If you are diagnosed with
cancer – a quick guide:
Gujarati

જો તમને કૅન્સર હોવાન ુંુ નનદાન કરવામાું આવ્ય ુ હોય –
એક ત્વરરત માર્ગદનશિકા
આ માહહતી તમને જાણવા મળે કે તમને કૅન્સર છે ત્યારે શ ું અપેક્ષા રાખવી, અને ક્ાુંથી મદદ અને
સપોર્ગ મેળવવા મવર્ે છે .
નીચે લીર્ી કરે લા ર્બ્દો અંતમાું આપેલી ર્બ્દ સ ૂચચમાું સમજાવવામાું આવ્યા છે . ર્બ્દ
સ ૂચચમાું અંગ્રેજીમાું ર્બ્દોના ઉચ્ચારણનો પણ સમાવેર્ છે .

કૅન્સર ન ું મનદાન કરવામાું આવ્ય હોય તે એક મોર્ો આઘાત હોઈ ર્કે છે . તમે ઘણી મવચિન્ન

લાર્ણીઓ અનિવી ર્કો છો. ઘણા લોકોનો સફળતાપ ૂવગક ઇલાજ કરવામાું આવ્યો છે અથવા
ઘણા વર્ષો સધી કૅન્સર સાથે જીવવા સમક્ષ બન્યા છે . એવા ઘણાું લોકો અને સેવાઓ છે જે
તમારી સહાય કરી ર્કે છે .

જો તમને આ માહહતી મવર્ે કોઇ પ્રશ્નો હોય, તો જયાું તમે સારવાર લઈ રહ્યા હોવ ત્યાુંના
ડૉક્ર્ર અથવા નસગ ને પ ૂછી ર્કો છો.
તમે મૅકમમલન કૅન્સર સપોર્ગ (Macmillan Cancer Support) ને અઠવાહડયાના સાત હદવસ,

સવારે 8 વાગ્યા થી રાત્રે 8 વાગ્યા સધી ફ્રી ફોન 0808 808 00 00 પર કૉલ કરી ર્કો છો. અમારી

પાસે અનવાદક છે , તેથી તમે તમારી િાર્ષામાું અમારી સાથે વાત કરી ર્કો છો. જયારે તમે અમને
કૉલ કરો છો, ત્યારે કૃપા કરીને અમને અંગ્રેજીમાું કહો કે તમને કઇ િાર્ષાની જરૂર છે .

અન્ય િાર્ષાઓમાું કૅન્સર મવર્ે વધ માહહતી macmillan.org.uk/translationsપર ઉપલબ્ધ છે
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આ મારહતી નીચેની બાબતો નવશે છે :
•

કૅન્સર શ ું છે ?

•

મનદાન પછી શ ું થાય છે ?

•

જો તમે LGBTQ+ છો

•

તમે મળી ર્કો તેવા આરોગ્ય અને સામાજજક સુંિાળ વ્યાવસામયકો સારવારન ું કેવી રીતે
આયોજન કરે છે

•

કૅન્સરની મખ્ય સારવારો

•

તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ સાથે વાત કરવી

•

કૅન્સરનો સામનો કરવો

•

તમારા માર્ે યોગ્ય સુંિાળ અને સપોર્ગ મેળવવો

•

મૅકમમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી ર્કે છે

•

ર્બ્દ સ ૂચચ

•

તમારી િાર્ષામાું વધ માહહતી

•

સુંદિો અને આિાર

કૅન્સર શ ુંુ છે ?
કૅન્સર આપણા ર્રીરના કોર્ષો માું ર્રૂ થાય છે . કોર્ષો નાનકડાું ચબલ્ડિંર્ બ્લોક્સ છે જે ર્રીરના અંર્ો
અને પેર્ીઓની રચના કરે છે . કોર્ષો ર્રીર પાસેથી સુંકેતો મેળવે છે , જે તેમને જણાવે છે કે માર્ે

ક્ારે નવા કોર્ષો બનાવવા અને ક્ારે કોર્ષોન ું મવિાજન કરવ.ું આ રીતે આપણા ર્રીરનો મવકાસ

થાય છે અને તે સ્વસ્થ થાય છે . આ કોર્ષો જૂના, ક્ષમતગ્રસ્ત થઈ ર્કે છે અથવા તેની હવે જરૂર નથી
રહી ર્કતી. જયારે આવ ું થાય છે , ત્યારે કોર્ષ ને ર્રીરમાુંથી કામ કરવાન ું બુંધ કરવાનો અને મ ૃત્ય
પામવાનો સુંકેત મળે છે .
ક્ારે ક આ સુંકેતો ખોર્ા પડી ર્કે છે , અને કોર્ષ અસામાન્ય બની જાય છે . અસામાન્ય કોર્ષ વધ ને વધ

અસામાન્ય કોર્ષો બનાવવા માર્ે મવિાજીત થતા રહી ર્કે છે . આ એક ર્ઠ્ઠો બનાવી ર્કે છે , જેને ર્ાુંઠ કહેવાય
છે .

સામાન્ય કોષો

ગાાંઠ રચતા સામાન્ય કોષો
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બધી ર્ાુંઠો કૅન્સરની નથી હોતી. ર્ાુંઠ કે જે કૅન્સરની નથી (ઘાતક નહીં એવી ર્ાુંઠ) તે વધી ર્કે છે ,
પરું ત તે ર્રીરમાું બીજે ક્ાુંય ફેલાઈ ર્કતી નથી. જો તે વધે અને નજીકના અંર્ો પર દબાણ કરે
તો તે સામાન્ય રીતે માત્ર સમસ્યા જ ઊિી કરે છે

એક ર્ાુંઠ જે કૅન્સરની (ઘાતક હોય એવી ર્ાુંઠ) હોય તે નજીકની પેર્ીઓમાું વધી ર્કે છે .
કૅન્સરના કોર્ષો અમક વખત પ્રથમ કૅન્સરમાુંથી છુટ્ટા પડે છે અને રક્ત અથવા લમસકા તુંત્ર મારફતે
ર્રીરના અન્ય િાર્ોમાું આર્ળ વધે છે . ર્રીરમાું ફેલાતા અને કોઇ અન્ય જગ્યાએ ર્ાુંઠ તરીકે
મવકાસ પામતા કૅન્સર નાું કોર્ષો ર્ૌણ કૅન્સર અથવા મેર્ાસ્ર્ેમસસ તરીકે ઓળખાય છે .

કેર્લાક પ્રકારનાું કૅન્સર લોહીનાું કોર્ષોમાુંથી ર્રૂ થાય છે . અસામાન્ય કોર્ષો લોહીમાું અને

ક્ારે ક અસ્સ્થ મજ્જજામાું જમા થઇ ર્કે છે . લોહીનાું કોર્ષોન ું મનમાગણ અસ્સ્થ મજ્જજામાું થાય છે .
આ પ્રકારનાું કૅન્સર ને ક્ારે ક લોહીન ું કૅન્સર કહેવામાું આવે છે .

