End of life: Bengali
Bengali

জীবনের অবসাে
এই তথ্য হনে জীবননর শিষ মিনক কী ঘনট থ্ানক এবং কীভানব এটার জনয পমরকল্পনা করা
যায় শসই সম্পনকে ।
মননে িাগ শিওয়া শয শকাননা িব্দ শিষ মিনকর িব্দ তামলকায় বযাখ্যা করা হনয়নে। িব্দ
তামলকায় িব্দগুনলার ইংনরমজ উচ্চারণও অন্তভভে ক্ত রনয়নে৷
এই তথ্য পৃষ্ঠা আপনানক জানায় শয জীবননর অবসাননর সম্নয় পমরেযো শপনত বাসায় এবং অনয
স্থানগুমলনত কারা আপনানক পমরেযো করনত সাহাযয করনত পানরন। জীবননর শিষ কনয়ক সপ্তানহ
কী প্রতযািা করনবন এটি শসই সম্পনকে বযাখ্যা করনব। এোড়া এনত আপনার আত্মীয়স্বজন ও
কানের বন্ধভনির জনয আপনার ম্ৃতভযর পনর কী করনত হনব শসই সম্পমকে ত তথ্যও রনয়নে। আপমন
হয়নতা বা এই অধ্যায়টিও পড়নত োইনত পানরন।
এই তনথ্যর শকান শকানটি হয়নতা বা আপনানক মবেমলত কনর তভ লনত পানর। আপমন হয়নতা
বা একজন ঘমনষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধভ বা স্বাস্থয শপিাজীবীনকও এটি পড়ার জনয বলনত পানরন,
যানত আপনারা একনে এই তথ্যগুনলা মননয় আনলােনা করনত পানরন।
এই তনথ্যর মবষনয় আপনার শকাননা প্রশ্ন থ্াকনল, আপমন শয হাসপাতানল মেমকৎসা করানেন
শসখ্ানকার ডাক্তার বা নাসেনক মজনেস করুন৷
এোড়াও আপমন ম্যাকমম্লান কযান্সার সানপাটে (Macmillan Cancer Support)-শক 0808 808
00 00 মি শফ্ান নম্বনর, সপ্তানহ 7 মিন, সকাল 8 শথ্নক রাত 8টা পযেন্ত কল করনত পানরন।
আম্ানির শিাভাষী আনে, তাই আপমন আম্ানির সানথ্ মননজর ভাষায় কথ্া বলনত পানরন। যখ্ন
আপমন আম্ানিরনক কল করনবন, অনভগ্রহ কনর ইংনরমজনত আম্ানিরনক জানানবন শয আপনার
শকান ভাষা প্রনয়াজন। (বলভন “বেঙ্গলি)৷
কযানসার সম্পনকে বাংলা ভাষায় macmillan.org.uk/translations ওনয়বসাইনট আনরা তথ্য আনে
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এই তথ্য মে ববষনে:
•

আপমন শকম্ন শবাধ্ করনত পানরন

•

আনগ শথ্নকই পমরকল্পনা করা

•

বাসায়

•

হাসপাতানল, হসমপনস বা শকয়ার শহানম্

•

আপনার ঘমনষ্ঠ বযমক্তনির সানথ্ সম্পকে

•

আধ্যামত্মক, ধ্ম্ীয় বা পাদ্রীনির সহায়তা

•

জীবননর শিষ কনয়কটা সপ্তাহ

•

জীবননর শিষ কনয়কটা মিন

•

ম্ৃতভযর কাোকামে হওয়া

•

ম্ৃতভযর পর

•

প্রনয়াজনীয় সংগঠনগুনলার সানথ্ শযাগানযাগ করার মবস্তামরত মববরণ

•

ম্যাকমম্লান (Macmillan) মকভানব আপনানক সাহাযয করনত পানর

•

িব্দ তামলকা

•

বাংলা ভাষায় আনরা তথ্য

•

সূে ও ধ্নযবাি োপন
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আপবে মে ে মবাধ েরনত পানরে
আপনার হয়নতা আপনার জীবননর শিষ প্রানন্ত শপ ৌঁেননার কাোকামে এই কথ্াটি জানা খ্ভব কঠিন
হনত পানর। আপনার তা মবশ্বাস করা কঠিন হনত পানর, যমিও আপমন জাননন শয আপনার
শরানগর অবনমত হনয়নে। আপনার কানে ম্নন হনত পানর শয আপনার সানথ্ অনযায় হনে।
আপমন কান্নাকাটি করনত পানরন এবং মবষণ্ণ হনয় পড়নত পানরন। আপমন হয়নতা বা নাও জাননত
পানরন আপমন কীভানব এই আলািা ধ্রনণর অনভভূমতর সানথ্ ম্ামননয় শননবন। এবং পরবতীনত কী
ঘটনব শসই সম্পনকে আপমন উমিগ্ন হনয় পড়নত পানরন।
মকেভ মকেভ শলাকজননর কানে তানির শকম্ন লাগনে শসই বযাপানর কথ্া বলাটা সহায়ক বনল ম্নন
হয়। আপমন আপনার পমরবার বা বন্ধভবান্ধব, বা আপনার ডাক্তার বা নানসের সানথ্ কথ্া বলনত
পানরন। বা আপমন ম্যাকমম্লান কযানসার সানপাটে-এর শকান একজন মবনিষনের সানথ্ 0808 808
00 00 নম্বনর কথ্া বলনত পানরন। আম্ানির শিাভাষী আনে।

আনে মথ্নেই পবরেল্পো েরা
ভমবষযনতর পমরকল্পনা করা এবং শয শয মিন আপমন ভানলা শবাধ্ কনরন শসই মিনগুমলর
সবোমধ্ক সভনযাগ শনওয়া সহায়ক হনত পানর। আপমন হয়ত আপনার পমরবার এবং বন্ধভনির সানথ্
ভানলা মকেভ করার পমরকল্পনা করনত পানরন, বা শুধ্ভ তানির সানথ্ মকেভ সম্য় কাটানত োইনত
পানরন।
আপমন ম্ারা যাবার আনগ মকেভ গুরুত্বপূণে মবষয় আনে শয মবষনয় আপমন মেন্তা করনত োইনত
পানরন। এগুনলার ম্নধ্য অন্তভভে ক্ত রনয়নে:
•

উইল ততমর করা

•

আপনার অনন্তযমিমিয়ার পমরকল্পনা করা

•

পমরকল্পনা করা শয শকাথ্ায় আপনার পমরেযো করা হনব।

আপনার পমরবার এবং আপনার ডাক্তার বা শেিামলি নানসের সানথ্ এ মবষনয় কথ্া বলনল
সভমবধ্া হনত পানর।
উইল মলখা
উইল হল একটি আইমন িমলল যা মননিে ি শিয় শয ম্ারা যাওয়ার সম্য় কানক আপমন আপনার
অথ্ে এবং মজমনষপে মিনয় শযনত োন। এনত এগুমলর মবষনয়ও মননিে িাবলী থ্াকনত পানর:
• শক আপনার সন্তাননির শিখ্ানিানা করনবন বনল আপমন োন বা শক আপনার উপর
আমথ্েকভানব মনভে রিীল (মনভে রিীল বযমক্তবগে)
• শকান মনমিে ি অনন্তযমিমিয়ার আনয়াজন যা আপমন োন।
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উইল শলখ্া গুরুত্বপূণ।
ে আপনার উইল মলখ্ার সম্নয় একজন সমলমসটনরর সাহাযয শনওয়াটা
সাধ্ারণত সবনেনয় ভাল হনব। তারা মনমিত করনবন সকনলই শযন বভঝনত পানরন আপমন কী
ঘটানত োন। যমি আপনার শকান সমলমসটর খ্ভৌঁজনত সাহানযযর প্রনয়াজন হয়, আপমন ল শসাসাইটির
সানথ্ শযাগানযাগ করুন (এই তনথ্যর পনরর মিনক উপনযাগী সংস্থাগুমলর তামলকা শিখ্ভন)।
আপোর পবরচেয ার জেয আপোর আোঙ্ক্ষাগুবল
আপনার আকাঙ্ক্ষাগুমল এবং আপনার কানে কী কী গুরুত্বপূণে শস মবষনয় আপমন ম্ানভষজননর
সানথ্ কথ্া বলনত পানরন। আপনার পমরেযোর জনয আপনার আকাঙ্ক্ষাগুমল পমরকল্পনা করনত
সহায়তা করনত এবং মলনখ্ রাখ্নত সাধ্ারণত একটি িমলল বযবহার করনল ভানলা হয়। আপমন
যমি অসভস্থ হন তাহনল শকাথ্ায় এবং মকভানব আপনার পমরেযো করা হনব শস মবষনয় আপনার
আকাঙ্ক্ষাগুমলও আপমন মলনখ্ রাখ্নত পানরন।
ভমবষযনত শকাননা মেমকৎসা আপমন করানত না োইনল শস মবষনয় আপনার আকাঙ্ক্ষাগুমলও এোড়া
আপমন মলনখ্ রাখ্নত পানরন। ইংলযান্ড, ওনয়লস এবং নিে ানে আয়ারলযানন্ড এটানক 'মেমকৎসা
প্রতযাখ্যান করার অমগ্রম্ মসদ্ধান্ত' বনল, এবং স্কটলযানন্ড তানক বনল 'অমগ্রম্ মননিে ি'।
আপমন হয়ত আপমন অসভস্থ থ্াকনল বা আপমন মননজর মসদ্ধান্তগুমল মননত অক্ষম্ হনল এম্ন
কানরার বযবস্থা করনত পারনবন মযমন আপনার হনয় মসদ্ধান্ত মননত সাহাযয করনত পারনবন।
এটানক বনল কাউনক পাওয়ার অফ্ অযাটমনে শিওয়া
আপনার স্বাস্থযনসবা িল আপনানক এর মবষনয় আনরা বলনত পারনবন।
আপোর অনযযবিবিোর পবরেল্পো েরা
আপমন আপনার অনন্তযমিমিয়ার পমরকল্পনা করনত োইনত পানরন। আপমন শয বযাপানর মেন্তা
করনত পানরন:
•

আপনানক সম্ামহত করা হনব নামক িাহ করা হনব

•

আপমন কী ধ্রনণর সামভে স োন

•

আপমন শকান গান পেন্দ করনবন

•

যমি শকান মনমিি শপািাক থ্ানক যা আপমন পরনত োন

আপমন হয়নতা বা আপনার পমরবার বা বন্ধভবান্ধবনির সানথ্ এই পমরকল্পনাগুনলা মননয় কথ্া
বলনত োইনত পানরন। তানিরও ধ্ারণা থ্াকনত পানর যা তানিরনক মবিায় জানানত সাহাযয
করনব। যমি এম্ন শকান মকেভ শথ্নক থ্ানক যা আপমন োন শয আপনার অনন্তযমিমিয়ায় করা
শহাক, শসনক্ষনে শসগুনলা মলনখ্ রাখ্ভন, যানত শলাকজননরা জাননত পানর।
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মোথ্াে

ারা োনবে তা মবনে মেওো

আপমন শকাথ্ায় ম্ারা যানবন তা শবনে শনওয়া মনভে র করনব এগুমলর উপর:
•

আপমন কী োইনবন

•

আপনার পমরবার এবং বন্ধভনির শথ্নক আপনার কী সাহাযয আনে

•

আপমন শযখ্ানন বাস কনরন শসখ্ানন প্রাপ্ত পমরনষবাগুমল

•

আপনার মেমকৎসাগত অবস্থা।

আপনার মবমভন্ন জায়গায় পমরেযো করা শযনত পানর।

আপনার পমরমস্থমতর উপর মনভে র কনর আপনার পমরেযো শযখ্ানন করা শযনত পানর:
•

বাসাে – পমরবানরর কানের সিসয বা বন্ধভরা আপনানক শিখ্ানিানা করার সানথ্। মবমভন্ন
স্বাস্থযনসবা শপিাজীবীরা আনেন যারা আপনানক এবং আপনার পমরেযোকারীনির বাসায়
সহায়তা করনত পানরন এবং লক্ষণগুমলর বযবস্থাপনা করনত আপনানক সাহাযয করনত
পানরন।

•

মোনো হসবপনস – যা হল একটি স্থান যারা জীবনসংিয়কারী শরাগ থ্াকা এবং জীবন
অবসাননর কাোকামে থ্াকা বযমক্তনির পমরেযোয় মবনিষে।

