লিউকিমিয়ার বিষয়ে যাবতীয় তথ্য
(সহজপাঠ সংস্করণ)

এই পুস্তিকায় কী আছে
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4 পৃষ্ঠা নং

লিউকিমিয়া এবং এই পুস্তিকার বিষয়ে

5 পৃষ্ঠা নং

রক্ত ক�োষ কীভাবে তৈরি হয়

9 পৃষ্ঠা নং

বিভিন্ন রকম লিউকিমিয়া

11 পৃষ্ঠা নং

যে উপসর্গগলু ি থেকে ব�োঝা যেতে পারে আপনার
লিউকিমিয়া আছে

13 পৃষ্ঠা নং

লিউকিমিয়ার জন্য পরীক্ষা করা এবং তার অর্থ

16 পৃষ্ঠা নং

স্টেজিংয়ের মানে কী?

এই পুস্তিকায় কী আছে
17 পৃষ্ঠা নং

ডাক্তাররা কীভাবে লিউকিমিয়ার চিকিত্সা করেন

19 পৃষ্ঠা নং

বিভিন্ন রকমের চিকিত্সা

25 পৃষ্ঠা নং		

চিকিত্সার পরে কী হয়?

28 পৃষ্ঠা নং

ক�োথায় সহায়তা এবং সাহায্য পাওয়া যায়

32 পৃষ্ঠা নং

আমাদের সাথে কীভাবে য�োগায�োগ করবেন

33 পৃষ্ঠা নং

শব্দগুলির অর্থ কী
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লিউকিমিয়া এবং এই পুস্তিকার বিষয়ে
লিউকিমিয়া হল এক ধরনের রক্তের ক্যান্সার
এটি একটি গুরত
ু র অসুখ তবে এর চিকিত্সা আছে

এই পুস্তিকা ব্যাখ্যা দেয়:
লিউকিমিয়া কী
আপনার ক�োন পরীক্ষাগুলি করা হতে পারে	
আপনি বিভিন্ন যে চিকিত্সা পেতে পারেন।

এই পুস্তিকায় আমরা কিছু কঠিন শব্দ ব্যবহার করি। আমরা নিয়মিত
যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তার একটি তালিকা 33 নম্বর পৃষ্ঠায়
আছে।

আমরা আপনাকে সঠিক তথ্য দেওয়া নিশ্চিত করতে চেষ্টা করি।
কিন্তু ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে, তাই আপনার বিশেষজ্ঞ নার্সের সাথেও
কথা বলুন।
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রক্ত ক�োষ
কীভাবে তৈরি
হয়
রক্ত ক�োষের উত্পাদন
হয় কারখানার মত।
এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়
হিম�োপ�োসিস।
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লিম্ফোসাইটস্
এটি একটি শ্বেত রক্ত ক�োষ। তিন রকমের লিম্ফোসাইটস্ আছে:

B লিম্ফোসাইটস্ সংক্রমণ প্রতির�োধ করার জন্য
অ্যান্টিবডি তৈরি করে

1.

T লিম্ফোসাইটস্ B লিম্ফোসাইটস্-কে সাহায্য করে

2.

	প্রাকৃ তিক ঘাতক ক�োষ যা ক্যান্সার ক�োষ এবং
ভাইরাসকে আক্রমণ করে

3.

গ্র্যানল�ো
ু সাইটস্ বা নিউট্রোফিলস্
এটিও এক ধরনের শ্বেত রক্ত ক�োষ। এরা সংক্রমণ এবং র�োগ প্রতির�োধ
করে।
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লিউকিমিয়া ক্যান্সার বিশেষ শ্বেত রক্ত ক�োষ থেকে হয় যা অসুখ
প্রতির�োধ করতে এবং আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
লিউকিমিয়ার ক�োষগুলি স্বাভাবিক মজ্জার ক�োষগুলিকে ক�োণঠাসা করে
রাখে বলে সেগুলি ঠিকমত কাজ করতে পারে না।
ধরন:
অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকিমিয়া (AML)
– এই অসুখে আক্রান্ত র�োগীরা অত্যধিক আদিম
মাইলয়েড ব্লাস্ট ক�োষ উত্পন্ন করেন

1.

অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকিমিয়া (ALL)এই অসুখে আক্রান্ত র�োগীরা অত্যধিক লিম্ফোব্লাস্ট উত্পন্ন
করেন

2.

ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া (CML) – এই
অসুখে আক্রান্ত র�োগীরা অত্যধিক গ্র্যানল�ো
ু সাইটস্ এবং
অন্য মাইলয়েড ক�োষ উত্পন্ন করেন

3.

ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকিমিয়া (CLL) – এই
অসুখে আক্রান্ত র�োগীরা অত্যধিক লিম্ফোসাইটস্ উত্পন্ন
করেন

4.
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মানুষের কেন এই ধরনের ক্যান্সার হয়?
ডাক্তাররা আসলে লিউকিমিয়ার কারণ জানেন না।

অন্য কারুর থেকে আপনার ক্যান্সার হতে পারে না এবং আপনার
থেকে অন্য কারুর তা হতে পারে না।

এই র�োগ পিতা/মাতা থেকে সন্তানের হতে পারে না।
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বিভিন্ন রকম লিউকিমিয়া
প্রধান 2 ধরনের অ্যাকিউট লিউকিমিয়া হল অ্যাকিউট মাইলয়েড
এবং অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক

অ্যাকিউট মাইলয়েড
যে ক�োনও বয়সে আপনার এই র�োগ হতে পারে তবে 60 বছরের বেশি
বয়সের মানুষদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
45 বছর বয়সের আগে এই র�োগ হওয়া বিরল।

অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক
এই র�োগ বেশি প্রচলিত। 55 বছরের বেশি বয়সের মানুষদের বা বাচ্চাদের
এই র�োগ হয়।
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প্রধান 3 ধরনের ক্রনিক লিউকিমিয়া হল ক্রনিক মাইলয়েড, ক্রনিক
লিম্ফোসাইটিক এবং হেয়ারি সেল।

ক্রনিক মাইলয়েড
এটি একটি মন্থর গতির লিউকিমিয়া যা 60-65 বছর বয়স্ক
মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি প্রচলিত।

ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক
এটিও একটি মন্থর গতির লিউকিমিয়া। এটি বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে
বেশি প্রচলিত এবং নারীদের তু লনায় পুরষু দের বেশি হয়।

হেয়ারি সেল
এটি একটি অতি বিরল প্রকৃ তির ক্যান্সার। আপনার এই র�োগ হওয়ার
জ্ঞাত কারণগুলি হল বার্ধক্য এবং পুরষু হওয়া।
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যে উপসর্গগলু ি থেকে ব�োঝা যেতে
পারে আপনার লিউকিমিয়া আছে
লিউকিমিয়ার দরুন কিছু মানুষ তাদের শরীরে পরিবর্তন লক্ষ্য
করেন।

অন্যদের ক্ষেত্রে ডাক্তার যখন তাদের অন্য কিছু র জন্য পরীক্ষা করেন
তখন তারা জানতে পারেন।

যেমন, CLL-এ আক্রান্ত বহু র�োগীর ক�োনও উপসর্গ থাকে না
র�োগনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত।
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		নিম্নলিখিত উপসর্গগলু ি থাকতে পারে:

যে সংক্রমণ সারতে চায় না
বিনা কারণে ওজন কমা
অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগা
রক্ত এবং কালশিটে পড়া
মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
সরু লাল দাগ (পুরপুরা)
কাশি বা শ্বাসকষ্ট
উচ্চ তাপমাত্রা
পেটে খুব যন্ত্রণা
তলপেটে অস্বস্তি (স্ফীত স্প্লিন)
গ্ল্যান্ড ফ�োলা
রক্তশূন্যতা
ওজন কমা
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লিউকিমিয়ার জন্য পরীক্ষা করা
আপনার লিউকিমিয়া আছে কী না জানার জন্য আপনার জিপি
পরীক্ষা করান�োর জন্য আপনাকে হাসপাতালে পাঠাবেন।

যে ডাক্তাররা রক্তজনিত অসুখ বা ক্যান্সারের চিকিত্সা করেন তাদের
বলা হয় হিমাট�োলজিস্ট।

রক্ত পরীক্ষা
আপনার রক্তে কতগুলি সুস্থ রক্ত ক�োষ আছে দেখার জন্য
(আপনার রক্তকণার গণনা) আপনার রক্ত পরীক্ষা করা হবে।

আপনার লিভার ও কিডনি কত ভালভাবে কাজ করছে জানার জন্যও আপনার
রক্ত পরীক্ষা করা হতে পারে।
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হাঁড়ের মজ্জার পরীক্ষা
হাঁড়ের মজ্জা হল কিছু হাঁড়ের মাঝখানের নরম অংশ। যেখানে রক্ত
ক�োষ তৈরি হয়।
ডাক্তার হয়ত দেখতে চাইবেন সেখানে লিউকিমিয়া আছে কী না।