નનદાન પછી શ ુંુ થાય છે ?
તમારા સારવારનાું મવક્પો અને તમને જરૂર હોય તેવા કોઇપણ સપોર્ગ મવર્ે તમારી આરોગ્ય
સુંિાળ ર્ીમ દ્વારા તમારી સાથે વાત કરવી જોઇએ. તેઓ તમને તમારી સારવારમાું ર્ાનો

સમાવેર્ થર્ે અને તે ક્ારે ર્રૂ થઈ ર્કર્ે તે મવર્ે માહહતી આપર્ે. કૅન્સર મવર્ે વધ જાણવા
માર્ે તમારે થોડાું વધારે પરીક્ષણો અથવા સ્કેન કરવા પડી ર્કે છે .

જો તમે LGBTQ+ છો
આ પ ૃષ્ઠ પરની માહહતી કૅન્સર દ્વારા અસરગ્રસ્ત કોઇપણ વ્યસ્ક્ત માર્ે લખવામાું આવી છે . જો તમે
LGBTQ+ છો, તો તમારા માર્ે વધારાનાું પ્રશ્નો હોઇ ર્કે છે .
જો તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમને તમારા જાતીય વલણ અથવા ચલિંર્ મવર્ેની ખબર હોય તો
ક્ારે ક તે તમને વધારે સારો સપોર્ગ કરતો હોવાની અનભ ૂમત કરવામાું મદદ કરી ર્કે છે . અને તે

પ ૃષ્ઠ 3 કુ લ 20 મેકમમલન (Macmillan) તથ્ય પત્રક 2021: જો તમારું કૅન્સર ન ું મનદાન થય ું હોય તો એક ઝડપી માર્ગદર્ગન

તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમને તમને અને તમારી સૌથી નજીકનાું લોકોને યોગ્ય માહહતી અને
સપોર્ગ આપવામાું મદદ કરી ર્કે છે .
જો તમે ટ્રાન્સ (ટ્રાન્સજેન્ડર) અથવા નોન-બાઈનરી છો, તો તમારા ર્રીર મવર્ે આરોગ્ય
વ્યાવસામયક સાથે વાત કરવાન ું મશ્કેલ હોઇ ર્કે છે . ક્ારે ક, તપાસો અથવા સારવારમાું જેનાું મવર્ે
વાત કરવાન ું તમને મનરાર્ાજનક જણાય તેવા ર્રીરનાું અંર્ોનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે . જો તમે
હોમોન્સ લેતા હોવ અથવા ચલિંર્નાું પલષ્ર્કરણની સર્જરીઓ કરાવી હોય તો તમારા માર્ે પ્રશ્નો પણ
હોઇ ર્કે છે .
તમારી એપોઇન્ર્મેન્ર્ વખતે તમને મવશ્વાસ હોય તેવી કોઇ વ્યસ્ક્ત સાથે લઇ જવાનો પ્રયાસ કરો.
તેઓ જે થઇ રહ્ ું હોય તે સાુંિળી ર્કે છે અને તેન ું મનરાકરણ લાવવા તમને મદદ કરી ર્કે છે .
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તમે મળી શકો તેવા આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ વ્યવસાયીઓ
જયારે તમને કૅન્સર હોય, ત્યારે તમે ઘણાું બધા આરોગ્ય અને સામાજજક સુંિાળ
વ્યવસાયીઓને મળી ર્કો છો.
ુ ય સુંપકગ
તમારો મખ્
તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમમાું તમે સુંપકગ કરવા માર્ે મખ્ય વ્યસ્ક્ત જોઇએ. તેઓ મખ્ય કાયગકર
અથવા જોડાયેલા અન્ય કાયગકર કહેવામાું આવી ર્કે છે . તમને તેઓનાું નામ અને સુંપકગ ની મવર્તો
આપવામાું આવર્ે. જો તમને પ્રશ્નો હોય અથવા સલાહની જરૂર હોય, તો તેઓ મદદ કરી ર્કે છે .
તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાું
જયારે તમે ઘેર હોવ, ત્યારે તમારી સુંિાળમાું મદદ કરી ર્કે તેવા અન્ય વ્યવસાયીઓ છે . તેઓ
તમારી હોસ્સ્પર્લ ર્ીમ સાથે સુંપકગ માું રહેર્ે. તેઓમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે :
•

GP – તમે ઘર પર હોવ ત્યારે તમારા GP તમારા આરોગ્યની દે ખરે ખ રાખે છે . તેઓ તમને
લક્ષણો અને આડ અસરો ન ું વ્યવસ્થાપન કરવામાું મદદ કરી ર્કે છે અને જો જરૂર હોય તો
તજજ્ઞોને મળવા માર્ે તમારા માર્ે વ્યવસ્થા કરી ર્કે છે . તેઓ ઘરમાું તમને મદદ કરવા
માર્ે સેવાઓની ર્ોઠવણ કરી ર્કે છે અને તમારે કરવાની જરૂર હોય તેવા કોઇપણ
સારવારના મનણગય મવર્ે તમારી સાથે વાત કરી ર્કે છે .

•

ુ ાય અને રિસ્ટ્સ્િક્ટ નસો – આ નસો તમારી ઘેર મલાકાત લઈ ર્કે છે અને તમને
સમદ
અથવા તમારી સુંિાળ રાખતા કોઇપણ વ્યસ્ક્તને સુંિાળ અને સહાય આપી ર્કે છે . તમારા
GP તમારા માર્ે તેમનો સુંપકગ સાધી ર્કે છે .

•

પ્રેસ્ટ્ક્ટસ નસગ – અમક GP પ્રેલક્ર્સ માું નસો હોય છે કે જેઓ GP ની સાથે જ કામ કરે છે
પ્રેલક્ર્સ નસગ તમને વસ્તઓ સમજાવવામાું મદદ કરી ર્કે છે અને લોહીની તપાસો કરાવવી
અને ઘાવ પર ડ્રેમસિંર્ રાખવા જેવી વસ્તઓ કરી ર્કે છે .
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હોસ્સ્પટલ ટીમ (MDT)
હોસ્સ્પર્લમાું એક હડમસપ્લલનરી ર્ીમ (MDT) તમારી સારવાર અને કાળજીન ું સુંચાલન કરર્ે. આ
આરોગ્ય અને સામાજજક સુંિાળ વ્યવસાયીઓનો એક સમ ૂહ છે . આ જૂથ આ લોકો માુંથી કેર્લાક
અથવા તમામ લોકોનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે :
•

સર્જન – એવા ડૉક્ર્ર જે ઓપરે ર્ન કરતા હોય.