•

এেটি োবসয িং-এর সুববধােুক্ত আবাবসে বাসা বা মেোর মহা

– যা সাধ্ারণত

স্বল্পসম্য় বা িীঘেসম্য় থ্াকার পমরেযো প্রিান কনর। আপনার মজমপ বা স্বাস্থযনসবা টিম্
মবমভন্ন ধ্রননর শকয়ার শহাম্গুমলর মবষনয় আপনানক বযাখ্যা করনত পানরন।
•

মোনো হাসপাতানল – শযখ্ানন পামলনয়টিভ শকয়ানরর টিম্ আনে যারা শয শকান
উপসনগের বযবস্থাপনায় সাহাযয করনত পানর এবং ম্ানমসক সহায়তা প্রিান করনত পানর।
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বাসাে
যমি আপনার বাসায় শিখ্ানিানা করা হয় তাহনল আপনার অমতমরক্ত সাহানযযর প্রনয়াজন হনত
পানর। স্বাস্থয এবং শসািযাল শকয়ার-এর শপিাজীবী আনেন যারা আপনানক সাহাযয করনত পানরন:
আপোর বজবপ
আপমন বাসায় থ্াকাকালীন সম্নয়, আপনার মজমপ আপনার পমরেযোর জনয িায়ী। তারা সাহাযয
করনত পানরন যমি আপমন:
•

আপনার উপসগেগুনলার শয শকান ধ্রনণর পমরবতে ননর বযাপানর মেমন্তত হন

•

ভমবষযৎ এবং কী ঘটনত পানর শস বযাপানর কথ্া বলনত োন

•

বাসায় নামসেং পমরেযো বা অনযানয সাহাযয পাওয়ার বযাপানর পরাম্নিের প্রনয়াজন হয়

বিবিক্ট োসয েণ
মডমিক্ট নাসেগণ আপনার সানথ্ বাসায় শিখ্া করনবন। তারা মজমপ-শির সানথ্ ঘমনষ্ঠভানব কাজ
কনরন এবং প্রায়ি পামলনয়টিভ পমরেযোর নাসেনির সানথ্ কাজ কনর আপনার এবং আপনার
পমরেযোকারীনির সহায়তা করনত সাহাযয কনরন যানত আপমন বাসায় থ্াকনত পানরন। তারা যা
যা করনত পানরন:
•

আপনানক ওষভধ্ মিনত এবং শেমসং বিনল মিনত পানরন

•

আপনার জনয আরও আরাম্ মিনত এবং প্রনয়াজনন সরঞ্জানম্র বযবস্থা করায় সাহাযয
করনত পানরন

•

আপনার যত্ন শনবার জনয আপনার আত্মীয়স্বজন বা পমরেযোকারীনির পরাম্িে মিনত
পানরন

•

অনয যারা সাহাযয করনত পানরন, শযম্ন শসািযাল ওয়াকে ার বা মবনিষে নাসেনির সানথ্
শযাগানযাগ করনত পানরন

•

আপনানক আপনার অনভভূমতগুনলার সানথ্ ম্ামননয় মননত সাহাযয করনত পানরন।

পযাবলনেটিভ মেোর টি
পযামলনয়টিভ শকয়ার টিম্ শসই বযমক্তনির পমরেযো প্রিান কনরন যারা তানির জীবন অবসাননর
কাোকামে শপ ৌঁনেনেন। তারা বযথ্া সহ লক্ষণগুমলর মবষনয় সাহাযয করনত পানরন এবং ম্ানমসক
সহায়তা প্রিান করনত পানরন। এোড়া তারা বযমক্তর পমরবার এবং বন্ধভনির জনয সহায়তা প্রিান
করনত পানরন।
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যাবর কুবর োসয েণ
শয সকল শলাকজননরা তানির বাসায় জীবননর প্রায় শিষ প্রানন্ত শপ ৌঁনে যান ম্যামর কুমর নানসেরা
তানির পমরেযো কনরন। তারা রাতভর নামসেং পমরেযো এবং সহায়তা প্রিান করনত পানরন। এটি
আপনার শকয়ারারনির মবরমত মননত সাহাযয কনর বা রানতর শবলায় একটভ ভানলাভানব ঘভম্াবার
সভনযাগ শিয়।
আপনার মডমিক্ট নাসে বা মজমপ আপনার জনয একজন ম্যামর কুমর নানসের বযবস্থা করনত
পানরন।
মসাশ্যাল ওোেযার
শসািযাল ওয়াকে ানররা শধ্ায়াননা এবং শপািাক পরাননার ম্ত বযমক্তগত পমরেযো, গৃহস্থামলর কাজকম্ে
এবং অনযানয বযবহামরক কাজ করনত সাহাযয পাবার বযবস্থা করনত পানরন। আপমন, বা
আপনার ডাক্তার বা নাসে, এই সাহানযযর জনয একজন শসািযাল ওয়াকে ানরর সানথ্ শযাগানযাগ
করনত পানরন। আপনার সাধ্ারণত আপনার বযমক্তগত পমরেযোর খ্রে মিনত হনব, আপনার
আমথ্েক পমরমস্থমতর উপর মনভে র কনর। মকন্তু আপমন হয়ত অমতমরক্ত আমথ্েক সভনযাগসভমবধ্া শপনত
পানরন পমরেযো শপনত আপনানক সাহাযয করনত।
অকুনপশ্োল মথ্রাবপস্ট
অকুনপিনাল শথ্রামপস্ট আপনার বাসা মভমজট করনত পানরন এবং আপনার শয শকান ধ্রনণর
সরঞ্জানম্র প্রনয়াজন হনল হয়ত তা শিবার বযবস্থা করনত পানরন। এটি এইরকম্ মকেভ হনত পানর:
•

আপনানক বাসায় েলানফ্রা করনত সাহাযয করার জনয শরইল

•

আপনার িাওয়ার শনওয়া বা শগাসনলর সহায়তার জনয সরঞ্জাম্

•

একটি হুইলনেয়ার।

আপোর িাক্তার বা োসয উপনর ববণয ত মে মোে পবরনষবার বযবস্থা েরনত পারনবে। তারা
আপোর এলাোে পাওো োে এ ে অেযােয সাহানেযর বাপানরও আপোনে বলনবে।
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হসবপনস, হাসপাতানল, বা মেোর মহান
যমি আপনার পনক্ষ বাসায় পমরেযো করাননা সম্ভব না হয়, তাহনল আপনার শযকানন পমরেযো
েলনে শসখ্ানন আপমন একটি পযামলনয়টিভ শকয়ার টিনম্র শথ্নক সহায়তা এবং সাহাযয গ্রহণ করনত
পানরন।
•

েব উবেটি পযাবলনেটিভ মেোর টি গুবল কমম্উমনটিনত অবমস্থত। তারা প্রায়ি একটি
হসমপনসর সানথ্ কাজ কনর এবং একটি শকয়ার শহানম্ আপনানক শিখ্নত আসনত পানর।

•

হসবপস পযাবলনেটিভ মেোর টি গুবল হসমপনস বযমক্তনির পমরেযো কনর। এোড়া তারা
বযমক্তনির বাসায়ও তানির কানে আসনত পানর।

•

হসবপটাল পযাবলনেটিভ মেোর টি গুবল সাধ্ারণত হাসপাতানল অবমস্থত হয়। তারা
হাসপাতানল থ্াকা বযমক্তনির পমরেযো কনর।

আপোর ঘবেষ্ঠ বযবক্তনের সানথ্ সম্পেয
আপনার সঙ্গী, পমরবার এবং বন্ধভরা যা ঘটনে তার সনঙ্গ ম্ামননয় শনওয়ার জনয আপনানক
সহায়তা মিনত পানর এবং পভনরায় আশ্বস্ত করনত পানর। মকন্তু, শিষ সম্নয়র শরাগ কখ্ননা কখ্ননা
সম্পকে গুমলনক কঠিন কনর শতানল। আপমন শকম্ন শবাধ্ করনেন শস মবষনয় পরেনরর সানথ্ কথ্া
বলনল কখ্ননা কখ্ননা সাহাযয হনত পানর। অথ্বা আপমন হয়ত আপনার মজমপ, কমম্উমনটি নাসে,
বা ম্ানমসক সহায়তা শিওয়া শকাননা সংস্থার সানথ্ কথ্া বলা সহজতর ম্নন করনত পানরন (এই
তনথ্যর পনরর মিনক উপনযাগী সংস্থাগুমলর তামলকা শিখ্ভন)। আপমন শকম্ন শবাধ্ করনেন শস
মবষনয় কথ্া বলনত আপনার মজমপ একজন কাউনন্সলনরর কানে শরফ্ার করনত পানরন।

আধযাবিে, ধ ীে বা পাদ্রীনের সহােতা
জীবননর শিনষর মিনক, মকেভ শলাকজন শিনখ্ শয
বযাপানর আরও সনেতন হনয় উনঠ। যমি আপমন
হন, শকান ধ্ম্ীয় শনতা বা পরাম্িেিাতার সানথ্
আপনানক ম্ানমসক বা আধ্যামত্মক আরাম্ প্রিান
পমরমস্থমতর মবষনয় িামন্ত শপনত পানরন।

তারা ধ্ম্ীয় মবশ্বাস অথ্বা আধ্যামত্মক অনভভূমতর
মক মবশ্বাস কনরন শস মবষনয় আপমন মনমিত না
কথ্া বলনল সহায়তা হনত পানর। তারা হয়ত
করনত পানরন এবং আপমন হয়ত আপনার

হসমপসগুমল সব ধ্রনণর ধ্ম্ে-মবশ্বাস থ্াকা বা শকান ধ্ম্ে-মবশ্বাস না থ্াকা বযমক্তনির সাধ্ারণত
আধ্যামত্মক সহায়তা প্রিান কনর। আপমন হয়ত ধ্ম্েমবশ্বাসী নয় এম্ন কানরা সানথ্ কথ্া বলনত
োইনত পানরন। মহউম্যামনস্ট শকয়ার (www.humanist.org.uk) এনির শস্বোনসবী আনে যারা
শকাননা ধ্ম্োবলম্বী নয় এম্ন পাদ্রীনির সহায়তা প্রিান করনত পানর।
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জীবনের মশ্ষ েনেেটা সপ্তাহ
জীবননর শিষ কনয়কটা সপ্তানহ, আপমন মনম্নমলমখ্ত পমরবতে নগুনলার লক্ষয করনত পানরন।
ােবসে অবস্থার পবরবতযে
জীবননর শিষ কনয়ক সপ্তানহ মবমভন্ন আনবগ উপলমি করা স্বাভামবক, যানত অন্তভভে ক্ত উনিগ,
েূ ড়ান্ত ভয় বা রাগ।
আপনার পমরবার বা স্বাস্থযনসবা টিনম্র কানরা সানথ্ কথ্া বলনল সাহাযয হনত পানর। মকেভ মকেভ
শলাক অপমরমেত শলানকর সানথ্ কথ্া বলা পেন্দ কনরন যানিরনক তারা শেননন না, শযম্ন
একজন কাউনন্সলর হনত পানরন। আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার জনয এই বযবস্থা করনত
পানরন।
কানরা কানরা শক্ষনে তানির ম্ন খ্ারাপ হনয় পনড় এবং তারা মননজনিরনক গুটিনয় শনন। যা ঘটনে
শস মবষনয় আপমন হয়ত কথ্া না বলনত োইনত পানরন। কম্ বাতে ালাপ করা এবং মেন্তা করার
জনয সম্য় শিওয়া হয়ত ম্ৃতভযর জনয প্রস্তুত হওয়ার একটি উপায় হনত পানর।
ক্লাবয
কম্ িমক্ত থ্াকা স্বাভামবক। মননজর শয কাজগুমল আপমন সাধ্ারণত মননজ কনরন শসগুমল করনত
আপনার সাহানযযর প্রনয়াজন হনত পানর। আপমন হয়ত শিখ্নবন শয মিননর শবলায় আপনার
অননক মবশ্রাম্ শনবার িরকার হয়। শকান মকেভ করা কিসাধ্য হনয় পড়নল, সাহানযযর জনয
বলনবন, শযম্ন হাতম্ভখ্ শধ্ায়া ও কাপড়নোপড় পরা। যমি আপনার কানে খ্াবার খ্াওয়া
ক্লামন্তকর হয়, পভনরা খ্াবার খ্াওয়ার বিনল আনরা ঘনঘন অল্প পমরম্ানণ খ্াওয়ার শেিা করুন।
ঘুন র স সযা
ভালভানব ঘভম্াননা মকেভ ম্ানভনষর জনয কঠিন হনত পানর। এটির জনয হয়নতা অননক কারণ
থ্াকনত পানর। আপমন হয়নতা উনিগ শবাধ্ করনেন বা আপনার শকান উপসগে রনয়নে যা
আপনানক মবরক্ত করনে। শকান শকান ওষভধ্ আপনানক জামগনয় রাখ্নত পানর। যমি আপনার ভাল
ঘভম্ না হয় শসনক্ষনে আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলভন।
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ঘভনম্ানত সাহানযযর জনয মকেভ মজমনষ আপমন করনত পানরন:
•

