ্রমি অপসািণ
কুঁ েমকি লমসকা গ্রমি
কিয়ত পায়িন। এি কািণ হয়ে কযানসাি দকাষ লমসকা গ্রমিগুয়লায়ত
েমড়য়ে পড়য়ত পায়ি। েমদ লমসকা গ্রমিয়ত কযানসাি দকাষ দথ্য়ক থ্ায়ক,
তয়ি এটি কযানসায়িি পভনিাে মফ্য়ি আসাি ঝভুঁ মকয়ক িামড়য়ে মদয়ত পায়ি।
েমদ সমিয়ে দফ্লা লমসকা গ্রমিয়ত কযানসাি দকাষ দথ্য়ক থ্ায়ক, দসয়ক্ষয়ত্র আপনায়ক একর্ন মেমকৎসয়কি
কায়ে দিফ্াি কিা হয়ত পায়ি োয়ক অনয়কালমর্ষ্ট িলা হে। তািা আপনাি সায়থ্ অনযানয মেমকৎসাি
িযাপায়ি কথ্া িলয়িন ো এই ঝভুঁ মকয়ক কম্ায়ত পািয়ি।
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ক্ীয়হা সার্জারি ( যাপায়িায়স্ক্ারপক্)
এই ধিয়ণি সার্জামিয়ত, িিীয়ি িড় কয়ি কাটাি পমিিয়তজ দোট ফ্ভ য়টা কিা হে। সার্জ ন একটি েি িযিহাি
কয়ি ত্বয়কি দোট একটি অংিয়ক কাটাি ম্াধযয়ম্ টিউম্াি অপসািণ কয়িন। কখ্নও কখ্নও দম্মিন মদয়ে
েিগুমল ধয়ি িাখ্া হে। সার্জ ন দম্মিনটি পমিোলনা কয়িন। এয়ক িলা হে দিায়িাটিক সার্জ ামি।
কীয়হাল সার্জামিয়ত দোট ক্ষয়তি সৃমষ্ট হে, ফ্য়ল দলাকর্ন তাড়াতামড় দসয়ি উয়ে। মকেভ মকেভ দলাকর্ন োিা
িড় অপায়িিন কিিাি ম্য়তা েয়থ্ষ্ট সভস্থ নন তািা কীয়হাল সার্জ ামি কিায়ত পায়িন। অনযানয দে দকান
ধিয়ণি সার্জ ামিি ম্তই কীয়হাল সার্জ ামিও র্াল। মিয়িষর্ায়ি দেমনং প্রাপ্ত মেমকৎসয়কিা এটি কয়ি থ্ায়কন।

সার্জারিি পূয়িজ
সার্জন এিং মেমকৎসক োয়ক অযায়নয়স্থমিে িলা হে পিীক্ষা কিয়িন দে আপমন সার্জ ামি কিায়নাি ম্য়তা
েয়থ্ষ্ট র্াল আয়েন।
অপায়িিন কিাি আয়গ মকেভ পিীক্ষা কিাি র্নয আপনাি সাধািণত একটি হাসপাতাল অযাপয়েন্টয়ম্ন্ট
থ্াকয়ি। এটিয়ক প্রাক-ম্ূলযােন মিমনক িলা হে। একর্ন নাসজ আপনাি মেমকৎসাি ইমতহাস আি আপনাি
অযালামর্জ আয়ে মকনা দসই িযাপায়ি মর্য়েস কিয়িন। তািা আপনাি িক্ত োপ, নামড়ি স্পন্দন, উচ্চতা এিং
ওর্ন পিীক্ষাও কিয়িন। দে দকান দর্ষর্ দিয়ম্মিস িা সামিয়ম্ন্টসহ অনয দকান ওষভধ আপমন গ্রহণ
কিয়েন মকনা দসটি তায়দিয়ক র্ানায়না গুরুত্বপূণজ।
অনযানয পিীক্ষা-মনিীক্ষাি ম্য়ধয অন্তর্ভজ ক্ত থ্াকয়ত পায়ি:
•

িক্ত এিং ম্ূত্র পিীক্ষা

•

গর্জ ধািণ পিীক্ষা

•

িভয়কি এক্স-দি

•

আপনাি হাটজ কত র্ায়লার্ায়ি কার্ কিয়ে তা পিীক্ষা কিা।
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আপনাি কী ধিয়ণি অপায়িিন হয়ি, আি আপনাি দকান ধিয়ণি হায়টজি সম্সযা আয়ে মকনা তাি উপি
মর্মি কয়ি পিীক্ষাগুয়লা কিা হয়ি।
আপনায়ক সাধািণ দেতনানািক না দদো দগয়লও, আপমন সার্জ ামি কিায়ত সক্ষম্ হয়িন। আপনায়ক একটি
আলাদা ধিয়ণি দেতনানািক দদো হয়ত পায়ি ো দসই এলাকাি দে দকান ধিয়নি অনভর্ূমত িা িযথ্া
পাওোয়ক িে কয়ি দদে, মকন্তু আপনায়ক সর্াগ িায়খ্।
দিমিি র্াগ দলাকই সার্জ ামি মনয়ে মেমন্তত থ্ায়কন। পমিিাি এিং িেভ িােয়িিাও মেমন্তত হয়ত পায়িন।
আপনাি মেমকৎসক িা নায়সজি সায়থ্ দে দকান উয়েগ মনয়ে কথ্া িলাটা আপনায়ক সাহােয কিয়ত পায়ি।
এটি গুরুত্বপূণজ দে আপমন আপনাি অপায়িিয়নি িযাপায়ি সিমকেভ িভয়ঝয়েন। আপনাি অপায়িিয়নি পূয়িজ
আপমন আপনাি িাক্তায়িি সায়থ্ কথ্া িলয়ত পািয়িন। আপনাি সার্জ য়নি সায়থ্ কথ্া িলাি সম্ে কাউয়ক,
মেমন িাংলা ও ইংয়িমর্ উর্ে র্াষাে কথ্া িয়লন, সয়ঙ্গ কয়ি মনয়ে োওো র্াল। দদার্াষী হাসপাতায়ল
পাওো দেয়ত পায়ি, মকন্তু েমদ আপমন কাউয়ক দপয়ত োন দসয়ক্ষয়ত্র আয়গ দথ্য়কই িয়ল িাখ্য়ল র্াল হে।
আপনায়ক একটি ফ্িয়ম্ স্বাক্ষি কিয়ত হয়ি োয়ত িলা থ্াকয়ি দে আপমন এই অপায়িিন কিায়ত সম্মত
আয়েন। এয়ক িলা হে সম্মমত দদওো। সম্মমত দদিাি ফ্িম্টি িাংলা র্াষাে পাওো োওো উমেত। এটি
োড়া আপনাি অপায়িিন হয়ি না।