•

ઓન્કોલોજજસ્ટ – એવા ડૉક્ર્ર જે કૅન્સરનો ઇલાજ કરતા હોય.

•

હીમેટોલોજજસ્ટ – એવા ડૉક્ર્ર જે લોહીની સમસ્યાઓનો ઇલાજ કરતા હોય.

•

રે રિયોલૉજજસ્ટ – એક્સ-રે અને સ્કેન જોવા માર્ે તાલીમ પામેલ ડૉક્ર્ર.

•

ક્ક્લનનકલ નસગ સ્પેનશયાલલસ્ટ (CNS) – એવી નસગ જે સારવાર દરમમયાન માહહતી અને
સપોર્ગ આપતી હોય.

•

પેલલયેરટવ કેર િૉક્ટર – એવા ડૉક્ર્ર જે લક્ષણોનાું મનયુંત્રણમાું મદદ કરતા હોય.

તમે જે પ્રકારન ું કૅન્સર ધરાવતા હોવ તેના આધારે MDT માું અન્ય લોકો હોઈ ર્કે છે .
સામાજજક સેવાઓ અને સ્વૈક્છછક સુંસ્થાઓ

જો તમને ઘર પર મદદની જરૂર હોય, ઉદાહરણ તરીકે વોમર્િંર્, ડ્રેમસિંર્, ક્લીમનિંર્ અથવા

ર્ોમપિંર્માું, તો તમારા GP સાથે અથવા મખ્ય સુંપકગ સાથે વાત કરો. તેઓ કોઈ સામાજજક કાયગકરોને
તમારી િલામણ કરી ર્કે છે . સામાજજક કાયગકર વ્યાવહાહરક અને આમથિક તકલીફમાું મદદરૂપ થઈ
ર્કે છે . તમારા મવસ્તારમાું અન્ય સુંસ્થાઓ પણ હોઈ ર્કે જે મદદ કરી ર્કે છે .
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સારવારન ુંુ આયોજન કેવી રીતે કરવામાું આવ્ય ુંુ છે
તમારી સારવારન ું આયોજન તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ કરર્ે, જેઓ તમારા કૅન્સરના પ્રકારમાું
મનષ્ણાત છે . તેઓ આ મવર્ે મવચાર કરર્ે:
•

કૅન્સરનો પ્રકાર

•

કૅન્સર ન ું કદ અને તે પ્રસયગ છે કે કેમ

•

તમારું સામાન્ય આરોગ્ય

•

રાલષ્ટ્રય સારવાર માર્ગદમર્િકાઓ

•

તમારી પસુંદર્ીઓ અને તમારા માર્ે શ ું અર્ત્યન ું છે .

તમે કોઇપણ સારવાર લો તે પહેલા ડૉક્ર્ર ને તમારી પરવાનર્ી (સુંમમત) ની જરૂર પડે છે .
ખાતરી કરો કે તમે સારવારના મવક્પો સમજયા છો. તમારા ડૉક્ર્રે અથવા નસે તમારા સારવાર

મવર્ેના કોઇપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઇએ. કૅન્સરની સારવાર જહર્લ હોઈ ર્કે છે , માર્ે ર્ક્
છે કે તમારે એકથી વધ વાર પ્રશ્નો પ ૂછવા પડે. કોઈ સુંબધ
ું ી અથવા મમત્રને મલાકાત માું તમારી

સાથે લાવવાન ું મદદરૂપ થઈ ર્કે છે . તેઓ તમને શ ું કહેવામાું આવ્ય હત ું તે યાદ કરાવવામાું મદદ
કરી ર્કે છે . તમે જે પ્રશ્નો પ ૂછવા ઇચ્છો છો તેની યાદી બનાવી અને તેને તમારી સાથે મલાકાતમાું

લઈ જવાથી પણ મદદ મળી ર્કે છે . તમે જવાબો લખી લઈ ર્કો છો જેથી તમે તે યાદ રાખી ર્કો.
સારવાર નવશે નનર્ગયો લેવા
એક કરતા વધારે સુંિમવત સારવાર હોઇ ર્કે છે . તમારા ડૉક્ર્ર તમને પસુંદર્ી ઑફર કરી ર્કે છે .
તેઓ તમને તમારો મનણગય લેવા માર્ે તમને જરૂર હોય તેવી બધી માહહતી આપર્ે. તમારા માર્ે શ ું
યોગ્ય છે તે તમે નક્કી કરો તે પહેલા, તે સમજવ ું મહત્વપ ૂણગ છે કે:
•

દરે ક સારવારમાું શ ું સામેલ થાય છે

•

સુંિમવત આડ અસરો

•

દરે ક સારવારનાું ફાયદાઓ અને ર્ેરફાયદાઓ.

તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ પસુંદર્ી કરવા માર્ે તમને સમય આપર્ે. તેઓ તમને મનણગય
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લેવામાું પણ મદદ કરી ર્કે છે .

ુ ય સારવારો
કૅન્સરની મખ્
સારવારનો ધ્યેય કૅન્સરનો ઇલાજ કરવાનો, કે તેન ું મનયુંત્રણ કરવાનો અને તેનાું લક્ષણો દૂ ર
કરવાનો છે .

તમે ધરાવર્ો તે સારવારનો પ્રકાર કૅન્સર અને તમારી પહરસ્સ્થમત પર આધાહરત હર્ે. તમે એક થી
વધ સારવાર પણ મેળવી ર્કો છો. કૅન્સરની સારવારમાું આનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે :
•

સર્જરી–ઓપરે શન દ્વારા કૅન્સર દૂ ર કરવામાું આવે છે

•

રે હડયોથેરેપી–કૅન્સરના કોષોનો નાશ કરવા માટે ઉછચ ઊર્જગ ધરાવતા એક્સ રે વાપરવામાું

આવે
•

રકમોથેરેપી – કૅન્સર નાું કોર્ષોનો નાર્ કરવા માર્ે દવાઓનો ઉપયોર્ કરવામાું આવે છે

•

હૉમોનલ થેરાપી– આ દવાઓ તમારા ર્રીરના હૉમોન્સની પ્રવ ૃમિમાું ફેરફાર કરે છે , જેનાથી
કૅન્સર ધીમ ું થઈ ર્કે છે અથવા વધત ું અર્કાવી ર્કાય છે .

•

લક્ષયાુંરકત થેરાપી ઓ – આ દવાઓ જે રીતે કૅન્સર નાું કોર્ષો વ ૃદ્ધિ પામે છે તેની સાથે
આદાનપ્રદાન કરે છે .