আনলা এবং িব্দ কম্ান এবং মনমিত করুন শয আপনার কক্ষ খ্ভব গরম্ বা ঠাণ্ডা না
থ্ানক

•

যমি আপনার শতাষক আরাম্িায়ক না হয় আনরা আরাম্িায়ক একটির মবষনয় আপনার
নাসেনক মজোসা করুন

•

মবোনায় যাবার আনগ গরম্ পানীয় পান করুন মকন্তু কযানফ্ইন ও অযালনকাহল পমরহার
করুন

•

আপমন ঘভম্ানত যাবার অন্তত এক ঘণ্টা আনগ শথ্নক শকাননা মিনযভক্ত যন্ত্র বযবহার করা
এমড়নয় েলভন শযম্ন স্মাটেনফ্ান, টযাবনলট বা টিমভ

•

যমি আপমন রানত শজনগ ওনঠন, আপমন শয মবষনয় মেমন্তত বা আপনার যা করার
প্রনয়াজন তা মলনখ্ রাখ্ভন

•

মিমথ্লায়ননর মসমড বা মডমভমড বযবহার করুন, বা মিমথ্ল কনর এম্ন গান শুনভন।

েবে এই বজবেষগুবলনত সাহােয ো হে, আপোর িাক্তার বা োনসয র হেত আপোনে ঘু ানত
সাহােয েরার অেয পরা শ্য থ্ােনত পানর, মে ে ওষুধ।
বযথ্া
যখ্ন তানির শরানগর অবনমত হয়, অননক বযমক্ত বযথ্ার মবষনয় মেমন্তত হন। যমি আপনার বযথ্া
শথ্নক থ্ানক তনব আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলভন। তারা এই বযাপানর সাহাযয করনত পানরন
এবং প্রনয়াজনন আপনানক বযথ্ার জনয ওষভধ্ শিনবন।
অননক ধ্রনণর বযথ্ার ওষভধ্ আনে। আপনার ডাক্তার বা নাসে মনধ্োরণ করনবন শকানটি আপনার
জনয সবনেনয় ভাল হনব।
বযথ্ার ওষুধ খাবার স নে সবয ো আপোর িাক্তানরর বেনেয শ্ো ম নে চলনবে। এগুনলা েখে
বেনের মবলাে এেটি বেবেয ি স নে মেওো হে তখেই সবনচনে ভানলাভানব োজ েনর।
আপমন সাধ্ারণত বযথ্ার ওষভধ্গুনলা টযাবনলট আকানর, তরল ওষভধ্ মহসানব, বা আপনার ত্বনকর
উপর পমি লাগাননা মহসানব বযবহার কনরন। যমি আপমন মগলনত না পানরন বা অসভস্থ থ্ানকন,
শসনক্ষনে আপমন অনয শকান উপানয় বযথ্ার ওষভধ্ মননত পানরন। আপনার নাসে বা ডাক্তার
আপনানক আরও শবমি বলনত পারনবন।
বযথ্ার ওষুধ বযবহানরর োরনণ পার্শ্য প্রবতবিো
তীব্র বযথ্ার ওষভনধ্র কারনণ তন্দ্রােন্নতা, অসভস্থতা এবং শকাষ্ঠকাঠিনয হনত পানর। তন্দ্রােন্নতা
সাধ্ারণত কনয়ক মিন পনরই বন্ধ হনয় যায়। যমি আপনার বমম্-বমম্ লানগ, শসনক্ষনে আপনানক
সাহাযয করার জনয িরীর খ্ারাপ না হবার ওষভধ্ শিওয়া শযনত পানর। বমম্-বমম্ লাগা
সাধ্ারণত কনয়ক মিননর ম্নধ্যই ভাল হনয় যায়। শকাষ্ঠকাঠিনয হওয়া খ্ভবই সাধ্ারণ। শবমিরভাগ
শলাকজন যারা িমক্তিালী বযথ্ার ওষভধ্ বযবহার কনরন, তানিরনক এই বযাপানর সাহাযয করার
জনয লযাক্সাটিভ নাম্ক একটি ওষভনধ্রও িরকার হয়। আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনানক আরও
শবমি বলনত পারনবন।
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বযথ্া ে ানোর অেয উপােগুবল
আপনার বযথ্া কম্াননায় সহায়তার জনয আপমন অনয মকেভ কাজ করনত পানরন:
•

আপনানক শিওয়া শয শকাননা মবনিষ সরঞ্জাম্ বযবহার করুন। উিাহরণস্বরূপ, আপমন
শেয়ানর োপ কম্াননার কুিন বযবহার করনত পানরন বসার বা শিাওয়ার এক
আরাম্িায়ক ভমঙ্গ খ্ভৌঁনজ শপনত সাহাযয করনত।

•

মিমথ্লায়ননর শক িলগুনলা বযবহার করুন শযম্ন গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস শনওয়া বা ধ্যান
করা।

•

গান শুনন বা মসননম্া শিনখ্ মননজনক অনযম্নস্ক করার শেিা করুন।

আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার বযথ্া কম্াননায় সাহাযয করার অনয উপায়গুমল সম্বনন্ধ বলনত
পানরন।
বব -বব মবাধ েরা বা বব েরা
আপনার অসভখ্ বা আপনার ওষভধ্গুমল আপনানক বমম্-বমম্ শবাধ্ করানত পানর (বমম্ভাব) বা
বমম্ করানত পানর (বমম্)। যমি এম্নটি ঘনট, শসনক্ষনে আপনার ডাক্তার আপনানক বমম্-বমম্
শবাধ্ না করার ওষভধ্ মিনয় সাহাযয করনত পানরন। বমম্-বমম্ শবাধ্ করা শযন আবার মফ্নর না
আনস তা প্রমতনরাধ্ করার জনয মনয়মম্তভানব ওষভধ্ শনওয়াটা অননক গুরুত্বপূণে। আপমন বমম্শরাধ্ী ওষভধ্ টযাবনলট বা তরল মহসানব গ্রহণ করনত পারনবন। যমি আপনার মগলনত অসভমবধ্া
হয়, আপমন তা অনয এক উপানয় গ্রহণ করনত পানরন, যানত অন্তভভে ক্ত ইননজকিন। আপনার
ডাক্তার বা নাসে এই বযাপানর আপনানক আরও শবমি বলনবন।
যমি আপমন বমম্-বমম্ শবাধ্ কনরন, যা যা সাহাযয করনত পানর তানত অন্তভভে ক্ত:
•

আিা শিওয়া ো, আিা শিওয়া মবয়ার বা আিা শিওয়া মবস্কভ ট

•

মফ্মজ পানীয় েভ ম্ভক মিনয় মিনয় পান করা

•

পভনরা খ্াবার খ্াওয়ার বিনল আনরা ঘনঘন অল্প পমরম্ানণ খ্াওয়া

•

শুকননা খ্াবার খ্াওয়া, শযম্ন িযাকার

•

গরম্ খ্াবার খ্াওয়ার পমরবনতে উষ্ণ বা ঠাণ্ডা খ্াবার খ্াওয়া

•

অনয কাউনক আপনার জনয খ্াবার ততমর করনত বলা।
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ওজে ে া বা বখনে েন োওো
আপনার ওজন কনম্ শযনত পানর, যমিও আপমন ভানলাভানব খ্ানেন। এটি মবেমলত করনত পানর।
ঘন ঘন অল্প অল্প কনর খ্াওয়ার শেিা করুন এবং জল খ্াবার খ্াওয়ার জনয কানে রাখ্ভন।
শস্টরনয়ড নাম্ক ওষভধ্গুনলা ম্ানঝ ম্ানঝ আপনার খ্াওয়ার রুমে বাড়ানত সাহাযয করনত পানর।
যমি এগুনলা আপনানক সাহাযয কনর শসনক্ষনে আপনার ডাক্তার আপনানক এগুনলা শপ্রসিাইব করনত
পানরন।
এই পযোনয় আপনার িরীনর ততটা িমক্তর প্রনয়াজন হয় না। আপমন যখ্ন জীবননর অবসাননর
কাোকামে শপ ে
ৌঁ নেন এোড়া তখ্ন আপনার িরীনরর পনক্ষও খ্াবার হজম্ করা কঠিন হনয় পনড়।
তাই মননজনক খ্াবানরর জনয শজার করনবন না কারণ তা আপনানক অসভস্থ শবাধ্ করানত পানর।
আপনার পমরবারবগে এবং বন্ধভরা উমিগ্ন বা মবেমলত হনত পানরন কারণ আপনার আর মখ্নি পায়
না বা আপমন খ্াবার উপনভাগ কনরন না। তানির সানথ্ কথ্া বলভন শয আপমন কী শখ্নত বা
পান করনত োইনবন।
মোষ্ঠোঠিেয
অননক শলাকজননর শকাষ্ঠকাঠিনয হনয় থ্ানক। এর কারণ হনে তারা েলানফ্রা করনেন না এবং
পমরম্াণ ম্নতা খ্াওয়ািাওয়া ও পান করনেন না। এোড়া কড়া বযথ্ানািনকর ম্ত ওষভধ্গুমল
শকাষ্ঠকাঠিননযর কারণ হনত পানর। আপনার ডাক্তার বা নাসেনক বলভন যমি আপনার এই সম্সযা
হনয় থ্ানক। তারা আপনানক সাহাযয করার জনয লযাক্সাটিভ নাম্ক ওষভধ্ মিনত পানরন। এটি
মনমিত করনবন শয আপমন প্রেভ র পমরম্ানণ তরল পানীয় পান করনেন। যমি আপমন পানরন,
একটি উচ্চ ফ্াইবানরর পথ্য খ্াওয়ার শেিা করুন, ফ্ল এবং িাকসবমজ, ব্রাউন রাইস, পাউরুটি
এবং পাস্তাসহ।
র্শ্াসেনির অেুভূবত হওো
শ্বাসকি ভীমতকর হনত পানর। যমি আপনার শ্বাসকি হয় বা যমি হঠাৎ কনর আপনার
সাধ্ারনণর শেনয় শবমি শ্বাসকি হয় তাহনল আপনার ডাক্তার বা নাসেনক জানান। শ্বাসকনির
কারণ কী তার উপর মনভে র কনর মবমভন্ন মজমনষ শথ্নক সাহাযয হনত পানর।
আপনার শ্বাসকনির সভরাহা করার জনয বসার বা িাৌঁড়াননার আপনার জনয শসরা জায়গা আপনার
নাসে আপনানক শিখ্ানত পানরন। হাতম্ভখ্ শধ্ায়া ও কাপড়নোপড় পরার ম্নতা কাজগুনলা বনস
করুন। যমি আপনার ম্নন হয় শয আপনার শ্বাসকি হনে, শসনক্ষনে আপনার ম্ভনখ্র উপর
বাতাস শিবার জনয ঠাণ্ডা বাতানসর ফ্যান বযবহার করুন বা শখ্ালা জানালার পানি বসভন। যমি
আপনার অনয ঘনর থ্াকা কানরা সানথ্ না উনঠ কথ্া বলার প্রনয়াজন হয়, আপমন একটি
শম্াবাইল শফ্ান বযবহার করনত পানরন। যমি আপনার প্রনয়াজন হয় আপনার মজমপ বা নাসে
আপনার জনয বাসায় অমক্সনজন শনওয়ার বযবস্থা করনত পানরন।
আপনানক মনশ্বাস মননত সাহাযয করার জনয আপনার ডাক্তার আপনানক ওষভধ্ মিনত পানরন।
আপনার নাসে বা শকাননা সাইনকানথ্রামপস্ট আপনানক আরাম্ করার উপায় শিখ্ানত পানরন, যানত
আপমন কম্ উমিগ্ন শবাধ্ কনরন। যমি উনিগ শ্বাসকনির কারণ হয় বা তার আনরা অবনমত হয়,
তাহনল কম্ উমিগ্ন হওয়া আপনার শ্বাস শনওয়ার মবষনয় সাহাযয করনত পানর।
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ুনখর স সযা
আপনার ম্ভখ্ শুষ্ক হনয় শযনত পানর, বা ঘা বা সংিম্ণ হনত পানর। মকেভ মকেভ ওষভধ্ এই
সম্সযাগুনলানক আরও প্রকট কনর তভ লনত পানর। আপনার ম্ভনখ্ শকান সম্সযা হনয় থ্াকনল আপনার
নাসে বা ডাক্তারনক বলভন শযন তারা এগুনলার মেমকৎসা করনত পানরন।
আপনার ম্ভনখ্র মভতনরর যত্ন শনওয়া গুরুত্বপূণে এবং তা ম্ভনখ্র সম্সযা প্রমতনরাধ্ করনত সাহাযয
করনত পানর। এটি আপনার ম্ভখ্নক পমরষ্কার রাখ্নত সাহাযয কনর। শলারাইড যভক্ত টভ থ্নপস্ট মিনয়
মিনন িভইবার আপনার িাৌঁত ব্রাি করুন। যমি আপনার ম্ভনখ্ ক্ষত শথ্নক থ্ানক তনব বাচ্চানির
নরম্ টভ থ্ব্রাি বযবহার করুন। যমি আপনার ডাক্তার আপনানক ম্াউথ্ ওয়াি মিনয় থ্ানকন, তনব
শসনক্ষনে কীভানব এটি বযবহার করনত হনব শসই সম্পনকে মননিে িনাগুনলা শিখ্ভন।
কযানফ্ইন, অযালনকাহল বা ধ্ূম্পান করা এড়ানল সাহাযয হনত পানর, কারণ এগুনলা আপনার ম্ভনখ্র
অবস্থানক আর খ্ারাপ কনর তভ লনত পানর। যমি আপনার ম্ভখ্ শুষ্ক থ্ানক তনব টমনক পামন বা
শলনম্াননড েভ ম্ভক মিনয় পান করুন, বরনফ্র টভ কনরা েভ ষভন বা মেমনমবহীন গাম্ মেবানত থ্াকুন।
জটিল উপসেয গুনলার বযবস্থাপো
আপনার উপসগেগুনলার মেমকৎসা প্রায়িই বাসায় করা হনয় থ্ানক। মকন্তু কখ্নও কখ্নও আপনার
উপসগেগুমলনক একটি হসমপস বা হাসপাতানল মেমকৎসা করানত হনত পানর। আপনার ডাক্তার বা
নাসে এই বযাপানর আপনার সানথ্ কথ্া বলনবন। আপমন একটভ ভাল শবাধ্ করনত শুরু করনলই,
সাধ্ারণত আপমন বাসায় পভনরায় েনল শযনত পারনবন।