আপনাি অপায়িশয়নি রদয়ন
কী ধিয়ণি অপায়িিন আপনাি হয়ে তাি উপি মনর্জ ি কিয়ি আপনাি অপায়িিয়নি মদয়ন কী হয়ি।
হাসপাতাল আপনায়ক পিাম্িজ দদয়ি েমদ আপনায়ক অপায়িিয়নি প্রস্তুমতি র্নয দকান মকেভ কিাি দিকাি
হে।
আপনায়ক ো িলা হয়ত পায়ি:
•

সার্জামিি পূয়িজ দকান মকেভ না খ্াওো িা পান না কিা

•

দে দকান ধিয়ণি র্ভয়েলামি িা ধাতি র্াতীে মর্মনসপত্র খ্ভয়ল দফ্লা

•

দে দকান নখ্ পামলি িা দম্ক-আপ তভ য়ল দফ্লা

•

আপনাি অপায়িিয়নি মদন সকায়ল স্নান কিা

অপায়িিয়নি পূয়িজ নাসজ আপনাি িিীয়িি দসই এলাকাি দলাম্ পমিষ্কাি কিাি র্নয িলয়ত পায়িন। তািা
আপনায়ক িলয়িন আপনায়ক কী কিয়ত হয়ি। প্রয়োর্ন হয়লই শুধভম্াত্র িিীয়িি দলাম্ কাম্ায়না হে। এটি
একটি মিসয়পায়র্িল দির্ি িযিহাি কয়ি কিা হে। অপায়িিয়নি পয়ি দলাম্ পভনিাে গর্ায়ি।
অপায়িিন হওো িক্ত র্ম্াট িাুঁধাি ঝভুঁ মক িাড়ায়ত পায়ি। কম্য়প্রিন েমকংস নাম্ক মিয়িষ দম্ার্া এই ঝভুঁ মক
কম্ায়ত সাহােয কয়ি। অপায়িিন েলাকালীন সম্য়ে এিং অপায়িিয়নি পয়ি আপনাি এক দর্াড়া পমিধান
কিাি প্রয়োর্ন হয়ত পায়ি। আপনাি নাসজ আপনাি পায়েি পমিম্াপ দনয়িন এিং আপনায়ক এগুয়লা পিয়ত
সাহােয কিয়িন।
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আপনাি অপায়িশয়নি পয়ি
কখ্নও কখ্নও অপায়িিয়নি পয়ি দর্য়গ উোটা র্ীমতকি িয়ল ম্য়ন হয়ত পায়ি, তাই কী হয়ত পায়ি তা
র্ানাটা সাহােয কিয়ত পায়ি।
প্রথ্ম্িাি আপমন েখ্ন দর্য়গ উেয়িন, তখ্ন আপমন ঘভম্ ঘভম্ দিাধ কিয়িন। একর্ন নাসজ আপনাি িক্ত
োপ পিীক্ষা কিয়িন। িক্তোপ ম্মনটি আপনাি িাহুয়ত দর্ায়ি আটয়ক িাখ্া আয়ে দসটি আপমন অনভর্ি
কিয়ত পায়িন।
এোড়াও আপনাি িিীয়িি সায়থ্ মকেভ মকেভ টিউি সংেভক্ত থ্াকয়ত পায়ি। এয়ত অন্তর্ভজ ক্ত থ্াকয়ত পায়ি:
• আপমন স্বার্ামিকর্ায়ি দখ্য়ত এিং পান কিয়ত সক্ষম্ না হওো পেজন্ত মিিাি ম্য়ধয তিয়লি একটি
মিপ দদওো থ্াকয়ি - এটি কয়েক ঘণ্টা িা কয়েক মদয়নি র্নয হয়ত পায়ি।
• আপনাি িযথ্া এিং অসভস্থতাি ওষভধ দদওোি র্নয মিিায়ত ঢভ কায়না একটি দোট টিউি - েতক্ষণ
পেজন্ত না আপমন টযািয়লট গ্রহণ কিয়ত সক্ষম্ হয়েন
• আপনাি দে স্থায়ন অপায়িিন হয়েয়ে দসখ্ায়ন একটি নল লাগায়না থ্াকয়ি, তিলয়ক একটি দোট
দিাতয়ল সমিয়ে দদিাি র্নয – এটি সাধািণত কয়েকমদন পয়ি খ্ভয়ল দফ্লা হে।
• একটি দোট নল োয়ক কযায়থ্টাি িলা হে, এটি আপনাি ম্ূত্রথ্মল দথ্য়ক প্রস্রািয়ক একটি থ্য়লয়ত
সমিয়ে দদে – এটি আপমন নড়ােড়া কিয়ত সক্ষম্ হয়ল খ্ভয়ল দফ্লা হয়ি।
িযথ্া
সার্জামিি পয়ি মকেভ টা িযথ্া থ্াকা স্বার্ামিক। এটি সাধািণত িযথ্াি ওষভধ মদয়ে র্ালর্ায়ি মনেিণ কিা