તબીબી પરીક્ષર્

તબીબી પરીક્ષણ લોકોને સમાવતા તબીબી સુંર્ોધન અભ્યાસો છે . તેઓ વતગમાન સારવાર કરતા

વધારે અસરકારક છે કે નહીં તે જોવા માર્ે નવી સારવારો તપાસે છે . પરીક્ષણમાું કોઈ નવી દવાન ું
પરીક્ષણ અથવા સારવાર પ ૂરી પાડવાની નવી રીતન ું પરીક્ષણ સામેલ હોઈ ર્કે છે .
જો એવ ું કોઇપણ પરીક્ષણ હર્ે જેમાું તમે િાર્ લઈ ર્કો છો, તો તમારા ડૉક્ર્ર તે મવર્ે તમારી સાથે
વાત કરર્ે. તમે પરીક્ષણમાું િાર્ ન લેવાન ું પસુંદ કરી ર્કો છો.
આિ અસરો

કૅન્સરની સારવાની આડ અસરોથઈ ર્કે છે . આ ઘણી વખત ઘર્ાડી અથવા પ્રબુંમધત કરી ર્કાય છે .
તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ તમને સલાહ આપર્ે. મોર્ા િાર્ની આડ અસરો સારવાર સમાલત
થયા પછી ધીમે-ધીમે મર્ી જાય છે .
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તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમ સાથે વાત કરવી
કૅન્સર ધરાવવ ું એ ચચિંતાજનક અને ગચ
ું ૂ વણ િયો સમય હોઈ ર્કે છે . તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ

સાથે વાત કરવી મદદરૂપ બની ર્કે છે . ઘણાું લોકોને તેઓની સાથે શ ું થઈ રહ્ ું છે અને ર્ા માર્ે થઈ
રહ્ ું છે તે જાણે ત્યારે સારું લાર્ે છે અને તેઓ અનિવે છે કે પહરસ્સ્થમત તેમના કાબમાું છે .

લોકો ઘણી વાર અનિવે છે કે હોસ્સ્પર્લનો સ્ર્ાફ એર્લો કામમાું હોય છે કે તેમના સવાલોનો જવાબ
આપી ર્કતો નથી. પરું ત તમારા માર્ે શ ું થઈ રહ્ ું છે તે અને કૅન્સર અને તેની સારવારની તમારા
પર કેવી અસર થર્ે તે સમજવ ું મહત્ત્વન ું છે . તમને મદદ કરવા માર્ે સ્ર્ાફ ઉપલબ્ધ છે . તેમણે

તમારા પ્રશ્નોના જવાબો આપવા માર્ે સમય ફાળવવો જોઈએ. જો તમે અંગ્રેજી સારી રીતે સમજી
અથવા બોલી ર્કતા ન હોવ, તો હોસ્સ્પર્લ તમારા માર્ે અનવાદકની સર્વડ કરી ર્કે છે .
કેર્લાક પ્રશ્નો પ ૂછવા મશ્કેલ હોય તેવ ું તમને લાર્ી ર્કે, ખાસ કરીને જો તેઓ વ્યસ્ક્તર્ત

સમસ્યાઓ મવર્ે હોય. પરું ત તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ મદદ માર્ે જ છે અને તેઓ આ પ્રશ્નોનો
જવાબ આપવાને ર્ેવાયેલા હોય છે .

તમને શ ું કહેવામાું આવ્ય છે તે તમે સમજો તે મહત્વન ું છે . જો તમે નથી સમજયા હોવ, તો ડોક્ર્ર
અથવા નસગ ને ફરીથી સમજાવવાન ું કહો.
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તમારી આરોગ્ય સુંભાળ ટીમને પ ૂછવાના પ્રશ્નો

અહીં થોડાું પ્રશ્નો છે જે તમે તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમને પ ૂછી ર્કો છો. તમામ પશ્નો તમને
સુંબમું ધત ન પણ હોઈ ર્કે.
•

મારા મનદાનનો અથગ શ ું છે ?

•

કૅન્સર કેર્લ ું આર્ળ વધેલ છે ?

•

મારી સારવારમાું ર્ેનો સમાવેર્ થર્ે?

•

દરે ક સારવારના લાિો, જોખમો અને આડ અસરો શ ું હોય છે ?

•

સારવાર મારા રોજજિંદા જીવનને કઈ રીતે અસર કરર્ે?

•

સારવાર કેર્લી અસરકારક રહેર્?
ે

•

હ ું કેવ ું અનિવ ું છુું તે મવર્ે કોને વાત કરી ર્કું?

•

જો મને પછીથી પ્રશ્નો થાય તો હ ું કોની સાથે વાત કરી ર્કું?

•

હ ું ધામમિક અથવા આધ્યાજત્મક ઇચ્છાઓ ધરાવ ું છુું - તે પ ૂરી ર્ઈ ર્કર્ે?
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કૅન્સરનો સામનો કરવો
તમારી લાર્ર્ીઓ

જયારે તમને કહેવામાું આવે કે તમને કૅન્સર છે ત્યારે ઘણી મવચિન્ન લાર્ણીઓ થવી સામાન્ય

બાબત છે . તમે આઘાત, ડરી ર્યેલ, ચચિંમતત, ક્રોમધત અથવા હતાર્ા અનિવી ર્કો છો. લાર્ણી
અનિવવાની કોઇ સાચી અથવા ખોર્ી રીત નથી. તમે કેવ ું અનિવો છો તે મવર્ે વાત કરવાથી
ઘણી વખત મદદ મળી ર્કે છે .
સહાય ક્ાુંથી મેળવવી:
•

મૅકનમલન (Macmillan) – અમે જે બધી રીતોથી મદદરૂપ થઈ શકીએ તે મવર્ે જાણવા
માર્ે નીચે મૅકમમલન (Macmillan)તમને મદદ કેવી રીતે કરી ર્કે મવિાર્ જઓ.

•

કાઉન્સેલર – કાઉન્સેલર તમને સરચક્ષત લાર્ે તેવા સ્થળમાું તમારી લાર્ણીઓ મવર્ે વાત
કરવા અને તેનો સામનો કરવા માર્ેનાું માર્ો ર્ોધવામાું તમને મદદ કરી ર્કે છે . જો તમે
કાઉન્સેચલિંર્ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો તમારા કૅન્સરના ડોક્ર્ર અથવા GP ને પ ૂછો.

•

સપોટગ ગ્ર ૂપ – કૅન્સર ધરાવતા અન્ય લોકો સાથે વાત કરવી મદદરૂપ થઈ ર્કે છે . તમારા
ડૉક્ર્રો અથવા નસગ ને તમારા મવસ્તારના ગ્ર ૂપ મવર્ે પ ૂછો અથવા
ુ ાકાત લો.
macmillan.org.uk/supportgroups ની મલ
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ુ ાફરી
પૈસા, કામ અને મસ

જો કૅન્સર તમારી નોકરી અથવા નાણાુંને અસર કરત ું હોય, તો મૅકમમલન (Macmillan) તમને

અનેક રીતે મદદ કરી ર્કે એમ છે . આમાુંની કોઇ પણ સમસ્યા મવર્ે વાત કરવા માર્ે 0808 808 00
00પર ફોન કરો.
•

તમે જે માર્ે લાયક હોઇ ર્કો છો તેવા લાિો મવર્ે અમે તમને જણાવી ર્કીએ છીએ અને
તેના માર્ે અરજી કરવામાું તમને મદદ કરી ર્કીએ છીએ.