জীবনের মশ্ষ েনেেটা বেে
জীবননর শিষ কনয়কটা মিন মবমভন্ন শলানকর মবমভন্ন রকনম্র অমভেতা হনয় থ্ানক। ঠিক কী
হনব এবং কখ্ন হনব এটি জাননত পারাটা কঠিন হনত পানর। সাধ্ারণত ধ্ীনর ধ্ীনর আপমন
অননক িভবেল হনয় যানবন এবং খ্ভবই অল্প িমক্ত থ্াকনব। আপনার হয়নতা বা:
•

েলানফ্রা করাটা কিকর হনব

•

আপনার মবোনা শথ্নক উনঠ শেয়ানর বসনত সাহানযযর প্রনয়াজন হনব

•

মিননর শবমির ভাগ সম্য় বা পভনরাটাই মবোনায় কাটাননার প্রনয়াজন হনব

•

আপনার োরপানি কী ঘটনে শসই বযাপানর আগ্রহ হামরনয় শফ্লনবন

•

অননক ঘভম্ানবন এবং যখ্ন শজনগ থ্াকনবন তখ্ন তন্দ্রােন্ন শবাধ্ করনবন

•

মবভ্রান্ত শবাধ্ করনবন আর আপমন স্বপ্ন শিখ্নেন মকনা শসটি মননয় অমনমিত থ্াকনবন।
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শ্ারীবরে পবরচেয া
যারা আপনার শিখ্ানিানা করনেন তানির কাে শথ্নক আপনার আরও অননক যনত্নর প্রনয়াজন
হনব। আপনার যত্ন শনবার জনয যমি আপনার পমরবানরর সাহানযযর প্রনয়াজন হয়, শসনক্ষনে
আপনার নাসে এটির বযবস্থা করনবন।
যমি আপনার ম্ভনখ্র মভতর শুষ্ক হনয় যায়, একজন মডমিক্ট নাসে আপনার পমরেযোকারীনির
শিখ্ানত পানরন মকভানব আপনার ম্ভনখ্র মভতরটা মনয়মম্তভানব আদ্রে করনত হনব। তারা আপনার
শঠাৌঁনটর শফ্নট যাওয়া বন্ধ করনত মলপ বাম্ও লামগনয় মিনত পানরন।
শকয়ারারনির আপনার ত্বকনক ম্নয়িারাইজ করনত এবং মনয়মম্তভানব আপনার িরীনরর
অবস্থাননর পমরবতে ন করনত হনব। এটি আপনার ত্বনক ঘা হওয়ানক বন্ধ করনত সাহাযয কনর।
নানসেরা আপনার শকয়ারারনির শিমখ্নয় শিনবন কীভানব আপনানক আরানম্ রাখ্া যায় যখ্ন আপমন
মননজ মননজ নড়ােড়া করনত পারনবন না।
অননক সম্য় আসনব যখ্ন আপনার শকান মকেভ ই করনত হনব না। আপমন েভ পোপ শুনয় থ্াকনবন
এবং আপনার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধভবান্ধবরা আপনার সানথ্ বনস থ্াকনত পানরন। আপমন কথ্া
বলনত োন নামক মননজর ম্ত কনর মকেভ টা সম্য় কাটানত োন শসটি তানিরনক জামননয় শিনবন।
মকন্তু এোড়া তানির বলভন যমি আপমন োন শয শকউ আপনার সানথ্ সব সম্য় থ্ানক। এটা
আপনার পমরেযোকারীনির আপনার পমরেযোর পমরকল্পনা করনত সাহাযয করনব।
উপসেয স ূহ
যমি আপনার উপসগেগুমলনত পমরবতে ন হয়, আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার ওষভধ্গুমলনত
পমরবতে ন করনত পানরন। ম্ানঝ ম্ানঝ আপনার ডাক্তার বা নাসে আপনার মকেভ ওষভধ্ বন্ধ কনর
মিনত পানরন। বা আপনার নতভ ন শকান উপসর্গ শুরু হনল, তারা নতভ ন ওষভধ্ শুরু করনত
পানরন।
আপনার টযাবনলট মগলনত সম্সযা হনল, অনয শযসব উপানয় ওষভধ্ শিয়া শযনত পানর:
• ইননজকিননর ম্াধ্যনম্
•

আপনার ত্বনকর উপর পমি লামগনয় মিনয়

•

একটি শোট পানম্পর সানথ্ যভক্ত একটি মসমরঞ্জ মিনয়।

কখ্নও কখ্নও রানতর শবলায় বা সপ্তাহানন্ত তাড়াতামড় ওষভধ্ পাওয়া কঠিন হনয় পড়নত পানর।
যমি কখ্নও প্রনয়াজন হয় শসই কারনণ, আপনার ডাক্তার বা নাসে কখ্নও কখ্নও মকেভ মকেভ
ওষভধ্ আপনার কানে শরনখ্ শযনত পানরন। এগুনলানক বলা হয় ‘যমি প্রনয়াজন হয়’ ওষভধ্। যখ্ন
আপনার বাসায় শুধ্ভ 'যমি প্রনয়াজন হয়' ওষভধ্ থ্ানক, তখ্ন শকাননা নাসে বা ডাক্তার আপনার
প্রনয়াজন হনল সরাসমর তা আপনানক মিনত পানর।
শকান শকান শলানকর শক্ষনে মনম্নমলমখ্ত উপসগেগুনলা শিখ্া যায়। শযনহতভ আপমন তন্দ্রােন্ন হনয়
থ্াকনবন, তাই আপনার এই উপসগেগুনলা সম্বনন্ধ জাননত পারার সম্ভাবনা কম্।
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র্শ্াস-প্রর্শ্ানসর পবরবতযে হওো
কখ্নও কখ্নও তরল আপনার গলা বা বভনক জনম্ শযনত পানর। এনত আপনার শ্বাস-প্রশ্বানসর
সম্য় শজানর আওয়াজ হনত পানর মকন্তু এটি আপনার শকান কনির কারণ হনব না। আপনার
নানসেরা তরল জনম্ যাওয়া বন্ধ করনত সাহাযয করনবন বা ওষভধ্ মিনয় সাহাযয করনবন।
অবস্থরতা
মকেভ মকেভ শলাক অমস্থর হনয় পনড়ন। এটা মবমভন্ন কারনণ হনত পানর। আপনার আরানম্র জনয
আর ঘভম্ানত সাহাযয করার জনয আপমন ইননজকিন বা মসমরঞ্জ পানম্পর ম্াধ্যনম্ ওষভধ্ মননত
পানরন। একজন ঘমনষ্ঠ পামরবামরক সিসয আপনার সানথ্ শথ্নক আপনানক সাহাযয করনত পানরন,
বা একজন ধ্ম্ীয় শনতা, মযমন আপনার সানথ্ বসনত, কথ্া বলনত বা প্রাথ্েনা করনত পানরন।
ূ থ্বলনত এবিং অনে পবরবতযে
ত্র
আপমন আপনার ম্ূে বা ম্ল মনয়ন্ত্রণ করনত সক্ষম্ নাও হনত পানরন। এটা স্বাভামবক। আপনার
নাসে আপনানক মবনিষ ধ্রনণর মবোনার কভার এবং পযাড শপনত সাহাযয করনবন। প্রস্রাব সমরনয়
শফ্লার জনয তারা আপনার ম্ূেথ্মলনত হয়ত একটি নল স্থাপন করনত পানরন।
কখ্ননা প্রস্রাব ম্ূেথ্মল শথ্নক শবনরানত পানর না, এবং আপমন ম্ূেতযাগ করনত সক্ষম্ হন না।
এর ফ্নল তলনপনট তীব্র বযথ্া (শপনট বযথ্া) হয়, এবং আপনার তলনপট (শপট) খ্ভব িক্ত হনয়
যায় আর ফ্ভ নল যায়। যমি এটা ঘনট, আপনার পমরেযোকারীনক অমবলনম্ব আপনার ডাক্তার বা
নানসের সানথ্ শযাগানযাগ করনত হনব এবং তানির জরুমর মভমিনত আসনত বলনত হনব। তারা
প্রস্রাব শবর কনর মিনত এবং বযথ্ার উপিম্ করনত ম্ূেথ্মলনত একটি কযানথ্টার লাগানত পানরন।
আপোর মেোরাররা আপোর মোে উপসনেয র বযাপানর উবিগ্ন হনল, তারা আপোর োসয বা
বজবপর সানথ্ মোোনোে েরনবে।

ৃতুযর োোোবে হওো
ম্ারা যামে এম্নটি ভাবাও ভীমতকর হনত পানর। কী হনব এটি মেন্তা করাটাই স্বাভামবক। আপমন
ম্ারা যাওয়ার সম্য় আপনার সানথ্ শকউ থ্াকনল তা সান্ত্বনাজনক হনত পানর। এটা করার জনয
পমরবার বা বন্ধভ সকনলর থ্ানক না। মকন্তু আপমন োইনত পানরন শয আপনার সানথ্ একজন
ধ্ামম্েক বা আধ্যামত্মক পরাম্িেিাতা থ্াকুন। আপনার শকয়ারার বা আত্মীয়স্বজননির বলভন আপমন
কী োন, যানত তারা মনমিতভানব এটি ঘটানত পানরন।
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ো সাধারণত ঘনট
অননক শলানকর জনয, ম্ৃতভয খ্ভব িামন্তপূণ।
ে আপমন সাধ্ারণত গভীর ঘভনম্ ঢনল পড়নবন শযখ্ানন
শজনগ উঠাটা কঠিন এবং কঠিনতর বনল ম্নন হনব।
সাধ্ারণত আপমন ধ্নর ধ্ীনর সম্পূণে অচেতনয হনয় পনড়ন। আপনানক এনকবানরই জাগাননা যায়
না, মকন্তু আপমন এ সনেও আপনার আনিপানির ম্ানভষজননর কথ্া শুননত পান এবং তানির
মবষনয় অবগত থ্ানকন। এম্ন সম্য় আসনত পানর শয আপমন শজনগ থ্ানকন এবং কথ্া বলনত
পানরন, আর তারপর আপমন আবার অচেতনয হনয় পনড়ন।
েবে আপবে বাসাে থ্ানেে আপোর পবরচেয াোরীরা বেনে 24 ঘণ্টা, সপ্তানহ 7 বেে আপোর
বিবিক্ট োসয , মেশ্াবলি োসয বা বজবপ-র সানথ্ মোোনোে েরনত পানরে।
ম্ৃতভযর মনকটবতী কানল, আপনার হাত ও পাগুনলা ঠাণ্ডা শবাধ্ হনব। আপনার ত্বক শোৌঁয়ার জনয
অতযন্ত েিেকাতর হনয় উঠনত পানর। আপনার মনশ্বাস শনওয়ার নকিায় পমরবতে ন হনত পানর।
তা অমনয়মম্ত হনয় পড়নত পানর, প্রনতযক শ্বানসর ম্নধ্য মবরমত িীঘে শথ্নক িীঘেতর হনয়। আপমন
এই পমরবতে নগুমলর মবষনয় অবগত হনবন না। শবমির ভাগ ম্ানভনষর জনয, জীবননর শিষ
ম্ভহূতেগুমল অতযন্ত িান্তভানব কানট। অবনিনষ, আপনার িরীর সম্পূণভ
ে ানব মিমথ্ল হনয় যানব এবং
আপনার মনশ্বাস বন্ধ হনয় যানব।