হে। আপনাি দকান ধিয়ণি িযথ্া হয়ল, নাসজয়ক িলয়িন মেমন আপনাি দদখ্াশুনা কিয়েন।
সম্য়েি সায়থ্ সায়থ্ সাধািণত িযথ্া কম্য়ত থ্াকয়ি। ওষভয়ধ আপনাি িযথ্া কম্ায়ত সাহােয না কিয়ল,
আপনাি মেমকৎসকয়ক িলভন। তািা আপনাি ওষভধ িদয়ল মদয়ত পায়িন।
অসুস্থ মিাধ ক্িা িা অসুস্থ হওো
অপায়িিয়নি পয়ি আপমন অসভস্থ দিাধ কিয়ল, নাসজয়ক িলয়িন মেমন আপনাি দদখ্াশুনা কিয়েন। তািা
আপনায়ক ঔষধ মদয়ে সহােতা কিয়ত পায়িন।
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ি ায়েিা ক্িা
আপনাি অপায়িিন হিাি পয়ি খ্ভি িীঘ্রই আপনাি মিোনা দথ্য়ক উেয়ত সক্ষম্ হিাি কথ্া। নাসজিা
আপনায়ক সাহােয কিয়িন। েলায়ফ্িা কিা আপনায়ক দ্রুত দসয়ি উেয়ত সাহােয কিয়ি এিং সম্সযা হওোি
ঝভুঁ মকয়ক কমম্য়ে দদয়ি।
কখ্নও কখ্নও দকান িড় ধিয়ণি অপায়িিন হিাি পয়ি আপনায়ক একটি দীঘজতি সম্য়েি র্নয মিোনাে
থ্াকয়ত হয়ত পায়ি। শ্বায়সি এিং পায়েি িযাোম্ সার্জ ামিি পয়ি সম্সযা হওোি ঝভুঁ মকয়ক কমম্য়ে দদে।
আপনাি নাসজ িা মফ্মর্ওয়থ্িামপে আপনায়ক এই িযাোম্গুয়লা মিমখ্য়ে দদয়িন।
আপনাি অপায়িিয়নি পয়ি মকেভ মদন পেজন্ত দগাসল কিয়ত ও টেয়লয়ট দেয়ত আপনাি সাহায়েযি প্রয়োর্ন হয়ত
পায়ি। আপমন একই মলয়ঙ্গি নায়সজি কাে দথ্য়ক সাহােয দপয়ত োইয়ল আপনাি নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলভন।
প্রয়তযক িযমক্তই মর্ন্ন মর্ন্নর্ায়ি অপায়িিন দথ্য়ক দসয়ি উয়েন। পিিতীয়ত আপমন মকেভ টা সম্ে পেজন্ত িান্ত
দিাধ কিয়ত পায়িন। দকউ দকউ খ্ভি তাড়াতামড় র্াল দিাধ কিয়ত শুরু কয়িন, আিাি অনযয়দি দক্ষয়ত্র
দিমি সম্ে লাগয়ত পায়ি। এটি মনর্জ ি কিয়ি কী ধিয়ণি অপায়িিন হয়েয়ে তাি উপি।
ক্ষয়তি েত্ন মনো
আপনাি সার্জন মিপ মদয়ে িা দসলাই কয়ি আপনাি ক্ষত িে কয়ি দদয়িন। এগুয়লা হাসপাতায়ল একর্ন নাসজ
িা িাসাে একর্ন কমম্উমনটি িা প্রযাকটিস নাসজ খ্ভয়ল দদয়িন।
দকান দকান সার্জন এম্ন দসলাই দদন ো িিীয়ি দিামষত হয়ে োে এিং খ্ভয়ল দফ্লিাি প্রয়োর্ন হে না।
অপায়িিয়নি এলাকাটি দসয়ি উোি সায়থ্ সায়থ্ এগুয়লা মম্মলয়ে োে।
আপনাি ক্ষয়তি উপি দিমসং কিা থ্াকয়ত পায়ি। আপনাি নাসজ আপনায়ক িয়ল দদয়িন কীর্ায়ি ক্ষয়তি েত্ন
মনয়ত হয়ি।
ক্ষতরিহ্ন
প্রথ্ম্ মদয়ক আপনাি ক্ষতমেহ্নটি েভ লকায়ত পায়ি। আপনাি ত্বয়কি িং সাদা হয়ল এটি লাল দদখ্ায়ি, আি
আপনাি ত্বক গাঢ় িয়েি হয়ল আিও গাঢ় দদখ্ায়ি। সম্য়েি সায়থ্ সায়থ্, এটি সাধািণত হালকা হয়ে োে,
েমদও এটি সিসম্য়ে নাও ঘটয়ত পায়ি। আপনাি ক্ষতস্থান গিম্, দিদনাদােক হয়ে উেয়ল, িক্তপাত হয়ল িা
তিল দিি হয়ল সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই আপনাি মেমকৎসকয়ক র্ানায়নাটা গুরুত্বপূণজ।