•

અમે તમને મૉર્ગ ર્ેજ, પેન્ર્ન, ઇન્શ્યોરન્સ, ઉછીના નાણાું અને બચત મવર્ેના પ્રશ્નોમાું
મદદરૂપ થઈ ર્કીએ છીએ.

•

અમે ગ્રાન્ર્ પ ૂરી પાડીએ છીએ - કૅન્સરના કારણે થતા વધારાના ખચગને પહોંચી વળવામાું
મદદ કરવા માર્ે કરવામાું આવતી ચકવણી.

•

જો કૅન્સરને કારણે તમારા કાયગ પર અસર થઇ હોય તો તે મવર્ે અમે તમને માહહતી અને
સલાહ આપી ર્કીએ છીએ.

•

જો તમે કૅન્સર ધરાવતા હો, તો અમે તમને મસાફરી મવર્ે માહહતી આપી ર્કીએ છીએ.

શારીરરક ફેરફારો
અમક વખત, કૅન્સર અથવા કૅન્સરની સારવારો તમારું ર્રીર જેવ ું દે ખાય છે અથવા જે રીતે કાયગ

કરે છે તેને અસર કરી ર્કે છે . આ મવર્ે તમને તમારા ડૉક્ર્ર અથવા નસગ સલાહ અને શ ું મદદરૂપ
થર્ે તે મવર્ે માહહતી પ ૂરી પાડી ર્કર્ે. અમે તમને માહહતી પણ આપી ર્કીએ છીએ –
0808 808 00 00પર અમને ફોન કરો.
પ ૂરક ઉપચારો

આ એવા અન્ય ઉપચારો છે જેનાથી તમને સારું લાર્ી ર્કે છે , જેમ કે ધ્યાન અથવા આરામ. આ

ઉપચારો કૅન્સરની સારવાર નથી. તમે જે અન્ય ઉપચારોનો ઉપયોર્ કરવા માુંર્તા હો તેના મવર્ે
તમારે હુંમેર્ા તમારા કૅન્સરના ડૉક્ર્ર ને જણાવવ ું જોઈએ.
ધમગ અને આધ્યાજત્મકતા
કૅન્સરના મનદાનબાદ, અમક લોકો ધામમિક માન્યતાઓ અથવા આધ્યાજત્મક લાર્ણી માર્ે વધ

જાગૃત થઇ જાય છે . દ્ગઢ ધામમિક મવશ્વાસ ધરાવતા લોકોને આ ઘણી વાર મદદરૂપ સાચબત થઈ ર્કે
છે . અન્ય લોકો તેમના ધમગ પર પ્રશ્ન કરી ર્કે છે .

અમક લોકો પ્રાથગના અથવા ધ્યાનમાું આરામ અનિવી ર્કે છે . ઘણાું લોકો માર્ે અન્ય લોકો તેઓ
માર્ે પ્રાથગના કરી રહ્યા છે તે જાણવ મદદરૂપ સાચબત થઇ ર્કે છે .
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તમે ર્ેમાું માનો છો તે મવર્ે ચોક્કસ ન હોય તો પણ તમે ચેપ્લલન, મમમનસ્ર્ર, પાદરી, રાબ્બી અથવા
અન્ય ધામમિક ગર સાથે વાત કરી ર્કો છો. આધ્યાજત્મક અને ધામમિક ગર મદદ કરવા માર્ે ર્ેવાયેલા
હોય છે , અને ર્ક્ છે કે તમે મનની ર્ાુંમત મેળવી ર્કો છો.
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પરરવાર, નમત્રો અને સુંભાળ લેનારા માટે સપોટગ

તમારી મનકર્ રહેલા લોકોને પણ માહહતી અથવા સપોર્ગ ની જરૂર પડી ર્કે છે . અમારા કૅન્સર સપોર્ગ
સ્પેમર્યાચલસ્ર્, તમારા સુંબધ
ું ીઓ અને મમત્રો સહહત કૅન્સરથી પ્રિામવત દરે ક વ્યસ્ક્તને મદદ કરવા
માર્ે ઉપલબ્ધ છે . તેઓ અમને 0808 808 00 00 પર કૉલ કરી ર્કે છે .

કાળજી લેનાર એવી વ્યસ્ક્ત છે જે કૅન્સર ધરાવતા કોઈ એવા સર્ા અથવા મમત્રને ચકવણી મવના
સહાય આપે છે , જેઓ આ મદદ મવના વ્યવસ્થાપન ના કરી ર્ક્ા હોત. તેઓ વ્યસ્ક્તર્ત સુંિાળ
લઈ ર્કે છે , લાર્ણી માર્ે આધાર આપી ર્કે છે અથવા ઘરકામ માું મદદ કરી ર્કે છે . જો કોઈ

વ્યસ્ક્ત તમારી દે ખરે ખ કરવામાું મદદ કરી રહ્યા હોય, તો તે મહત્વન ું છે કે તેઓ પણ સહાય મેળવે.
તેઓ માર્ે ઘણી મદદ ઉપલબ્ધ છે .

તેઓએ તમારા ડૉક્ર્ર અથવા નસગ સાથે આ મવર્ે વાત કરવી જોઇએ, અથવા મૅકમમલન
(Macmillan) ને

0808 808 00 00પર ફોન કરવો જોઇએ.

તમારા માટે યોગ્ય સુંભાળ અને સપોટગ મેળવવો
જો તમને કૅન્સર હોય અને તમે અંગ્રેજી બોલતા ન હોવ, તો તમને ચચિંતા થઇ ર્કે છે કે આનાુંથી
તમારી કૅન્સર ની સારવાર અને સુંિાળ પર અસર પડર્ે. પરું ત તમારી આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમે

તમારી જરૂહરયાતો પ ૂણગ કરતી હોય તેવી સુંિાળ, સપોર્ગ અને માહહતી તમને ઑફર કરવી જોઇએ.
અમને ખબર છે કે ક્ારે ક લોકોને યોગ્ય સપોર્ગ મેળવવામાું વધારાનાું પડકારોનો સામનો કરવો
પડી ર્કે છે . ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે કામ કરતા હોવ અથવા પહરવાર ધરાવતા હોવ તો

હોસ્સ્પર્લની એપોઇન્ર્મેન્ર્ માું જવા માર્ે સમય ફાળવવાન ું મશ્કેલ બની ર્કે છે . તમને નાણા અને
પહરવહન ખચાગઓ મવર્ે પણ ચચિંતાઓ હોઇ ર્કે છે . આ બધ તણાવપ ૂણગ હોઇ ર્કે છે અને મનરાકરણ
મેળવવ ું મશ્કેલ હોઇ ર્કે છે .