ৃতুযর পর
এই অধযােটি আপোর আিীেস্বজে বা মেোরারনের জেয মলখা হনেনে, বেন্তু আপবেও এটি
পড়নত চাইনত পানরে।
যমি আপনার পমরবানরর সিসয বা বন্ধভ শকাননা হাসপাতাল বা হসমপনস ম্ারা যান, নামসেং কম্ীরা
আনিপানিই থ্াকনবন। পরবতী কনয়ক ঘণ্টায় কী কী করার প্রনয়াজন শস মবষনয় তারা আপনানক
মননিে িনা শিনবন।
আপমন োইনল শয বযমক্ত ম্ারা শগনেন তার সানথ্ সম্য় কাটানত পানরন। অননক শলাক বনস কথ্া
বলনত বা হাত ধ্নর থ্াকনত পেন্দ কনরন। আপমন োইনত পানরন শকান আত্মীয় বা বন্ধভ শযন
শসখ্ানন আপনানক সানপাটে শিবার জনয থ্ানকন। যা আপমন সঠিক বনল ম্নন কনরন তাই
করনবন।
আপনার কানে গুরুত্বপূণে ম্নন হয় এম্ন শয শকান আোরানভষ্ঠান করবার জনয সম্য় মনন।
এোড়াও এই সম্নয় আপনার সানথ্ একজন আধ্যামত্মক বা ধ্ম্ীয় শনতা থ্াকাটা সাহাযয করনত
পানর।
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বজবপ েী েরনবে
যমি বযমক্তটি বাসায় ম্ারা যান এবং তা প্রতযামিত থ্ানক, শসনক্ষনে তানির
নাসেনক আপনানক কনয়ক ঘণ্টার ম্নধ্য জানানত হনব। তারা যথ্াসম্ভব িীঘ্র
হনয়নে তা মনমিত করনত। যমি আপনার পমরবানরর সিসয বা বন্ধভ রানে
করার সাধ্ারণ সম্নয়র বাইনর ম্ারা যান, আপনানক তার পনরর সকানলর
শযাগানযাগ করনত হনব না, যমি না আপমন তা োন।

মজমপ বা কমম্উমনটি
বাসায় আসনবন ম্ৃতভয
বা মজমপ-র কাজ
আনগ ডাক্তানরর সানথ্

যমি মজমপ আনসন, তনব মতমন আপনানক একটি শডথ্ সাটিেমফ্নকট শিনবন। এটি ম্ৃতভযর কারণ
মনমিত কনর। এোড়াও তারা আপনানক একটি ফ্রম্ শিনবন যানক বলা হয় ‘তথ্যিাতার জনয
শনাটিি’। এটি আপনানক বলনব কীভানব ম্ৃতভয মনবন্ধন করনত হয় (মননম্ন শিখ্ভন)।
একজন নাসে বা আউট-অব-আওয়াসে ডাক্তার আসনল, তারা ম্ৃতভয হনয়নে তা মনমিত করনবন।
মকন্তু আপনানক পনরর মিন আপনার মজমপর মনকট শথ্নক একটি শডথ্ সাটিেমফ্নকট মননত হনব।
অনযযবিবিো পবরচালে েী েরনবে
ম্ৃতভয মনমিত হওয়ার সানথ্ সানথ্ই, আপমন অনন্তযমিমিয়া পমরোলনকর (আন্ডারনটকার) সানথ্
শযাগানযাগ করনত পানরন। তানিরনক মিনরাত 24 ঘণ্টাই পাওয়া যায়। তারা আপনানক বলনবন
এরপনর কী করনত হনব। আপমন অনন্তযমিমিয়ার পমরোলনকর মববরণ আপনার স্থানীয় শফ্ান বভনক
বা ইন্টারনননট খ্ভৌঁনজ পানবন। এোড়া আপমন এই তথ্য নযািনাল অযানসামসনয়িন অফ্ মফ্উনারাল
মডনরক্টরস https://nafd.org.uk শথ্নক শপনত পানরন।
অনন্তযমিমিয়ার পমরোলক আপমন োওয়া ম্ােই েনল আসনবন। তারা আপনার আত্মীয় বা বন্ধভর
ম্ৃতনিনহর তোবধ্ান করনবন। আপমন অনন্তযমিমিয়ার পমরোলকনক বলনবন আপমন োন কীভানব
তারা এটি করনবন এবং শকান ঐমতহয অনভসরণ করনত হনব মকনা।
অনন্তযমিমিয়ার পমরোলকনক বলভন যমি আপমন বা আপনার পমরবার বযমক্তর ম্ৃতনিনহর সানথ্ মকেভ
সম্য় কাটানত োন। মকেভ বযমক্ত অনন্তযমিমিয়া শিষ হওয়া পযেন্ত তানির পমরবানরর সিসয বা
বন্ধভর ম্ৃতনিনহর শিখ্ানিানা করনত োন। অনন্তযমিমিয়ার পমরোলক এটির মবষনয় আপনানক
সাহাযয করনত পানরন।
অথ্বা আপমন হয়ত পেন্দ করনত পানরন শয ম্ৃতনিহটি অনন্তযমিমিয়ার পমরোলনকর েযানপল অফ্
শরস্ট-এ মননয় যাওয়া শহাক। অনন্তযমিমিয়ার পমরোলক আপনানক মজোসা করনবন শয আপমন
োন মক না শয ম্ৃত বযমক্তনক শকাননা মনমিে ি শপািাক পরাননা শহাক, শযম্ন পেন্দসই শপািাক।
আপমন োইনল ম্ৃতনিনহর সানথ্ থ্াকনত েযানপল অফ্ শরস্ট-এ শযনত পানরন।
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ত
ৃ ু য বেবন্ধেেরণ
অনন্তযমিমিয়ার পূনবে, আপনানক আপনার স্থানীয় শরমজস্টার অমফ্নস ম্ৃতভয মনবন্ধন করনত হনব।
এটি পাৌঁে মিননর (স্কটলযানন্ডর শক্ষনে এটি আট মিন) ম্নধ্য করনত হনব। আপমন আপনার স্থানীয়
শরমজস্টার অমফ্নসর মববরণ শপনত পানরন শফ্ান বইনয় বা ওনয়বসাইট www.gov.uk/register-adeath-এ মগনয়। শডথ্ সাটিেমফ্নকনটর খ্ানম্র উপনরও এটি মলখ্া থ্াকনত পানর। ম্ৃতভয মনবন্ধননর
পূনবে শরমজস্টার অমফ্নস শফ্ান কনর যানবন। আপনানক একটি অযাপনয়ন্টনম্ন্ট করনত হনত পানর।
আরও অমধ্ক তনথ্যর জনয gov.uk/register-a-death মভমজট করুন।
অনযযবিবিোর পবরেল্পো েরা
আপনার আত্মীয় বা বন্ধভ তানির অনন্তযমিমিয়ায় তারা কী োন তা আপনানক বনল শযনত পানরন
বা মলনখ্ শযনত পানরন। শকান শকান সংস্কৃ মত এবং ধ্নম্ে, ম্ৃতভযর পর পরই অনন্তযমিমিয়া সম্পন্ন
করাটা গুরুত্বপূণে। যমি এটি করনত হয় তনব অনন্তযমিমিয়ার পমরোলকনক বলভন।
অনন্তযমিমিয়ার পমরোলক আপনানক অনন্তযমিমিয়ার বযবস্থা করনত সাহাযয করনবন। এোড়াও
আপমন একজন ধ্ম্ীয় বা আধ্যামত্মক শনতার কাে শথ্নক সাহাযয শপনত পানরন। আপনার বন্ধভ বা
আত্মীয় তার ইো সম্পনকে শকান তথ্য না মিনয় থ্াকনল, অনন্তযমিমিয়ার পমরোলক পমরকল্পনা
করার ম্াধ্যনম্ পভনরা অনন্তযমিমিয়া সম্পন্ন করনত সাহাযয করনবন।
ববষাে আপোনে মে ে অেুভব েরাে
আপনার মনকটবতী কানরার ম্ৃতভযর পর মবষাি স্বাভামবক। আপমন মবমভন্ন আনবগ অনভভব করনত
পানরন, যানত অন্তভভে ক্ত থ্ানক অবিভাব, অমবশ্বাস, রাগ বা শিাষী শবাধ্ করা। আপমন বযমক্তটির
জনয আকাঙ্ক্ষা বা মবষণ্ণ শবাধ্ করনত পানরন। যমিও প্রথ্ম্ মিনক এই অনভভূমতগুনলা খ্ভব তীব্র
হয়, তনব সম্নয়র সানথ্ সানথ্ এগুনলা হালকা হনত থ্ানক।
আপমন শকম্ন শবাধ্ করনেন শস মবষনয় পমরবার বা বন্ধভনির সানথ্ কথ্া বলনল সাহাযয হনত
পানর। মকন্তু আপমন শেননন না এম্ন কানরা সানথ্ কথ্া বলনত পেন্দ করনত পানরন। মকেভ সংস্থা
আনে, যানির কানে ম্ানভষজন আনে যার সানথ্ আপমন কথ্া বলনত পানরন, শযম্ন, িভস
মবমরভনম্ন্ট শকয়ার (Cruse Bereavement Care) (এই তনথ্যর পনরর মিনক উপনযাগী
সংস্থাগুমলর তামলকা শিখ্ভন)। আপনার মজমপ সহায়তা মিনত পানরন এবং আপনানক একটি স্থানীয়
মবমরভনম্ন্ট কাউনন্সলনরর সানথ্ শযাগানযাগ কমরনয় মিনত পানরন। অননক শলানকর কানেই
কাউনন্সলনরর সানথ্ কথ্া বলা সহায়ক বনল ম্নন হয়।
অননক হসমপস তানির পমরনষবা বযবহার করা বযমক্তনির পমরবারবনগের জনয ম্ৃতভযনিাকমবষয়ক
সহায়তা প্রিান কনরন। শকউ শকউ হয়ত সহায়তা প্রিান কনরন যমিও আপনার পমরবানরর সিসয
বা বন্ধভ হসমপস বযবহার কনরনমন।
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যমি আপনার শোট সন্তান বা টিননজার থ্ানক, তানিরও মবমভন্ন আনবগ শিখ্া শিনব। এগুমল
তানির আেরণনক প্রভামবত করনত পানর। মকেভ সংস্থা আনে যারা আপনানক আপনার সন্তাননির
সহায়তা করনত সাহাযয করনব, যানত অন্তভভে ক্ত উইনস্টনস উইি (Winston’s Wish)
(www.winstonswish.org)। মকেভ হসমপস স্কভ লগুমলর সানথ্ কাজ কনর এবং এোড়া বযাপক
পমরসনরর সহায়তা প্রিান কনর।

প্রনোজেীে সিংেঠেগুনলার সানথ্ মোোনোে েরার ববস্তাবরত বববরণ
জীবে মশ্নষ পবরচেয া:
যাবর কুবর (Marie Curie)
মটবলন াে 0800 090 2309 (শসাম্বার শথ্নক শুিবার, সকাল 8 টা শথ্নক মবনকল 6 টা
পযেন্ত, িমনবার, সকাল 11 টা শথ্নক মবনকল 5 টা পযেন্ত)
ইন ইল supporter.services@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
শয সব শলানকরা তানির জীবননর শিষ প্রানন্তর মিনক আগানেন ম্যামর কুমর তানির মবনাম্ূনলয
পমরেযো মিনয় থ্ানকন। তারা বাসায় বা হসমপনস আপনার পমরেযো করনত পারনবন। তারা
রানতর শবলায়ও পমরেযো কনর থ্ানকন।
োউনেবলিং এবিং