দীঘজ য় োদী প্ররতরিোস ূহ
অয়নক দলাকর্ন দিি র্ায়লার্ায়ি সার্জ ামি দথ্য়ক দসয়ি উয়েন, মকন্তু মকেভ মকেভ দলায়কি দীঘজ-দম্োদী সম্সযা
িয়ে োে। অপায়িিয়নি আয়গই আপনাি মেমকৎসক িা নাসজ আপনাি সায়থ্ এই িযাপায়ি কথ্া িলয়িন দেন
আপমন র্ানয়ত পায়িন কী প্রতযািা কিয়ত হয়ি। আপমন এগুয়লাি দকানটি মনয়ে উমেগ্ন হয়ল, আপনাি
মেমকৎসক িা নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলভন। এয়ক্ষয়ত্র সাধািণত এম্ন মকেভ মর্মনস িয়েয়ে ো সহােতা কিয়ত
পায়ি।
সন্তান ধাির্ ক্ষ তা
মকেভ অপায়িিন আপনাি সন্তান ধািণ ক্ষম্তায়ক প্রর্ামিত কিয়ত পায়ি, দেম্ন আপনাি র্িােভ অপসািণ
কিা। আপমন এই িযাপায়ি উমেগ্ন হয়ল, মেমকৎসা শুরুি আয়গ আপনাি িাক্তাি িা নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলভন।
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র য়ফাএয়ে া
আপনাি লমসকা গ্রমি সিায়না হয়ল, আপনাি িিীয়িি স্থায়ন স্থায়ন ফ্ভ য়ল দেয়ত পায়ি োয়ক িলা হে
মলয়ফাএমিম্া। লমসকা গ্রমিগুয়লা িিীি দথ্য়ক তিল দিি কয়ি দদে। এগুয়লা সিায়নাি ফ্য়ল তিল িিীয়ি
র্ম্য়ত পায়ি। উদাহিণস্বরূপ আপনাি হাত িা পা ফ্ভ য়ল দেয়ত পায়ি েমদ এি কায়েি লমসকা গ্রমি সমিয়ে
দফ্লা হে। আপনাি লমসকা গ্রমিি কাোকামে এলাকাে দিমিওয়থ্িামপ মদয়লও এটি হয়ত পায়ি। আপমন ফ্ভ য়ল
োওো লক্ষয কিয়ল আপনাি িাক্তায়িি সায়থ্ সায়থ্ দোগায়োগ করুন। দ্রুত এটিি মেমকৎসা কিাটা
গুরুত্বপূণজ।
নায়ভজি ক্ষরত হওো
কখ্নও কখ্নও সার্জামিি সম্য়ে নায়র্জ ি ক্ষমত হে িা সমিয়ে দফ্লা হে। এটি িযথ্া িা অসাড়তাি সৃমষ্ট
কিয়ত পায়ি। এটি সাধািণত র্াল হয়ে োে, মকন্তু মকেভ মকেভ দলায়কি দক্ষয়ত্র, এটি মেিস্থােী হয়ত পায়ি। মকেভ
সভমনমদজ ষ্ট ধিয়ণি িযথ্ানািক ওষভধ পাওো োে ো সাহােয কিয়ত পায়ি। আপনাি সার্জ ামিি পয়ি আপমন কী
প্রতযািা কিয়িন দসই িযাপায়ি আপমন সার্জ নয়ক মর্য়েস কিয়ত পায়িন।
মকেভ সভমনমদজ ষ্ট ধিয়ণি নার্জ সমিয়ে দফ্লা হয়ল িা ক্ষমতগ্রস্ত হয়ল, এটি আপনাি িিীি দে র্ায়ি কার্ কয়ি
তাি উপি প্রর্াি দফ্লয়ত পায়ি। উদাহিণস্বরূপ, মকেভ মকেভ পভরুয়ষি দপ্রায়েট কযানসায়িি সার্জ ামি হিাি
পয়ি মলঙ্গ উত্থান সম্ভি হে না। মকেভ মকেভ ম্মহলাি দক্ষয়ত্র তায়দি র্িােভ দফ্য়ল দদিাি পয়ি তায়দি ম্ূত্রথ্মলয়ত
সম্সযা হে। এই ধিয়ণি সম্সযাি সায়থ্ ম্ামনয়ে দনওোটা কষ্টকি হয়ত পায়ি আি অয়নক দলাকর্য়নি দক্ষয়ত্র
এই িযাপায়ি কথ্া িলাটা কঠিন হে। মকন্তু মেমকৎসক িা নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলাটা সাহােয কিয়ত পায়ি।
মকেভ মকেভ উপাে থ্াকয়ত পায়ি ো তািা কিয়ত পায়িন সাহােয কিাি র্নয।

শািীরিক্ ও ানরসক্ পরিিতজন
অপায়িিন দথ্য়ক দসয়ি উেয়ত দিি মকেভ টা সম্ে দলয়গ দেয়ত পায়ি। অয়নয়কি কায়েই এটি খ্ভি হতািার্নক
ম্য়ন হে। আপমন িান্ত দিাধ কিয়ল মিশ্রাম্ দনওোটা গুরুত্বপূণজ। ধীয়ি ধীয়ি আপনাি িমক্ত িাড়ায়নাি দেষ্টা
করুন। েখ্ন আপমন ম্য়ন কিয়িন আপমন কিয়ত সক্ষম্ হয়িন, তখ্ন হালকা ধিয়ণি িািীমিক িযাোম্
দেম্ন অল্প একটভ হাুঁটা আপনায়ক অয়নক দিমি িমক্ত মদয়ত পায়ি। মকেভ মকেভ দলাকর্য়নি কায়ে সার্জ ামিি
কািয়ণ িিীয়ি দে মিমর্ন্ন ধিয়ণি পমিিতজ ন আয়স তাি সায়থ্ ম্ামনয়ে দনওোটা কষ্টসাধয িয়ল ম্য়ন হে।
মকেভ মকেভ অপায়িিন আপনাি িিীি দে িকম্টি দদখ্াে িা আপনাি িিীি দের্ায়ি কার্ কয়ি তায়ত
পমিিতজ ন আনয়ত পায়ি। এই পমিিতজ নগুমলি কািয়ণ আপনাি ম্ন খ্ািাপ হয়ত পায়ি। এগুমল আপনাি মনর্
সম্পয়কজ দেিকম্টি অনভর্ি কয়িন তায়ত প্রর্াি দফ্লয়ত পায়ি। অয়নক ধিয়ণি সহােতা পাওো োে, তাই
অনভগ্রহ কয়ি আপনাি মেমকৎসক িা নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলভন েমদ আপমন এম্নটি দিাধ কয়িন। আপমন দেন
একর্ন কাউয়েলিয়ক দদখ্ায়ত পায়িন তািা আপনায়ক দস মিষয়ে সাহােয কিয়ত িা তাি িযিস্থা কিয়ত
সক্ষম্ হয়িন। কথ্া িলয়ত োইয়ল, আপমন ম্যাকমম্লান সায়পাটজ লাইয়ন (Macmillan Support Line) কল
কিয়ত পায়িন এিং আম্ায়দি একর্ন নায়সজি সায়থ্ কথ্া িলয়ত পায়িন।
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যাক্র

ান (Macmillan) রক্ভায়ি আপনায়ক্ সাহােয ক্িয়ত পায়ি

আপনায়ক এিং আপনাি পমিিািয়ক সাহােয কিয়ত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্ায়ন আয়ে। আপমন
দেখ্ান দথ্য়ক সহােতা দপয়ত পায়িন:
•