પરું ત મદદ ઉપલબ્ધ છે . અમારી મફત સપોર્ગ લાઇન 0808 808 00 00 તમારી પહરસ્સ્થમત મવર્ે
તમારી િાર્ષામાું સલાહ ઑફર કરી ર્કે છે . તમે નસો, નાણાકીય માર્ગદર્ગકો, સખાકારી અમધકારોનાું
સલાહકાર અને વકગ સપોર્ગ સલાહકાર સાથે વાત કરી ર્કો છો.
અમે કૅન્સર ધરાવતા લોકોને મેકમમલન અનદાન (Macmillan Grants) પણ ઑફર કરીએ છીએ.
આ એક વખતની ચ ૂકવણીઓ છે જેનો ઉપયોર્ હોસ્સ્પર્લ પાહકિંર્, યાત્રા ખચાગઓ, બાળ સુંિાળ
અથવા હીહર્િંર્ ચબલો જેવી વસ્તઓ માર્ે કરી ર્કાય છે .
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મૅકનમલન (Macmillan) તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે
મૅકમમલન (Macmillan) પર, અમને ખબર છે કે કૅન્સર ન ું મનદાન કેવી રીતે બધી વસ્તઓને અસર
કરી ર્કે છે , અને અમે તમને સપોર્ગ કરવા અહીં છીએ.

મૅકનમલન સપોટગ લાઇન (Macmillan Support Line)

અમે અનવાદક ધરાવીએ છીએ, જેથી તમે અમારી સાથે તમારી િાર્ષામાું વાત કરી ર્કો છો. તમે જે
િાર્ષાનો ઉપયોર્ કરવા માુંર્ો છો, ફક્ત તે અમને અંગ્રેજીમાું જણાવો. અમે તબીબી પ્રશ્નોમાું મદદ
કરી ર્કીએ છીએ, નાણાકીય સપોર્ગ મવર્ે તમને માહહતી આપી ર્કીએ છીએ, અથવા તમને વાત

કરવા માર્ે કોઇની જરૂર હોય તો તે સાુંિળવા ત્યાું રહી ર્કીએ છીએ. મફત, ર્ોપનીય ફોન લાઇન
સલતાહમાું 7 હદવસ, સવારનાું 8 વાગ્યાથી રામત્રનાું 8 વાગ્યા સધી ખ્લી છે . અમને
0808 808 00 00પર કૉલ કરો
વેબ ચૅટ

તમે અમને તમે અનવાદક ઇચ્છો છો તેવ ું કહેતો વેબ ચૅર્ સુંદેર્ મોકલી ર્કો છો. તમને જરૂર હોય
તે િાર્ષા અમને અંગ્રેજીમાું કહો, અને તમારો સુંપકગ કરવા અમે કોઇ વ્યસ્ક્તની વ્યવસ્થા કરીશ.ું
વેબસાઇર્ પરનાું પ ૃષ્ઠો પર દે ખાતા 'ચૅર્ ટ અસ' બર્ન પર પ્ક્લક કરો. અથવા
macmillan.org.uk/talktousપર જાઓ
મૅકનમલન (Macmillan) વેબસાઇટ

અમારી વેબસાઇર્ કૅન્સર મવર્ેની ઘણી માહહતી અંગ્રેજીમાું ધરાવે છે . અન્ય િાર્ષાઓમાું પણ વધ
માહહતી macmillan.org.uk/translations પર રહેલી છ

અમે માત્ર તમારા માર્ે અનવાદોની પણ વ્યવસ્થા કરી ર્કીએ છીએ. તમને શ ું જરૂર છે તે અમને
કહેવા માર્ે અમને cancerinformationteam@macmillan.org.ukપર ઇમેઇલ કરો.
મારહતી કેન્રો

અમારા માહહતી અને સપોર્ગ કેન્રો હોસ્સ્પર્લો, પસ્તકાલયો અને મોબાઇલ કેન્રોમાું સ્સ્થત છે . તમને

જરૂર હોય તેવી માહહતી મેળવવા તેમાુંથી કોઇ એકની મલાકાત લો અને કોઇ વ્યસ્ક્ત સાથે રૂબરૂમાું
વાત કરો. તમારું સૌથી નજીકન ું કેન્ર macmillan.org.uk/informationcentresપર ર્ોધો
અથવા અમને 0808 808 00 00 પર કૉલ કરો.
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સ્થાનનક સપોટગ જૂથો

સપોર્ગ જૂથ પર, તમે કૅન્સર થી અસરગ્રસ્ત થયેલ અન્ય વ્યસ્ક્ત સાથે વાત કરી ર્કો છો. તમારા

મવસ્તારમાું સપોર્ગ જૂથો macmillan.org.uk/supportgroups પર ર્ોધો અથવા અમને 0808
808 00 00 પર કૉલ કરો.

ુ ાય (Macmillan Online Community)
મૅકનમલન ઓનલાઇન સમદ
તમે કૅન્સર થી અસરગ્રસ્ત થયેલા અન્ય લોકો સાથે macmillan.org.uk/community પર પણ
વાત કરી ર્કો છો. તમે તેને હદવસ કે રામત્રનાું કોઇપણ સમયે ઍક્સેસ કરી ર્કો છો. તમે તમારા
અનિવો ર્ેર કરી ર્કો છો, પ્રશ્નો પ ૂછી ર્કો છો, અથવા માત્ર લોકોની પોસ્ર્ વાુંચી ર્કો છો.
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શબ્દ સ ૂલચ
શબ્દ

અંગ્રજી
ે મં

આડ અસરો

Side effects

અંગ્રેજીમાું કેવી રીતે

અથગ

સાઈડ ઇફેક્ટ્સ

કૅન્સરની સારવારની આડ અસરો.

બોલવુું

દાખલા તરીકે, વાળ ખરવા, માુંદર્ી કે
થાક અનિવવો. મોર્ા િાર્ની આડ
અસરો સમય સાથે મર્ી જાય છે .

આરોગ્ય સુંિાળ ર્ીમ

Healthcare team

હેલ્થકેર ટીમ

ડૉક્ર્રો, નસો, મનષ્ણાતો અને અન્ય
વ્યવસાયીઓની ર્ીમ જે તમારી
દે ખરે ખ રાખે છે .

કોર્ષો

Cells

સેલ્સ

નાના ચબલ્ડિંર્ બ્લોક જે આપણા

ર્રીરમાું અંર્ો અને પેર્ીઓ બનાવે
છે .