ােবসে সহােতা:

বিটিশ্ অযানসাবসনেশ্ে র োউনেবলিং অযান্ড সাইনোনথ্রাবপ
মটবলন াে 01455 883 300
ইন ইল bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
আপমন ওনয়বসাইনট কাউনন্সলনরর জনয অনভসন্ধান করনত পানরন এবং শথ্রামপ এবং কীভানব এটা
সাহাযয কনর শসই সম্পনকে পড়নত পানরন।
মেোরারনের জেয সহােতা:
মেোরারস ইউনে (Carers UK)
মটবলন াে (ইিংলযান্ড, স্কটলযান্ড, ওনেলস) 0808 808 7777
মটবলন াে (েেয ােয আোরলযান্ড) 028 9043 9843
(শসাম্বার এবং ম্ঙ্গলবার সকাল 10–মবকাল 4)
ইন ইল advice@carersuk.org
www.carersuk.org
ইউনক জভনড় থ্াকা শকয়ারারনির তথ্য ও সহায়তা শিয়। আপনার এলাকার শকয়ারারনির জনয
আপনানক সানপাটে গ্রুনপর সানথ্ শযাগানযাগ কমরনয় শিয়।
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মেউ

ারা মেনল সহােতা বেনে থ্ানে:

িুজ বববরভন ন্ট মেোর (Cruse Bereavement Care)
মটবলন াে 0808 808 1677 (শসাম্বার এবং শুিবার, সকাল 9.30 টা শথ্নক মবনকল 5 টা পযেন্ত,
ম্ঙ্গলবার শথ্নক বৃহেমতবার, সকাল 9.30 টা শথ্নক রাত 8 টা পযেন্ত)
ইন ইল: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.org.uk
সারা ইউনক জভনড় িাখ্া অমফ্স রনয়নে শযখ্ান শথ্নক আপমন সহায়তা পানবন যমি আপনার মপ্রয়
শকউ ম্ারা মগনয় থ্ানকন। www.cruse.org.uk/cruse-areas-and-branchesশথ্নক আপমন
আপনার স্থানীয় িাখ্া অমফ্স খ্ভৌঁনজ শপনত পানরন।
সবলবসটর খুুঁনজ মেওো:
েযা ল’ মসাসাইটি র ইিংলযান্ড অযান্ড ওনেলস (The Law Society for England and Wales)
মটবলন াে 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
ইংলযান্ড এবং ওনয়লনসর সমলমসটরনির প্রমতমনমধ্ত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরণ মিনত
পানর।
েযা ল’ মসাসাইটি অব স্কটলযান্ড (The Law Society of Scotland)
মটবলন াে 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
স্কটলযানন্ডর সমলমসটরনির প্রমতমনমধ্ত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরণ মিনত পানর।
েযা ল’ মসাসাইটি অব েেয ােয আোরলযান্ড (The Law Society of Northern Ireland)
মটবলন াে 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
নিে ানে আয়ারলযানন্ডর সমলমসটরনির প্রমতমনমধ্ত্ব কনর এবং সমলমসটরনির মবস্তামরত মববরণ মিনত
পানর।
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যােব লাে (Macmillan) বেভানব আপোনে সাহােয েরনত পানর
আপনানক এবং আপনার পমরবারনক সাহাযয করনত ম্যাকমম্লান (Macmillan) এখ্ানন আনে।
আপমন শযখ্ান শথ্নক সহায়তা শপনত পানরন:
•

েযা যােব লাে সানপাটয লাইে (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 00)।
আম্ানির শিাভাষী আনে, তাই আপমন আম্ানির সানথ্ আপনার ভাষায় কথ্া বলনত
পানরন। আপমন শয ভাষাটি বযবহার করনত োন, শুধ্ভ তার নাম্ ইংনরমজনত আম্ানিরনক
বলভন। আম্রা শম্মডনকল প্রশ্নগুনলার উির মিনত পামর, আপনানক আমথ্েক সহায়তার
মবষনয় তথ্য মিনত পামর, বা আপনার অনভভূমতগুনলার মবষনয় আপনার সানথ্ কথ্া বলনত
পামর। সপ্তানহ 7 মিন, সকাল 8 শথ্নক সন্ধযা 8টা পযেন্ত শফ্ান লাইন শখ্ালা থ্ানক।

•

যােব লাে (Macmillan) ওনেবসাইট (macmillan.org.uk)। কযানসার এবং কযানসার
মননয় শবৌঁনে থ্াকার মবষনয় আম্ানির সাইনট ইংনরমজনত অননক তথ্য আনে।
www.macmillan.org.uk/translations ওনেবসাইনট অেযােয ভাষাে আনরা তথ্য আনে

•

তথ্য ও সহােতা পবরনষবা৷ তথ্য ও সহায়তা শকনন্দ্র, আপমন একজন কযানসার সহায়তা
মবনিষনের সানথ্ কথ্া বলনত পানরন এবং মলমখ্ত তথ্য শপনত পানরন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওনয়বসাইনট আপনার সবনেনয় মনকটস্থ শকন্দ্র
খ্ভৌঁনজ শবর করুন বা আম্ানির কল করুন। আপনার হাসপাতানল একটি শকন্দ্র থ্াকনত
পানর।

•

স্থােীে সানপাটয গ্রুপ - সানপাটে গ্রুনপ আপমন কযানসানর আিান্ত অনযানয শলাকজননর
সানথ্ কথ্া বলনত পানরন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওনেবসাইনট আপোর
োোোবে এেটি গ্রুপ খুুঁনজ বেে বা আম্ানিরনক কল করুন।

•

যােব লাে (Macmillan) অেলাইে েব উবেটি – আপমন একই ধ্রননর পমরমস্থমতনত
থ্াকা বযমক্তনির সানথ্ macmillan.org.uk/community-এ েথ্া বলনত পানরে।
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শ্ব্দ তাবলো
শ্ব্দ

ইিংনরবজনত

ইিংনরবজনত বেভানব
বলনত হে

অথ্য

অন্ত্র

Bowel

োওয়েি

আপনার িরীনরর মভতনর একটি
লম্বা টিউব যা আপনানক খ্াবার
হজম্ করনত সাহাযয কনর।

অনন্তযমিমিয়ার
পমরোলক

Funeral director

লিউনারাি লিয়রক্টর

একজন বযমক্ত মযমন অনন্তযমিমিয়ার
বযবস্থা কনরন। তারা
অনন্তযমিমিয়ার পূনবে বযমক্তটির
ম্ৃতনিনহর পমরেযোও কনরন এবং
পমরবারটিনক সহায়তা শিন।

কাউনন্সলর

Counsellor

কাউনন্সলর

একজন শপিাজীবী মযমন
শলাকজননক তানির আনবগ বা
বযমক্তগত সম্সযার সানথ্ ম্ামননয়
মননত সাহাযয করার জনয
প্রমিমক্ষত।

শকাষ্ঠকাঠিনয

Constipation

কনলিয়েশন

যখ্ন পায়খ্ানা করাটা কঠিন বা
শবিনািায়ক বনল আপনার ম্নন
হয়। আপমন সাধ্ারণত যতবার
মগনয় থ্ানকন ততবার যানবন না,
বা আপনার পায়খ্ানা কঠিন এবং
মপণ্ডম্য় হনত পানর।

কযানথ্টার

Catheter

কযানথ্টার

একটি সরু প্লামস্টনকর টিউব যা
আপমন শয ফ্ভ নটা মিনয় প্রস্রাব
(ম্ূেতযাগ) কনরন শসখ্ান মিনয়
শবমরনয় আনস। এটা শসখ্ানন
লাগাননা হয় যানত টয়নলনট যাবার
জনয না উনঠ আপমন ম্ূেতযাগ
করনত পানরন।

েযানপল অব শরস্ট

Chapel of rest

েযানপল অব শরস্ট

অনন্তযমিমিয়ার পূবে পযেন্ত শয
স্থানন কানরা ম্ৃতনিহ শরনখ্ শিওয়া
হয়।

শলারাইড

Fluoride

শলারাইড

প্রাকৃ মতক খ্মনজ যা শবমির ভাগ
টভ থ্নপনস্ট বযবহৃত হয়।
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মবষাি

Grief

লিি

মবষাি হল শকউ ম্ারা শগনল
আপমন শযম্নটি অনভভব করনবন।
এটি প্রনতযনকর জনয আলািা হয়।

ম্ূেথ্মল

Bladder

ব্লািার

আপমন টয়নলনট না যাওয়া পযেন্ত
আপনার শিনহর শয অঙ্গটি প্রস্রাব
ম্জভত কনর রানখ্।

শরমজস্টার অমফ্স

Register office

শরমজস্টার অমফ্স

স্থানীয় সরকারী ভবন শযখ্ানন
জন্ম, মববাহ এবং ম্ৃতভয শরকডে
করা হয়।

সমলমসটর

Solicitor

সমলমসটর

একজন আইমন শপিাজীবী মযমন
শলাকজননির তানির উইল মলখ্নত
সাহাযয করার জনয প্রমিমক্ষত।
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বািংলা ভাষাে আনরা তথ্য আনে
এই মবষয়গুনলা সম্বনন্ধ আম্ানির বাংলা ভাষায় তথ্য আনে:
েযােসানরর ধরে

েযােসানরর ম াোববলা েরা

•

স্তন কযানসার

•

•

বৃহিানন্ত্রর কযানসার

যমি আপনার কযানসার মনণেয় হনয় থ্ানক - একটি েটজলমি
মননিে মিকা

•

ফ্ভ সফ্ভ নসর কযানসার

•

খ্াবার সম্সযা এবং কযানসার

•

শপ্রানস্টট কযানসার

•

জীবননর অবসান

•

আমথ্েক সহায়তা - শবমনমফ্টসম্ূহ

•

আমথ্েক সহায়তা - খ্রে শম্টাননার জনয সাহাযয

বচবেৎসাস ূহ

•

শকনম্ানথ্রামপ

•

স্বাস্থযকর খ্ািযাভযাস

•

শরমডওনথ্রামপ

•

ক্লামন্ত (অবসন্নতা) এবং কযানসার

•

সাজোমর

•

কযানসার মেমকৎসার পাশ্বেপ্রমতমিয়াসম্ূহ

•

মননজনক সাহাযয করার জনয আপমন কী করনত পানরন

এই তথ্য শিখ্নত, macmillan.org.uk/translations-এ যান
আ ানের সানথ্ বািংলাে েথ্া বলুে

আপমন 0808 808 00 00 নম্বনর মবনাম্ূনলয ম্যাকমম্লান (Macmillan)-এ শফ্ান করনত পানরন
এবং একজন শিাভাষীর সাহানযয আম্ানির সানথ্ বাংলায় কথ্া বলনত পানরন। আপনার উনিগ ও
মেমকৎসা সম্পমকে ত প্রশ্নগুনলা মননয় আপমন আম্ানির সানথ্ কথ্া বলনত পানরন৷ যখ্ন আপমন কল
করনবন শুধ্ভ ইংনরমজনত বলভন ‘বাংলা(বলভন “শবঙ্গমল”)৷
আম্রা সপ্তানহ 7 মিন, সকাল 8 শথ্নক সন্ধযা 8টা পযেন্ত শখ্ালা থ্ামক।
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সূত্র ও ধেযবাে জ্ঞাপে
এই সকল তথ্য রেনা ও সম্পািনা কনরনে ম্যাকমম্লান কযানসার সানপাটে (Macmillan Cancer
Support)-এর কযানসার তথ্য উন্নয়ন (Cancer Information Development) িল৷ একটি
অনভবাি শকাম্পামন এটি বাংলায় অনভবাি কনরনে৷
এই তথ্য ম্যাকমম্লাননর (Macmillan) পভমস্তকা জীবনের অবসাে বেনেয বশ্োর মভমিনত।
আম্রা আপনানক একটি কমপ পাঠানত পামর, মকন্তু সম্পূণে পভমস্তকাটি শুধ্ভ ইংনরমজনত পাওয়া
যায়।
এই তথ্য অনভনম্ািন কনরনেন মসমনয়র শম্মডকাল এমডটরগণ ডক্টর সারা বভথ্ অযানসামসনয়ট
শলকোরার, ইউমনভামসেটি অফ্ কযাম্মব্রজ অযান্ড এনম্মরটাস
কনসালনটন্ট ইন পযামলনয়টিভ শম্মডমসন, এবং ডক্টর মভভ লভকাস, কনসালনটন্ট ইন পযামলনয়টিভ
শকয়ার।
শসই সব কযান্সার আিান্ত বযমক্তনিরও ধ্নযবাি জানামে যারা এই তথ্য পযোনলােনা কনরনেন।
আম্ানির সকল তথ্য প্রাপ্ত শসরা প্রম্ানণর মভমিনত শনওয়া হনয়নে। আম্ানির বযবহার করা
উৎসগুনলার মবষনয় আনরা তনথ্যর জনয অনভগ্রহ কনর
cancerinformationteam@macmillan.org.uk ঠিকানায় আম্ানির সানথ্ শযাগানযাগ করুন।
আম্রা আিা কমর শয আপনার মনকট এই তথ্য সহায়ক হনয়নে। আপনার শকাননা প্রশ্ন থ্াকনল,
আম্রা আপনার ভাষায় শটমলনফ্াননর ম্াধ্যনম্ তথ্য ও সহায়তা মিনত পামর। আম্রা মবনাম্ূনলয
পমরনষবা মিনয় থ্ামক। আম্ানিরনক শুধ্ভম্াে 0808 808 00 00 নম্বনর (সপ্তানহ 7 মিন, সকাল
8টা শথ্নক রাত 8টা পযেন্ত) কল করুন এবং ইংনরমজনত আপনার পেনন্দর ভাষার জনয বলভন।
MAC14363 _ Bengali
মবষয়বস্তু পযোনলােনা করা হনয়নে: ননভম্বর
2019
পরবতী পযোনলােনার জনয পমরকমল্পত
সম্য়সূেী: ননভম্বর 2022