দযা যাক্র ান সায়পাটজ াইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00
00)। আম্ায়দি দদার্াষী আয়ে, তাই আপমন আম্ায়দি সায়থ্ আপনাি র্াষাে কথ্া িলয়ত পায়িন।
আপমন দে র্াষাটি িযিহাি কিয়ত োন, শুধভ তাি নাম্ ইংয়িমর্য়ত আম্ায়দিয়ক িলভন। আম্িা
দম্মিয়কল প্রশ্নগুয়লাি উিি মদয়ত পামি, আপনায়ক আমথ্জক সহােতাি মিষয়ে তথ্য মদয়ত পামি, িা
আপনাি অনভর্ূমতগুয়লাি মিষয়ে আপনাি সায়থ্ কথ্া িলয়ত পামি। সপ্তায়হ 7 মদন, সকাল 8 দথ্য়ক
সেযা 8টা পেজন্ত দফ্ান লাইন দখ্ালা থ্ায়ক।

•

যাক্র ান (Macmillan) ওয়েিসাইট (macmillan.org.uk)। কযানসাি এিং কযানসাি
মনয়ে দিুঁয়ে থ্াকাি মিষয়ে আম্ায়দি সাইয়ট ইংয়িমর্য়ত অয়নক তথ্য আয়ে।
www.macmillan.org.uk/translations ওয়েিসাইয়ট অনযানয ভাষাে আয়িা তথ্য আয়ে

•

তথ্য ও সহােতা পরিয়ষিা৷ তথ্য ও সহােতা দকয়ে, আপমন একর্ন কযানসাি সহােতা
মিয়িষয়েি সায়থ্ কথ্া িলয়ত পায়িন এিং মলমখ্ত তথ্য দপয়ত পায়িন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওয়েিসাইয়ট আপনাি সিয়েয়ে মনকটস্থ দকে
খ্ভুঁয়র্ দিি করুন িা আম্ায়দি কল করুন। আপনাি হাসপাতায়ল একটি দকে থ্াকয়ত পায়ি।

•

স্থানীে সায়পাটজ গ্রুপ - সায়পাটজ গ্রুয়প আপমন কযানসায়ি আিান্ত অনযানয দলাকর্য়নি সায়থ্ কথ্া
িলয়ত পায়িন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওয়েিসাইয়ট আপনাি ক্াোক্ারে
এক্টি গ্রুপ খুুঁয়র্ রনন িা আম্ায়দিয়ক কল করুন।

•

যাক্র ান (Macmillan) অন াইন ক্র উরনটি – আপমন একই ধিয়নি পমিমস্থমতয়ত থ্াকা
িযমক্তয়দি সায়থ্ macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্া ি য়ত পায়িন।

পৃষ্ঠা 12 ম াট 15 ম্যাকমম্লান ফ্যাক্ট মিট 2020: সার্জ ামি

শব্দ তার ক্া
শব্দ
(উমিষ্ট র্াষা)

ইিংয়িরর্য়ত

অ্যারনরেটিস্ট

Anaesthetist

ইিংয়িরর্য়ত রক্ভায়ি
ি য়ত হে (ইংরেজি
শরেে ট্রান্সজিটারেশন)
অ্যারনরেটিস্ট

কাউরন্সিে

Counsellor

কাউরন্সিে

দকরমারেোজপ

Chemotherapy

দকরমারেোজপ

দকাষ

Cells

দসিস

কযানসাে জবরশষজ্ঞ

Oncologist

অ্নরকািজিস্ট

টিউমাে

Tumour

টিউমাে

দরারস্টট

Prostate

দরারস্টট

জিজিওরেোজপস্ট

Physiotherapist

জিজিওরেোজপস্ট

জবনাইন

Benign

জবনাইন

মযাজিগনযান্ট

Malignant

মযাজিগনযান্ট

দেজিওরেোজপ

Radiotherapy

দেজিওরেোজপ

দোরবাটিক সািজ াজে

Robotic surgery

দোরবাটিক সািজ াজে

অথ্জ

একিন জিজকৎসক জিজন আপনারক
অ্পারেশন কোবাে িনয ঘুম পাজিরে
দেন।
একিন দপশািীবী জিজন দিাকিনরক
তারেে আরবগ বা বযজিগত সমসযাে সারে
মাজনরে জনরত সাহািয কোে িনয দট্রজনং
দপরে োরকন।
একটি কযানসাে জিজকৎসা িা জেরে
কযানসাে দকাষগুরিা ধ্বংস কোে িনয
ওষুধ বযবহাে কো হে।
দ াট দ াট গাঠজনক একক িা আমারেে
শেীরেে অ্ঙ্গ এবং টিসুযগুরিা ততজে করে।
কযানসারেে জিজকৎসক জিজন দকরমারেোজপ
বা দেজিওরেোজপরত জবরশষজ্ঞ
টিউমাে হি দকারষে গুচ্ছ িা অ্স্বাভাজবক
ভারব দবরি িির । অ্স্বাভাজবক
দকাষগুজিে সংখ্যা বািরত োরক এবং
একটি মাংসজপণ্ড ততজে করে।
দরারস্টট হরচ্ছ একিন পুরুরষে শেীরেে
জভতরে একটি দ াট গ্রজি। এটি মূত্রেজিে
জনকরট অ্বজেত।
একিন দপশািীজব জিজন অ্সুেতা বা
আঘাত দেরক সুে হবাে িনয নিািিা বা
বযাোম বযবহাে করেন।
শেীরেে একটি মাংসজপণ্ড িা কযানসাে নে
এবং শেীরেে অ্নয দকাোও জিরে পিরত
পারে না।
শেীরে একটি মাংসজপণ্ড িা কযানসাে এবং
শেীরে জিরে পিরত পারে।
উচ্চ-শজিে এক্স-দে বযবহাে করে
কযানসাে দকাষগুরিারক দমরে দিিাে
একটি কযানসাে জিজকৎসা।
িখ্ন দকারনা দমজশন সািজ াজেে সমে
িন্ত্রগুজি ধরে োরখ্। একিন সািজ ন
দমজশনটি পজেিািনা করেন।
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িজসকা গ্রজি