ર્ાુંઠ

Tumour

ટયુમર

ર્ાુંઠ એ અસામાન્ય રીતે વધતા

કોર્ષોનો સમ ૂહ છે . અસામાન્ય કોર્ષો

વધતા રહે છે અને એક ર્ઠ્ઠો બનાવે
છે .
મનદાન

Diagnosis

ડાયગ્નોસસસ

મનદાન એ છે જયારે તમારા ડોક્ર્ર એ
ર્ોધી ર્કે કે તમારા લક્ષણો કઈ
બીમારી કે સમસ્યા ને કારણે છે .

મનદાન થયેલ

Diagnosed

ડાયગ્નોસડ

જો તમને કૅન્સર હોવાન ું મનદાન
કરવામાું આવ્ય હોય, તો તેનો

મતલબ છે કે તમારા ડોક્ર્રે તે ર્ોધ્ય
છે કે તમે કૅન્સર ધરાવો છો.
પેચલયેહર્વ કેર

Palliative care

પેચલયેહર્વ કેર

અસાધ્ય કૅન્સર ધરાવતી વ્યસ્ક્તને
અપાતી સુંિાળ આમાું કૅન્સરને

ઘર્ાડવાની અથવા તેના લક્ષણો માું
ઘર્ાડો કરીને કોઈ વ્યસ્ક્તને આરામ

આપવાની સારવારનો સમાવેર્ થાય
છે
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ચબનાઇન (સૌમ્ય)

Benign

ર્રીરમાું એક ર્ઠ્ઠો જે કૅન્સરનો

નથી અને ર્રીરમાું અન્ય ક્ાુંય
પ્રસરી ર્કતો નથી.

મખ્ય કાયગકર

Key worker

આ વ્યસ્ક્ત તમારો મખ્ય સુંપકગ છે .
તમે તેઓની સુંપકગ મવર્તો

ધરાવતાું હોવા જોઇએ. તેઓ

તમારા પ્રશ્નો ના જવાબ આપી

ર્કર્ે અને મવમવધ સ્સ્થમતમાું કોણ
મદદ કરી ર્કે તે તમને જણાવર્ે.
મેર્ાસ્ર્ેમસસ

Metastasis

ર્ૌણ ર્ાુંઠ જે ર્રીરમાું સૌપ્રથમ

કૅન્સર ની ર્રૂઆત થઇ હતી ત્યાુંથી
ફેલાઇ હોય છે .

મેચલગ્નન્ર્ (અસાધ્ય)

Malignant

લમસકા પ્રણાલી

Lymphatic
system

ર્રીરમાું કૅન્સરનો એક ર્ઠ્ઠો જે
સમગ્ર ર્રીરમાું પ્રસરી ર્કે છે .
સમગ્ર ર્રીરમાું નળીઓ અને
ગ્રુંમથઓન ું જોડાણ. તે

રોર્પ્રમતકારક પ્રણાલી નો એક

િાર્ છે . પ્રણાલી ચેપ સામે લડે છે
અને આપણી પેર્ીઓ અને

અંર્ોમાુંથી પ્રવાહી નો મનકાલ કરે
છે .
લાિો

Benefits

ખચાગ માર્ે તમને મદદ કરવા

સરકાર દ્વારા તમને ચ ૂકવવામાું
આવતા નાણાું.
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તમારી ભાષામાું વધ ુ મારહતી
આ મદ્દાઓ મવર્ે તમારી િાર્ષા માું અમે માહહતી ધરાવીએ છીએ:
કૅન્સરના પ્રકારો
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•

કૅન્સરની સારવારની આડ અસરો

•
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If you are diagnosed with cancer –
a quick guide
This information is about what to expect when you find out you have cancer, and
where to get help and support.
Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The
word list also includes how to say the words in English.
Being diagnosed with cancer can be a huge shock. You may be feeling lots of
different emotions. Many people are treated successfully or able to live with
cancer for many years. There are lots of people and services that can support
you.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need.
There is more cancer information in other languages at
macmillan.org.uk/translations
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What is cancer?
Cancer starts in the cells in our body. Cells are tiny building blocks that make up the
body’s organs and tissues. Cells receive signals from the body, telling them when to
grow and when to divide to make new cells. This is how our bodies grow and heal.
These cells can become old, damaged or no longer needed. When this happens, the
cell gets a signal from the body to stop working and die.
Sometimes these signals can go wrong, and the cell becomes abnormal. The abnormal cell
may keep dividing to make more and more abnormal cells. These can form a lump, called a
tumour.

Normal cells

Cells forming a tumour

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

What happens after diagnosis?
Your healthcare team should talk to you about your treatment options and about
any support you need. They will tell you what your treatment will involve and
when it can start. You may need to have some more tests or scans to find out
more about the cancer.
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If you are LGBTQ+
The information on this page is written for everyone affected by cancer. If you are
LGBTQ+, you may have additional questions.
Sometimes it can help you feel better supported if your healthcare team know your
sexual orientation or gender. And it may help your healthcare team give the right
information and support to you and the people closest to you.
If you are trans (transgender) or non-binary, talking to a health professional about
your body may be difficult. Sometimes, tests or treatment may involve parts of the
body you find upsetting to talk about. You may also have questions if you take
hormones or have had gender-affirming surgeries.
Try to take someone you trust to your appointments. They can listen and help you
cope with what is happening.

Health and social care professionals you might meet
When you have cancer, you may meet lots of different health and social care
professionals.
Your main contact
You should have a main contact person in your healthcare team. They may be called
a key worker or link worker. You will be given their name and contact details. If you
have questions or need advice, they can help.
In your local area
There are professionals who can help look after you while you are at home. They will
be in contact with your hospital team. They include:
•

GP – Your GP looks after your health while you are at home. They can help
you manage symptoms and side effects and arrange for you to see specialists
if needed. They can arrange services to help you at home and talk to you
about any treatment decisions you need to make.

•

Community and district nurses – These nurses can visit you at home and
give care and support to you and anyone looking after you. Your GP can
contact them for you.

•

Practice nurse – Some GP practices have nurses who work alongside the
GP. A practice nurse can help explain things to you and might do things like
take blood tests or put dressings on wounds.
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Hospital team (MDT)
At hospital, a multidisciplinary team (MDT) will manage your treatment and care.
This is a group of health and social care professionals. The group might include
some or all of these people:
•

Surgeon – a doctor who does operations.

•

Oncologist – a doctor who treats cancer.

•

Haematologist – a doctor who treats blood problems.

•

Radiologist – a doctor who is trained to look at x-rays and scans.

•

Clinical nurse specialist (CNS) – a nurse who gives information and support
during treatment.

•

Palliative care doctor – a doctor who helps with symptom control.

There may be other people in the MDT depending on the type of cancer you have.
Social services and voluntary organisations
If you need help at home, for example with washing, dressing, cleaning or shopping,
speak to your GP or main contact. They may refer you to a social worker. A social
worker can help with practical and financial problems. There may also be other
organisations in your area that could help.

How treatment is planned
Your healthcare team, who are experts in your type of cancer, will plan your
treatment. They will think about:
•

the type of cancer

•

the size of the cancer and whether it has spread

•

your general health

•

national treatment guidelines

•

your preferences and what is important to you.