আম্রা সব সম্য় সঠিক তথ্য শিওয়ার মবষয়টি মনমিত করার জনয সব রকম্ভানব শেিা কনর থ্ামক মকন্তু
প্রমতমনয়ত পমরবতে নিীল শম্মডনকল গনবষণার কারনণ বতে ম্ান অবস্থার প্রমতফ্লননর জনয এর উপর মনভে র করা
উমেত হনব না৷ আপমন আপনার স্বাস্থয সম্পনকে উমিগ্ন থ্াকনল, আপনার ডাক্তানরর সানথ্ আনলােনা করুন। এই
তনথ্য বা তৃ তীয় পনক্ষর শকাননা তনথ্য, শযম্ন আম্ানির মলংক করা ওনয়বসাইনটর তনথ্য, শকাননা ভভ ল থ্াকার কারনণ
সৃি শকাননা ক্ষমত বা হামনর জনয ম্যাকমম্লান (Macmillan) শকাননা িায়-িাময়ত্ব গ্রহণ করনব না৷
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© ম্যাকমম্লান কযানসার সানপাটে (Macmillan Cancer Support) 2020৷ ইংলযান্ড ও ওনয়লস (261017),
স্কটলযান্ড (SC039907) এবং আইল অব ম্যান (604)-এ মনবমন্ধত িাতবয প্রমতষ্ঠান। শরমজস্টাডে অমফ্স: 89
Albert Embankment,
London SE1 7UQ
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End of life: Language

End of life
This information is about what happens towards the end of life and how to plan for it.
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.
This fact sheet tells you about who can help care for you at home and in other places
where you may receive end of life care. It explains what to expect in the last few
weeks of life. It also has information for your relatives and close friends about what
to do after your death. You may want to read this section too.
You may find some of this information upsetting to read. You may want to ask a
close relative, friend or health professional to read it as well, so you can discuss
the information together.
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
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This information is about:
•

How you may feel

•

Planning ahead

•

At home

•

In a hospital, hospice or care home

•

Relationships with people close to you

•

Spiritual, religious or pastoral support

•

The last few weeks of life

•

The last few days of life

•

Nearing death

•

After death

•

Contact details of useful organisations

•

How Macmillan can help you

•

Word list

•

More information in [language]

•

References and thanks
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How you may feel
Finding out that you may be nearing the end of your life can be very difficult. You
might find it hard to believe, even if you know your illness is getting worse. You may
feel it is unfair. You may be tearful and sad. You may not know how to cope with
these different feelings. And you may worry about what will happen next.
Some people find it helpful to talk about how they are feeling. You could talk to family
or friends, or your doctor or nurse. Or you can speak to one of Macmillan’s cancer
support specialists on 0808 808 00 00. We have interpreters.

Planning ahead
It can be helpful to plan ahead and make the most of the days when you feel well.
You may want to plan to do some nice things with your family and friends, or just
spend time with them.
There are some important things you may want to think about before you die. These
include:
•

making a will

•

planning your funeral

•

planning where you will be cared for.

It may be helpful to talk about these with your family and your doctor or specialist
nurse.
Writing a will
A will is a legal document that gives instructions about who you want to give your
money and belongings to when you die. It may also include instructions about:
• who you would like to look after your children or anyone who is financially
dependent on you (dependants)
• any specific funeral arrangements you want.
It is important to write a will. It is usually best to use a solicitor when writing your will.
They will make sure everyone understands what you want to happen. If you need
help finding a solicitor, you can contact the Law Society (see the list of useful
organisations later in this information).
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Your wishes for your care
You can talk to people about your wishes and what matters to you. It is usually better
to use a document to help plan and write down your wishes for your care. You can
write down any specific wishes about how and where you would prefer to be cared
for if you become unwell.
You can also write down your wishes about any treatments you do not want to have
in the future. This is called an ‘Advance decision to refuse treatment’ in England,
Wales and Northern Ireland and an ‘Advance directive’ in Scotland.
You may want to arrange for someone to help make decisions for you if you are
unwell or if you are unable to make decisions for yourself. This is called giving
someone power of attorney.
Your healthcare team can tell you more about these.
Planning your funeral
You may want to plan your funeral. You can think about:
•

whether you want a burial or cremation

•

what type of service you want

•

what songs you would like

•

if there are specific clothes you want to wear.

You may want to talk to your family or friends about these plans. They may also
have ideas that will help them say goodbye. If there are things that you want to
happen at your funeral, write them down, so people know.
Choosing where to die
The choice of where you will die often depends on:
•

what you would like

•

what help you have from family and friends

•

the services available where you live

•

your medical condition.

You can be cared for in different places.
Depending on your situation, you may be cared for:
•

at home – with close family members or friends to look after you. There are
different healthcare professionals that can support you and your carers at
home and help you manage any symptoms.

•

in a hospice – which is a place that specialises in caring for people who have
a terminal illness and may be close to the end of their life.
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•

in a residential home or care home with nursing – that usually offer shortstay or long-stay care. Your GP or healthcare team can explain the different
types of care homes.

•

in a hospital – which has palliative care teams that can help manage any
symptoms and provide emotional support.

At home
You may need extra help if you are being looked after at home. There are health and
social care professionals who can help you:
Your GP
While you are at home, your GP is responsible for your care. They can help if you:
•

are worried about any changes in your symptoms

•

want to talk about the future and what may happen

•

need advice about getting nursing care or other help in the home.

District nurses
District nurses will visit you at home. They work closely with GPs and often work with
palliative care nurses to help support you and your carers so you can stay at home.
They can:
•

give you medicines and change dressings

•

help make you more comfortable and arrange equipment if needed

•

give your relatives or carers advice on looking after you

•

contact other people who can help, like social workers or specialist nurses

•

help you cope with your feelings.

Palliative care teams
Palliative care teams provide care for people who are close to the end of their life.
They can help with symptoms, including pain, and can provide emotional support.
They can also provide support for the person’s family and friends.
Marie Curie Nurses
Marie Curie Nurses care for people at home who are nearing the end of their life.
They can provide nursing care and support overnight. This allows your carers to
have a break or get a good night’s sleep.
Your district nurse or GP can arrange a Marie Curie Nurse for you.

Page 5 of 20 Macmillan fact sheet 2020: End of life

Social workers
Social workers can arrange help with personal care, such as washing and dressing,
housework and other practical tasks. You, or your doctor or nurse, can contact a
social worker to ask for this help. You usually have to pay towards the cost of
personal care, depending on your financial situation. But you may be able to claim
extra financial benefits to help you get care.
Occupational therapists
Occupational therapists can visit your home and may provide any equipment you
need. This may be things like:
•

rails to help you move around your home

•

equipment to help you shower or bath

•

a wheelchair.

Your nurse or doctor can arrange any of the services described above. They
will also tell you about other help available in your area.

In a hospice, hospital or care home
If it is not possible for you be cared for at home, you can get help and support from a
palliative care team, wherever you are being cared for.
•
•
•

Community palliative care teams are based in the community. They often
work with a hospice and can visit you if you are in a care home.
Hospice palliative care teams care for people in the hospice. They can also
visit people in their own homes.
Hospital palliative care teams are usually based in a hospital. They care for
people who are in hospital.

Relationships with people close to you
Your partner, family and friends can provide support and reassurance to help you
cope with what is happening. However, terminal illness can sometimes make
relationships difficult. It can sometimes help to talk to each other about how you feel.
Or you may find it easier to talk to your GP, community nurse, or an organisation that
offers emotional support (see the list of useful organisations later in this information).
Your GP may refer you to a counsellor to talk about how you are feeling.

Spiritual, religious or pastoral support
Some people may find they become more aware of religious beliefs or spiritual
feelings towards the end of life. Even if you are not sure about what you believe, it
may be helpful to talk to a religious leader or advisor. They may be able to offer you
emotional or spiritual comfort and help you to feel more at peace with your situation.
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Hospices usually provide spiritual support to people of all faiths or no faith. You may
prefer to talk to someone who is not religious. Humanist Care
(www.humanist.org.uk) has volunteers who can provide non-religious pastoral
support.

The last few weeks of life
During the last few weeks of life, you may notice some of the following changes.
Emotional changes
It is natural to feel different emotions, including anxiety, panic or anger in the last few
weeks of your life.
Talking to your family or someone in your healthcare team may help. Some people
prefer to talk to a person they don’t know, such as a counsellor. Your doctor or nurse
can arrange this for you.
Some people become sad and withdrawn. You may not want to talk about what is
happening. Communicating less and spending time thinking can be a way of
mentally preparing to die.
Tiredness
It is normal to have less energy. You may need help to do things you usually do for
yourself. You may find you need to rest a lot during the day. Ask for help with things
that are tiring, like washing and dressing. If you find eating tiring, try eating small
amounts more often instead of eating meals.
Sleep problems
Some people find it hard to sleep well at night. There may be many reasons for this.
You may be feeling anxious or you may have symptoms that are bothering you.
Some medicines can keep you awake. Tell your doctor or nurse if you are not
sleeping well.
There are things you can do to help you sleep:
•

reduce light and noise and make sure your room is not too hot or cold

•

if your mattress is uncomfortable ask your nurse for advice about a more
comfortable one

•

have a hot drink before going to bed but avoid caffeine and alcohol

•

avoid using a device with a screen, such as a smartphone, tablet or TV for at
least an hour before you go to bed

•

if you wake up during the night, write down anything you are worried about or
need to do

•

use a relaxation CD or DVD, or listen to some relaxing music.
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If these things don’t help, your doctor or nurse may have other suggestions,
such as medicines to help you sleep.
Pain
Many people are worried about pain as their illness gets worse. Tell your doctor or
nurse if you have pain. They can help with this and give you painkillers if you need
them.
There are many types of painkiller. Your doctor or nurse will decide which one is best
for you.
Always follow your doctor’s instructions on when to take painkillers. Most
work best when they are taken at regular times during the day.
You usually have painkillers as tablets, liquid medicines, or patches stuck onto the
skin. If you cannot swallow or are being sick, there are other ways you can have
painkillers. Your nurse or doctor can tell you more.
Side effects from painkillers
Strong painkillers can cause drowsiness, sickness and constipation. Drowsiness
usually stops after a few days. If you feel sick, you can have anti-sickness drugs to
help. Sickness usually gets better in a few days. Constipation is common. Most
people taking strong painkillers also need to take a medicine called a laxative to help
with this. Your doctor or nurse can tell you more.
Other ways to reduce pain
There may be other things you can do to help reduce your pain:
•

Use any special equipment you have been given. For example, you could use
pressure-relieving cushions on chairs to help find a comfortable position to sit
or lie in.

•

Use relaxation techniques such as deep breathing or meditation.

•

Try to distract yourself by listening to music or watching a film.