Lymph node

জিম্ফ দনাি

িজসকা তন্ত্র

Lymphatic system

জিম্ফযাটিক জসরস্টম

সাধােে দিতনানাশক

General
anaesthetic
Scan

দিনারেি অ্যারনরেটিক

স্ক্যান

স্ক্যান

একটি গ্ল্যান্ড িা িজসকাসংক্রান্ত বযবোে
অ্ংশ
শেীে িুরি োকা ধমনী-জশো এবং গ্রজিে
একটি দনটওোকজ িা তেিরক দবে করে
জেরত এবং সংক্রমরেে সারে িুদ্ধ কেরত
সাহািয করে। িজসকা গ্রজি এই গ্ল্যান্ডগুরিাে
একটি।
িখ্ন আপনারক অ্পারেশন কোবাে িনয
ঘুম পািারনা হে।
এটি একটি জব িা আপনাে শেীরেে
জভতরে দতািা হরের ।

[িািং া] ভাষাে আয়িা তথ্য আয়ে
এই মিষেগুয়লা সম্বয়ে আম্ায়দি িাংলা র্াষাে তথ্য আয়ে:
ক্যানসায়িি ধিন

ক্যানসায়িি ম াক্ারি া ক্িা

•

স্তন কযানসাি

•

•

িৃহদায়িি কযানসাি

েমদ আপনাি কযানসাি মনণজে হয়ে থ্ায়ক - একটি েটর্লমদ
মনয়দজ মিকা

•

ফ্ভ সফ্ভ য়সি কযানসাি

•

খ্ািাি সম্সযা এিং কযানসাি

•

দপ্রায়েট কযানসাি

•

র্ীিয়নি অিসান

•

আমথ্জক সহােতা - দিমনমফ্টসম্ূহ

•

আমথ্জক সহােতা - খ্িে দম্টায়নাি র্নয সাহােয

রিরক্ৎসাস ূহ

•

দকয়ম্ায়থ্িামপ

•

স্বাস্থযকি খ্াদযার্যাস

•

দিমিওয়থ্িামপ

•

িামন্ত (অিসন্নতা) এিং কযানসাি

•

সার্জামি

•

কযানসাি মেমকৎসাি পাশ্বজপ্রমতমিোসম্ূহ

•

মনয়র্য়ক সাহােয কিাি র্নয আপমন কী কিয়ত পায়িন

এই তথ্য দদখ্য়ত, macmillan.org.uk/translations-এ োন
আ ায়দি সায়থ্ িািং াে ক্থ্া ি ুন

আপমন 0808 808 00 00 নম্বয়ি মিনাম্ূয়লয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ দফ্ান কিয়ত পায়িন এিং
একর্ন দদার্াষীি সাহায়েয আম্ায়দি সায়থ্ িাংলাে কথ্া িলয়ত পায়িন। আপনাি উয়েগ ও মেমকৎসা
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আম্িা সি সম্ে সঠিক তথ্য দদওোি মিষেটি মনমিত কিাি র্নয সি িকম্র্ায়ি দেষ্টা কয়ি থ্ামক মকন্তু প্রমতমনেত
পমিিতজ নিীল দম্মিয়কল গয়িষণাি িতজ ম্ান অিস্থাি প্রমতফ্লয়নি র্নয এি উপি মনর্জ ি কিা উমেত হয়ি না৷ আপমন আপনাি
স্বাস্থয সম্পয়কজ উমেগ্ন থ্াকয়ল, আপনাি িাক্তায়িি সায়থ্ আয়লােনা করুন। এই তয়থ্য িা তৃ তীে পয়ক্ষি দকায়না তয়থ্য, দেম্ন
আম্ায়দি মলংক কিা ওয়েিসাইয়টি তয়থ্য, দকায়না র্ভ ল থ্াকাি কািয়ণ সৃষ্ট দকায়না ক্ষমত িা হামনি র্নয ম্যাকমম্লান
(Macmillan) দকায়না দাে-দামেত্ব গ্রহণ কিয়ি না৷
© ম্যাকমম্লান কযানসাি সায়পাটজ (Macmillan Cancer Support) 2020৷ ইংলযান্ড ও ওয়েলস (261017),
স্ক্টলযান্ড (SC039907) এিং আইল অি ম্যান (604)-এ মনিমেত দাতিয প্রমতষ্ঠান। দিমর্োিজ অমফ্স: 89 Albert
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Surgery: Language

Surgery
This information is about surgery (having an operation).
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes the pronunciation of the words in English.
Many people with cancer will have surgery as part of their treatment.
It might not be the only treatment you need. Some people also need
chemotherapy or radiotherapy. The doctors at the hospital will talk to you about
your treatment. We also have information in [language] about these treatments.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say
“xxxxx”).
There is more cancer information in [language] at macmillan.org.uk/translations

This information is about:
•

What is cancer?

•

Your surgeon

•

Why do you need surgery?

•

Can the surgery cure the cancer?

•

What happens during surgery?

•

Before your operation

•

On the day of your operation

•

After your operation

•

Long-term effects

•

Physical and emotional changes

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [language]

•

References and thanks
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What is cancer?
Cancer starts in our body’s cells. Cells are the tiny building blocks that make up the
organs and tissues of our body. Usually, these cells split to make new cells in a
controlled way. This is how our bodies grow, heal and repair. Sometimes, this goes
wrong and the cell becomes abnormal. The abnormal cell keeps splitting and making
more and more abnormal cells. These cells form a lump called a tumour.
Normal cells

Cells forming a tumour

Not all lumps are cancer. A lump that is not cancer is called benign. It cannot spread
to anywhere else in the body. A lump that is cancer is called malignant. It can grow
into other areas of the body.
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.