Doctors need your permission (consent) before you have any treatment.
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Make sure you understand the treatment options. Your doctor or nurse should
answer any questions you have about the treatment. Cancer treatment can be
complicated so you may need to ask questions more than once. It might help to take
a relative or friend to appointments with you. They can help you remember what was
said. It might also help to make a list of questions that you want to ask and take it to
your appointment. You can write down the answers so you remember them.
Making decisions about treatment
There might be more than one possible treatment. Your doctor may offer you a
choice. They will give you all the information you need to make your decision. Before
you decide what is right for you, it is important to understand:
•

what each treatment involves

•

the possible side effects

•

the benefits and disadvantages of each treatment.

Your healthcare team will give you time to choose. They can also help you with the
decision.

The main cancer treatments
The aim of treatment is to cure the cancer, or control it and relieve its symptoms.
The type of treatment you have will depend on the cancer and your situation. You
may have more than one treatment. Cancer treatments can include:
•

surgery – the cancer is removed in an operation

•

radiotherapy – high-energy x-rays are used to destroy cancer cells

•

chemotherapy – drugs are used to destroy cancer cells

•

hormonal therapies – these drugs change the activity of hormones in your
body, which can slow down or stop the cancer from growing.

•

targeted therapies – these drugs interfere with the way cancer cells grow.

Clinical trials
Clinical trials are medical research studies involving people.. They test new
treatments to see if they are more effective than current treatments. A trial might
involve testing a new drug or testing a new way of giving treatment.
If there are any trials that you can take part in, your doctor will talk to you about
them. You can choose not to take part in a trial.
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Side effects
Cancer treatments can cause side effects. These can often be reduced and
managed. Your healthcare team will give you advice. Most side effects gradually go
away after treatment finishes.

Talking to your healthcare team
Having cancer can be a worrying and confusing time. Talking to your healthcare
team can help. Many people feel better and more in control when they know what is
happening to them and why.
People often feel that hospital staff are too busy to answer their questions. But it is
important for you to understand what is happening and how the cancer and its
treatment might affect you. The staff are there to help you. They should make time
for your questions. If you do not understand or speak English well, the hospital can
arrange an interpreter for you.
You might find some questions difficult to ask, especially if they are about personal
issues. But your healthcare team are there to help and they are used to answering
these questions.
It is important that you understand what you are told. If you do not understand, ask
the doctor or nurse to explain again.
Questions to ask your healthcare team
Here are some questions you may want to ask your healthcare team. They may not
all be relevant for you.
•

What does my diagnosis mean?

•

How advanced is the cancer?

•

What will my treatment involve?

•

What are the benefits, risks and side effects of each treatment?

•

How will the treatment affect my daily life?

•

How effective will treatment be?

•

Who can I talk to about how I am feeling?

•

Who can I speak to if I think of questions later?

•

I have religious or spiritual wishes – will these be met?
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Coping with cancer
Your emotions
It is common to have many different emotions when you are told you have cancer.
You may feel shocked, scared, worried, angry or depressed. There is no right or
wrong way to feel. Talking about how you feel can often help.

Where to get support:
•

Macmillan – See the How Macmillan can help you section below for all the
ways we can help.

•

Counsellors – A counsellor can help you talk about and find ways to deal
with your feelings in a place where you feel safe. Ask your cancer doctor or
GP if you would like counselling.

•

Support groups – Talking to other people who have cancer may help. Ask
your doctor or nurse about groups in your area, or visit
macmillan.org.uk/supportgroups

Money, work and travel
There are many ways Macmillan can help if cancer has affected your job or finances.
Call us on 0808 808 00 00 to talk about any of these issues.
•

We can tell you about benefits you might be entitled to and help you apply for
them.

•

We can help you with questions about mortgages, pensions, insurance,
borrowing and savings.

•

We provide grants – payments to help you cope with extra costs caused by
cancer.

•

We can give you information and advice if cancer has affected your work.

•

We can give you information about travelling if you have cancer.

Physical changes
Sometimes, cancer or cancer treatments can affect the way your body looks or
works. Your doctor or nurse can give you advice about this and what can help. We
can also give you information – call us on 0808 808 00 00.
Complementary therapies
These are other therapies that may help you feel better, such as meditation or
relaxation. These therapies do not treat cancer. You should always tell your cancer
doctor about any other therapies you want to use.
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Religion and spirituality
After a cancer diagnosis, some people become more aware of religious beliefs or
spiritual feelings. People with a strong religious faith often find this very helpful.
Other people may question their faith.
Some people find comfort in prayer or meditation. Many people find it helpful
knowing that other people are praying for them.
You can talk to a chaplain, minister, priest, rabbi or other religious leader even if you
are not sure about what you believe. Spiritual and religious leaders are used to
helping, and you may find peace of mind.
Support for family, friends and carers
People close to you may also need information or support. Our cancer support
specialists are here to help everyone affected by cancer, including your relatives and
friends. They can call us on 0808 808 00 00.
A carer is someone who gives unpaid support to a relative or friend with cancer who
could not manage without this help. They might help with personal care, give
emotional support or help with housework. If someone is helping to look after you, it
is important they get support too. There is lots of help available for them.
They should talk to your doctor or nurse about this or call Macmillan on
0808 808 00 00.

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

Meaning

Benefits

Money paid to you by the government to help you with costs.

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.

Diagnosed

If you are diagnosed with cancer, it means your doctor has
found that you have cancer.

Diagnosis

A diagnosis is when your doctor finds out what illness or
problem is causing your symptoms.

Healthcare team

The team of doctors, nurses and other professionals that will
look after you.

Key worker

This person is your main point of contact. You should have
their contact details. They can answer your questions and tell
you who can help with different things.

Lymphatic
system

A network of tubes and glands throughout the body. It is part of
the immune system. The system fights infections and drains
fluid out of our tissue and organs.

Malignant

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

Metastasis

A secondary tumour that has spread from where the cancer
first started in the body.

Palliative care

Care given to someone with a cancer that cannot be cured.
This may include treatment to shrink the cancer or to reduce
symptoms and make someone more comfortable.

Side effects

Unwanted effects of cancer treatment. For example, hair loss,
feeling sick or tiredness. Most side effects go away after
treatment finishes.

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 your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

Cancer and coronavirus

•

Large bowel cancer

•

Claiming benefits when you have cancer

•

Lung cancer

•

Eating problems and cancer

•

Prostate cancer

•

End of life

•

Healthy eating

Treatments

•

•

Help with costs when you have cancer

Chemotherapy

•

•

If you’re diagnosed with cancer – A quick guide

Radiotherapy

•

•

Sepsis and cancer

Surgery

•

Side effects of cancer treatment

•

Tiredness (fatigue) and cancer
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