Your doctor or nurse can tell you about other ways to help reduce your pain.
Feeling sick or being sick
Your illness, or your medicines, may make you feel sick (nausea) or be sick (vomit).
If this happens, your doctor or nurse can give you anti-sickness drugs to help. It is
important to take the medicine regularly to prevent the sickness returning. You can
have anti-sickness drugs as tablets or in liquid form. If you find it difficult to swallow,
you can have them in a different way, including as an injection. Your doctor or nurse
will tell you more about this.
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If you feel sick, things that can help include:
•

having ginger tea, ginger beer or ginger biscuits

•

sipping fizzy drinks

•

eating small amounts more often instead of eating meals

•

eating dry foods, like crackers

•

eating warm or cold food, rather than hot food

•

asking someone else to prepare food for you.

Losing weight or losing your appetite
You may lose weight, even if you are eating well. This can be upsetting.
Try eating small amounts more often and have snacks nearby to eat. Medicines
called steroids can sometimes help improve your appetite. Your doctor can prescribe
these if they may help you.
Your body does not need as much energy at this stage. It is also difficult for your
body to digest food as you near the end of your life. So do not force yourself to eat
as this could make you feel unwell. Your family and friends might feel anxious or
upset because you no longer feel hungry or enjoy food. Talk to them about what you
would like to eat or drink.
Constipation
Many people get constipation. This is because they are not moving around and not
eating and drinking as much. Medicines such as strong painkillers can also cause
constipation. Tell your doctor or nurse if you have this problem. They can give you
medicines called laxatives to help. Make sure you drink plenty of fluids. If you can,
try to have a high fibre diet, with fruit and vegetables, brown rice, bread and pasta.
Feeling breathless
Breathlessness can be frightening. Tell your doctor or nurse if you are breathless or
you suddenly become more breathless than usual. Different things may help
depending on what is causing the breathlessness.
Your nurse can show you and your carers the best place for you to sit or stand to
help with your breathing. Sit down to do jobs like washing and dressing. If you are
feeling breathless, use a cool fan to blow air onto your face or sit by an open
window. If you need to talk to someone in another room without getting up, you could
use a mobile phone. Your GP or nurse can arrange for you to have oxygen at home
if you need it.
Your doctor may give you medicines to help with your breathing. Your nurse or a
physiotherapist can teach you ways to relax, so that you feel less anxious. If anxiety
has caused the breathlessness or made it worse, then feeling less anxious can help
with your breathing.
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Mouth problems
You may have a dry mouth or get ulcers or an infection. Some medicines can make
these problems worse. Tell your nurse or doctor if you have mouth problems so that
they can treat them.
Looking after your mouth is important and can help prevent mouth problems. It helps
to keep your mouth clean. Brush your teeth twice a day using a fluoride toothpaste.
Use a soft children’s toothbrush if your mouth is sore. If your doctor gave you a
mouthwash, follow the instructions about how to use it.
It can help to avoid caffeine, alcohol or smoking, as these can make your mouth
worse. If your mouth is dry, sip tonic water or lemonade, suck ice cubes or chew
sugar-free gum.
Managing difficult symptoms
Your symptoms can often be treated at home. But sometimes you may need to have
symptoms treated in a hospice or hospital. Your nurse or doctor will talk to you about
this. Once you are feeling a bit better, you can usually go home again.

The last few days of life
People have different experiences in the last few days of life. It can be difficult to
know exactly what will happen and when or how quickly things will change. Usually
you will slowly become very weak and have little energy. You may:
•

find it difficult to move around

•

need help getting from your bed to a chair

•

need to spend most or all of the day in bed

•

lose interest in what is happening around you

•

sleep a lot and feel drowsy when you are awake

•

feel confused and unsure whether you are dreaming.

Physical care
You will need more care from those looking after you. If your family needs help to
look after you, your nurse can arrange this.
If you have a dry mouth, a district nurse can show your carers how to regularly
moisten your mouth. They can also put lip balm on your lips to stop them cracking.
Your carers will need to moisturise your skin and change your position regularly. This
helps to stop your skin becoming sore. The nurses can show your carers how to
make you comfortable when you cannot move yourself.
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There may be a lot of time when you do not need to have anything done. You can lie
quietly and your relatives or friends can sit with you. Let them know whether you
would like to talk or have some time on your own. But also tell them if you would like
someone to be with you all the time. It will help your carers in planning your care.
Symptoms
If your symptoms change, your doctor or nurse may change your medicines.
Sometimes your nurse or doctor may stop some of your medicines. Or if you develop
new symptoms, you may start a new medicine.
If you have problems swallowing tablets, medicines can also be given:
• by injection
•

by patches stuck onto the skin

•

by a syringe attached to a small pump.

It can sometimes be hard to get medicines quickly at night or at weekends. Your
doctor or nurse may leave some with you in case you need them. These are called
‘just in case’ medicines. When you have ‘just in case’ medicines at home, a nurse or
doctor can give them to you straight away if you need them.
Some people develop the symptoms below. You are unlikely to be aware of these
symptoms, as you will be sleepy.
Breathing changes
Fluid can sometimes collect in your throat or chest. This may make your breathing
loud but it will not usually cause you any distress. Your nurses can help to stop the
fluid building up or give you medicines to help.
Restlessness
Some people become restless. This may be for different reasons. You can have
medicines, through an injection or a syringe pump, to help you relax and sleep.
Having a close family member with you can help, or a religious leader who can sit,
talk or pray with you.
Bladder and bowel changes
You may not be able to control your bladder or bowel. This is natural. Your nurse can
get you special bed covers and pads. They may put a tube into your bladder to drain
away urine.
Sometimes urine cannot drain out of the bladder and you are not able to pass urine.
This causes severe tummy pain (abdominal pain), and your tummy (abdomen) will
feel very hard and bloated. If this happens, your carer needs to contact your doctor
or nurse straight away and ask them to come urgently. They can put a catheter into
the bladder to drain the urine and relieve the pain.
If your carers are worried about any of your symptoms, they should contact
your GP or nurse
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Nearing death
Thinking about dying can be very frightening. It is normal to worry about what will
happen. It can be comforting to have someone with you as you die. Not everyone
has family or friends who can do this. But you may want to have a religious or
spiritual adviser with you. Tell your carers or relatives what you would like so they
can make sure it happens.
What usually happens
For many people, dying is very peaceful. You will usually fall into a deep sleep where
it gets harder and harder to wake up.
Usually you gradually become completely unconscious. You cannot be woken at all
but may still be able to hear and be aware of the people around you. There might be
times when you are awake and can talk, and then you become unconscious again.
If you are at home your carers can contact your district nurse, specialist nurse
or GP 24 hours a day, 7 days a week.
As you near death, your hands, feet and skin feel very cold. Your skin may be very
sensitive to touch. Your breathing pattern may change. It may become irregular, with
longer and longer gaps between each breath. You will not be aware of these
changes. For most people, the final moments of life are very peaceful. Finally, your
body will completely relax and your breathing will stop.

After death
This section is written for your relatives or carers, but you may want to read it
too.
If your family member or friend dies in a hospital or hospice, the nursing staff will be
nearby. They will guide you through what needs to be done over the next few hours.
You can spend time with the person who has died if you want to. Many people like to
sit and talk or hold hands. You may want to have a relative or friend there to support
you. Do what you feel is right.
Take time to carry out any traditions that are important to you. It may also help to
have a spiritual or religious leader with you at this time.
What the GP will do
If the person died at home and this was expected, you will need to tell their GP or
community nurse within a few hours. They will come to the house as soon as
possible, to confirm the death. If your family member or friend died during the night
or outside your GP’s usual working hours, you do not need to contact the doctor until
the following morning, unless you want to.
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If the GP comes, they will give you a death certificate. This confirms the cause of
death. They will also give you a form called ‘Notice to informant’. This tells you how
to register the death (see below).
If a nurse or out-of-hours doctor comes, they will confirm the death. But you may
need to get the death certificate from your GP the next day.
What the funeral director will do
Once the death has been confirmed, you can contact the funeral director
(undertaker). They are available 24 hours a day. They can tell you what to do next.
Details of funeral directors are in your local phone book or on the internet. You can
also get information from the National Association of Funeral Directors
(https://nafd.org.uk).
The funeral director will come as soon as you want them to. They will take care of
your relative’s or friend’s body. You can tell the funeral director how you would like
them to do this and if there are any traditions to follow.
Tell the funeral director if you or your family and friends would like to spend some
time alone with the person’s body. Some people wish to look after their family
member or friend’s body at home until the funeral. The funeral director can help you
with this.
Or you may prefer for the body to be taken to the funeral director’s chapel of rest.
The funeral director will ask if you would like the person who has died to be dressed
in any specific clothes, such as a favourite outfit. You can visit the chapel of rest to
be with the body if you wish.
Registering the death
Before the funeral can happen, you need to register the death at your local register
office. This must be done within five days (or eight days in Scotland). You can find
details of your local register office in the phone book or by visiting the website
www.gov.uk/register-a-death. They may also be written on the envelope containing
the death certificate. Phone the register office before going to register the death. You
may need to make an appointment. You can also visit gov.uk/register-a-death for
more information.
Planning the funeral
Your relative or friend may have told you what they want for their funeral or written it
down. In some cultures and religions, it is important to have the funeral soon after
the death. Tell the funeral director if this needs to happen.
The funeral director will help you arrange the funeral. You can also get help from a
religious or spiritual leader. If your friend or relative did not leave any information
about their wishes, the funeral director will guide you through planning the funeral.
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How grief might make you feel
Grief is normal after the death of someone close to you. You may feel different
emotions, including numbness, disbelief, anger or guilt. You may feel a longing for
the person or feel depressed. Although these feelings can be very strong at first, with
time they slowly lessen.
Talking to family or friends about how you are feeling may help. But you might prefer
to talk to someone you do not know. There are organisations that have people you
can talk to, such as, Cruse Bereavement Care (see the list of useful organisations
later in this information). Your GP can provide support and may be able put you in
contact with a local bereavement counsellor. Many people find talking to a counsellor
helpful.
Many hospices also provide bereavement support for the families of people who
have used their services. Some may offer support even if your family member or
friend did not use the hospice.
If you have young children or teenagers, they will also have many different emotions.
These may affect their behaviour. There are many organisations that can help you
support your children, including Winston’s Wish (www.winstonswish.org). Some
hospices work with schools and also offer a wide range of support.

Contact details of useful organisations
Care at the end of life:
Marie Curie
Telephone 0800 090 2309 (Monday to Friday, 8am to 6pm, Saturday, 11am to 5pm)
Email supporter.relations@mariecurie.org.uk
www.mariecurie.org.uk
Marie Curie nurses provide free care to people approaching the end of life. They can
look after you at home or in a hospice. They can provide care at night too.
Counselling and emotional support:
British Association for Counselling and Psychotherapy
Telephone 01455 883 300
Email bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
You can search for a counsellor on the website and read about therapy and how it
can help.
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Support for carers:
Carers UK
Telephone (England, Scotland, Wales) 0808 808 7777
Telephone (Northern Ireland) 028 9043 9843
(Mondays and Tuesdays10am–4pm)
Email advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Gives information and support to carers across the UK. They can put you in contact
with support groups for carers in your area.
Support when someone dies:
Cruse Bereavement Care
Telephone 0808 808 1677 (Monday and Friday, 9.30am to 5pm, Tuesday to Thursday,
9.30am to 8pm)
Email: helpline@cruse.org.uk
www.cruse.org.uk
There are branches across the UK where you can get support if someone you love
has died. You can find your local branch at www.cruse.org.uk/cruse-areas-andbranches
Finding a solicitor:
The Law Society for England and Wales
Telephone 020 7242 1222
www.lawsociety.org.uk
Represents solicitors in England and Wales and can provide details of solicitors.
The Law Society of Scotland
Telephone 0131 226 7411
www.lawscot.org.uk
Represents solicitors in Scotland and can provide details of solicitors.
The Law Society of Northern Ireland
Telephone 028 9023 1614
www.lawsoc-ni.org
Represents solicitors in Northern Ireland and can provide details of solicitors.
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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

Bladder

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

Bowel

A long tube inside your body
that helps you digest food.

Catheter

A thin plastic tube that comes
out of the hole you pee
(urinate) from. It is put there
so you can pee without
getting up to go to the toilet.

Chapel of rest

The place where someone’s
body is kept before their
funeral.

Constipation

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

Counsellor

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

Fluoride

A natural mineral that is used
in most toothpastes.

Funeral director

A person who arranges
funerals. They also look after
the person’s body before the
funeral and provide support to
the family.

Grief

Grief is how you feel when
someone dies. It is different
for everyone.

Register office

A local government building
where births, marriages and
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deaths are recorded.
Solicitor

A legal professional trained to
help people write their will.
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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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