Your surgeon
The doctor who does your operation is called a surgeon. It is important to see the
right surgeon for your type of cancer. For example, someone with breast cancer will
see a breast surgeon. The surgeon usually works at a local hospital. You can ask the
surgeon about their experience if you want to.
If you have a less common cancer, you may need to see a surgeon at a specialist
cancer hospital. This may be further away from where you live.

Why do you need surgery?
There are different reasons people have surgery for cancer:
Diagnosis
The surgeon may remove a small piece of the cancer. This is called a biopsy. A
biopsy can also be taken during certain types of scans. It helps doctors find out
what type of cancer it is.
Staging
Staging is when doctors look at how big a cancer is and whether it has spread to
any other parts of the body. Knowing the stage of the cancer can help doctors to
plan your treatment. Staging usually involves having some scans. There are
different types of scan. Your doctor or nurse will explain which one you might need
and what to expect.
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This is an example of someone having a CT scan:

If your surgeon cannot see the tumour on a scan, you may need other tests. These
tests could involve looking inside the body using a special tool with a light and a
camera on the end. This can be done in two ways:
•

Sometimes the tool is passed through a small cut in the tummy (abdomen).
This is known as keyhole surgery.

•

Sometimes the tool is passed through a natural opening to your body. For
example, they can pass the tool into your mouth, look down your throat and
into your tummy area (abdomen).

Treatment
Surgery is used to try to remove the tumour and the area around it, which might
contain cancer cells. Sometimes, surgery is used to remove cancer cells that have
spread into another part of the body.
Sometimes other treatments, such as chemotherapy and radiotherapy, are given
before surgery to make the tumour smaller. This may mean that less surgery is
needed.
Before any treatment, a group of doctors and other health care professionals will
meet to discuss your situation. This helps to make sure you are getting the best
treatment. After the meeting, your cancer specialist or nurse will talk to you about
your treatment options.
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Reconstruction
Reconstruction means to have a new body part made. This may help the body work
better. An example is making a new bladder if it has been removed. Reconstruction
can also make someone look better. For example, having breast reconstruction after
having a breast removed.
Controlling symptoms
Sometimes cancer cannot be completely removed. In this case, surgery can often
still help to control symptoms and make someone feel better.
Sometimes surgery is not possible. This may be because the tumour is too difficult to
remove, or because the cancer has spread to other parts of the body. If surgery is
not possible, other treatments can help control the cancer.

Can the surgery cure the cancer?
Often the aim of surgery is to try to cure the cancer. But this may not always be
possible. Sometimes cancer cells can spread to the area around the tumour or to
another part of the body. Very small groups of cells cannot be seen by the surgeon
and they don’t always show up on scans.
If there is a risk that some cancer cells could be left behind, your doctor may suggest
you have other treatments after surgery, such as chemotherapy. This can help to
reduce the risk of cancer coming back in the future.
Sometimes a surgeon will find that they cannot remove the whole cancer. In this
case, you may have other treatments.

What happens during surgery?
The surgeon will remove the tumour and an area of healthy tissue around it. A doctor
will look at the tissue under a microscope. They will make sure the area around the
tumour does not contain any cancer cells. This will mean it is less likely that any
cancer cells have been left behind. This helps to reduce the risk of the cancer
coming back.
Lymph nodes
Lymph nodes are part of the lymphatic system. This helps to fight infection and
drain fluid from the body.
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The surgeon may remove some lymph nodes close to the tumour. This is because
cancer cells can spread to lymph nodes. If the lymph nodes contain cancer cells, this
can increase the risk of the cancer coming back.
If the lymph nodes removed contain cancer cells, you may be referred to a doctor
called an oncologist. They will talk to you about other treatments that could reduce
this risk.
Keyhole surgery (laparoscopic)
In this type of surgery, small openings are made in the body instead of one large cut.
The surgeon uses an instrument to remove the tumour through a small cut in the
skin. Sometimes a machine holds the tools. The surgeon operates the machine. This
is called robotic surgery.
Keyhole surgery leaves a smaller wound, so people recover more quickly.
Sometimes people who are not well enough for a big operation may be able to have
keyhole surgery. Keyhole surgery is as good as other types of surgery. It is done by
surgeons with specialist training.

Before your surgery
The surgeon and a doctor called an anaesthetist will check that you are well enough
to have the surgery.
You will usually have a hospital appointment before the operation to have some
tests. This is called a pre-assessment clinic. A nurse will ask about your medical
history and if you have any allergies. They will also check your blood pressure,
pulse, height and weight. It is important to tell them about any medicines you are
taking, including any herbal remedies or supplements.
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Other tests may include:
•

blood and urine tests

•

pregnancy test

•

chest x-ray

•

test to check how well your heart is working.

The tests you have will depend on what type of operation you are having, and
whether you have any other health problems.
If you cannot have a general anaesthetic, you may still be able to have surgery. You
may be given a different type of anaesthetic that stops any feeling or pain in the
area, but you will stay awake.
Most people feel worried about having surgery. Family and friends might also feel
worried. Talking to your doctor or nurse about any worries you have can help.
It is important that you understand everything about your operation. You should be
able to talk to your surgeon before your operation. When you speak to the surgeon, it
is a good idea to take someone with you who speaks both [language] and English.
Interpreters may be available at the hospital but try to ask for one in advance if you
would like one.
You will need to sign a form to say that you agree to have the operation. This is
called giving consent. Consent forms should be available in [language]. You cannot
have an operation without one.

On the day of your operation
What happens on the day of your operation depends on which type of surgery you
are having. The hospital will give you advice if you need to do anything to prepare for
the operation.
You might be asked to:
•

not eat or drink anything before your surgery

•

remove any jewellery or metal objects

•

remove any nail varnish or make-up

•

wash on the morning of your operation.

The nurse may ask you to remove the body hair from the area before the operation.
They will tell you what you need to do. Body hair is only shaved if it is needed. It is
done using a disposable razor. The hair will grow back after the operation.
Having an operation can increase the risk of a blood clot. Special socks called
compression stockings help to reduce this risk. You might need to wear a pair of
these during and after your operation. Your nurse will measure your legs and help
you put them on.

Page 6 of 13 Macmillan fact sheet 2020: Surgery

After your operation
Waking up after your operation can sometimes feel frightening, so it can help to
know what to expect.
When you first wake, you will feel sleepy. A nurse will check your blood pressure.
You might feel the blood pressure monitor tighten on your arm.
You may also have some tubes connected to your body. These could include:
• a drip of fluids into a vein until you can eat and drink normally – this may be a
few hours or a few days.
• a small tube into a vein to give you medicines for pain and sickness – this is
until you are able take tablets
• a tube where you had the operation, to drain away fluid into a small bottle –
this is usually removed after a few days
• a small tube called a catheter, to drain urine from your bladder into a bag –
this will be removed when you are able to move around.
Pain
It is normal to have some pain after surgery. This can usually be well controlled with
pain medicine. If you have any pain, tell the nurse looking after you.
The pain will usually improve over time. If your medicines are not helping with your
pain, tell your doctor. They can make changes to your medicine.
Feeling sick or being sick
If you feel sick after your operation, tell the nurse looking after you. They can give
you medicines to help.
Moving around
You should be able to get out of bed soon after your operation. The nurses will help
you. Moving around will help you recover more quickly and reduce the risk of
problems.
Sometimes after a big operation you may have to stay in bed for a longer time.
Breathing exercises and leg exercises can help reduce the risk of problems after
surgery. Your nurse or a physiotherapist will teach you these exercises.
For a few days after your operation, you may need some help to wash and go to the
toilet. Speak to your nurse if you would prefer to be helped by a nurse of the same
sex.
Everyone recovers from an operation differently. You might feel tired for some time
afterwards. Some people feel better quickly, while others can take much longer. This
depends on the type of operation you have had.
Wound care
Your surgeon will close your wound with clips or stitches. These will be removed by
a nurse at hospital or at home by a community or practice nurse.
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Some surgeons use stitches that dissolve and don’t need to be removed. These will
disappear when the area heals.
You may have a dressing to cover your wound. The nurse will tell you how to look
after your wound.
Scars
Your scar may feel itchy at first. It may be red if you have white skin, or darker if you
have dark skin. In time, it will usually fade, although this might not always happen. It
is important to tell your doctor straight away if your wound becomes hot, painful,
bleeds or leaks fluid.

Long-term effects
Many people recover well from surgery, but some people have long-term problems.
The doctors or nurses should talk to you about this before your operation, so you
know what to expect. If you are worried about any of these, talk to your doctor or
nurse. There are usually things that can help.
Fertility
Some operations can affect your fertility, such as having your womb removed. If you
are worried about this, talk to your doctor or nurse before your treatment starts.
Lymphoedema
If your lymph nodes have been removed, you may get swelling called lymphoedema.
The lymph nodes drain fluid out of the body. Removing them can cause fluid to build
up. This can happen for example in an arm or leg near where the lymph nodes have
been removed. It can also happen if you have had radiotherapy near lymph nodes.
Contact your doctor if you notice any swelling. It is important to treat it quickly.
Nerve damage
Sometimes nerves can be damaged or removed during surgery. This can cause pain
or numbness. This usually gets better, but for some people, it can be permanent.
There are certain types of painkillers that can help. You can ask your surgeon about
what to expect after your surgery.
If certain nerves are removed or damaged, it can affect how your body works. For
example, some men are unable to get an erection after surgery for prostate cancer.
Some women have bladder problems after surgery to remove their womb. It can be
difficult to cope with these types of problems and many people find them difficult to
talk about. But talking to your doctor or nurse can help. There may be things they
can do to help.

Physical and emotional changes
Recovering after an operation can take some time. Many people find this frustrating.
It is important to rest when you feel tired. Try to increase your strength gradually.
When you feel able to, doing gentle exercise such as a short walk can help give you
more energy. Some people can find it difficult to adjust to the different types of
changes that surgery might bring.
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Some operations change the way your body looks or the way your body works.
These changes may cause you to feel upset. They could affect the way you feel
about yourself. There is a lot of support available, so please talk to your nurse or
doctor if you feel this way. They should be able to help you or arrange for you to see
a counsellor. If you would like to talk, you could call the Macmillan Support Line and
speak to one of our nurses.

How Macmillan can help you
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you
want to use. We can answer medical questions, give you information about
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7
days a week, 8am to 8pm.

•

The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English
information about cancer and living with cancer. There is more information in
other languages at macmillan.org.uk/translations

•

Information and support services. At an information and support service,
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your
hospital might have a centre.

•

Local support groups – At a support group you can talk to other people
affected by cancer. Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected
by cancer online at macmillan.org.uk/community
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Word list
Word
(target language)

In English

How to say in
English
(transliteration of
English word)

Meaning

Anaesthetist

The doctor who puts you to
sleep for an operation.

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.

Chemotherapy

A cancer treatment that uses
drugs to kill cancer cells.

Counsellor

A professional who is trained
to help people cope with their
emotions or personal
problems.

General
anaesthetic

When you are put to sleep for
an operation.

Lymphatic
system

A network of vessels and
glands throughout the body
that helps to drain fluid and
fight infection. A lymph node
is one of these glands.

Lymph node

A gland that is part of the
lymphatic system.

Malignant

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

Oncologist

A cancer doctor who is an
expert in chemotherapy and
radiotherapy.

Prostate

The prostate is a small gland
inside a man’s body. It is near
the bladder.
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Physiotherapist

A professional who helps
someone use movement or
exercise to recover from
illness or injury.

Radiotherapy

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

Robotic surgery

When a machine holds the
tools in surgery. A surgeon
operates the machine.

Scan

This is a picture taken of the
inside of your body.

Tumour

A tumour is a group of cells
that are growing in an
abnormal way. The abnormal
cells keep multiplying and
form a lump.
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More information in [language]
We have information in [language] about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – a quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

•

Healthy eating

Chemotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Radiotherapy

•

•

Side effects of cancer treatment

Surgery

•

What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on 0808 808 00 00 and speak to us in [language]
through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions.
Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).
We are open 7 days a week, 8am to 8pm.
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All our information is based on the best evidence available. For more information
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