ওনারা একটি বিশেষ সূচ দিয়ে আপনার নিতম্বের হাঁড় থেকে ছ�োট
এক টু কর�ো মজ্জা নেবেন।
ডাক্তার প্রথমে আপনার ত্বক অবশ করবেন তবুও ব্যথা লাগতে
পারে।
ওনারা এই কাজ করার সময়ে নিরুত্তেজ হওয়ার জন্য আপনি ওষুধ চাইতে
পারেন:

			

এন্টোনক্স (গ্যাস এবং বাতাস)

		সিডেশান (এই ওষুধ আপনাকে ঘুম
পাড়িয়ে শান্ত রাখতে পারে)

এক্স-রে এবং স্ক্যান
আপনার দেহের ভিতর সংক্রমণ দেখার জন্য ডাক্তাররা এক্স-রে এবং
স্ক্যান ব্যবহার করতে পারেন। এগুলিতে ব্যথা লাগে না।
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আপনার পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারা
অ্যাকিউট পরীক্ষার জন্য, আপনি সেই দিনই ফলাফল পেয়ে যাবেন।

বিশেষ পরীক্ষার জন্য, ফলাফল পেতে 2 থেকে 10 দিন লাগতে পারে।

আপনার ডাক্তাররা যতটা সম্ভব বেশি জানতে চাইবেন যাতে
আপনাকে সঠিক চিকিত্সা দেওয়া যায়।

একটি পূর্ণ পরীক্ষা এবং ইতিবৃত্ত নেওয়া হবে আর আপনি কী ওষুধ
নিচ্ছেন তাও জানা হবে।
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স্টেজিংয়ের মানে কী?
এটি হল আপনার অসুখের ধরন ভিত্তিক। AML, ALL বা CML
র�োগীদের ক্ষেত্রে স্টেজিং ব্যবহার করা হয় না।
তবে, অনেক কিছু আছে যা এর গুরত্বু প্রভাবিত করতে পারে:
	শ্বেত ক�োষ গণনার স্তর
	বয়স
রক্ত গ�োলয�োগের ইতিবৃত্ত
ক্রম�োজম মিউটেশন/অস্বাভাবিকতা
হাঁড়ের ক্ষতি

একমাত্র CLL লিউকিমিয়ার ক্ষেত্রে স্টেজিং ব্যবহার করা হয়, রাই
ব্যবস্থা (Rai system) বা বাইনেট ব্যবস্থার (Binet system)
মাধ্যমে।

রাই ব্যবস্থায় পাঁচটি পর্যায় আছে, I থেকে IV, যেখানে IV হল
সর্বাধিক উন্নত।

বাইনেট ব্যবস্থায় A থেকে C পর্যায় আছে, যেখানে C হল সর্বাধিক
উন্নত।
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ডাক্তাররা কীভাবে লিউকিমিয়ার
চিকিত্সা করেন
আপনার চিকিত্সার পরিকল্পনা করা
ডাক্তারদের একটি দল এবং অন্য বিশারদরা আপনার পরীক্ষাগুলি
যাচাই করে আপনার চিকিত্সার পরিকল্পনা করবেন।
একে বলা হয় মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি বৈঠক।
আপনার ডাক্তার আপনার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়ে কথা বলবেন:
ওনারা আপনার লিউকিমিয়া সারিয়ে ত�োলার না
যতদিন সম্ভব দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন
আপনি ইনপেশেন্ট না আউটপেশেন্ট হিসাবে
চিকিত্সা পাবেন
আপনার চিকিত্সা কখন শুরু করা হবে
(অ্যাকিউট র�োগীদের জন্য অবিলম্বে চিকিত্সা শুরু করা
হয়)
আপনি যে ধরনের চিকিত্সা পাবেন
ক�োথায় আপনার চিকিত্সা করা হবে
	চিকিত্সার ক�োনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে কী না
	চিকিত্সা কতদিন চলবে
	চিকিত্সার বিষয়ে আপনি কেমন ব�োধ করেন।
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আপনি প্রচু র তথ্য পাবেন।

প্রশ্ন করার জন্য ক�োনও বাধা নেই এবং আপনার সঙ্গে কাউকে
আনবেন যাতে আপনি সবকিছু মনে রাখতে পারেন।

আপনি চিন্তিত থাকলে বা ক�োনও প্রশ্ন করতে চাইলে আপনি বিশেষজ্ঞ
হিমাট�োলজি নার্সের সাথে কথা বলতে পারেন।
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বিভিন্ন রকমের চিকিত্সা
আপনি এই সকল চিকিত্সা পাবেন না, তবে আপনি একাধিক
চিকিত্সা পেতে পারেন। আপনার ডাক্তার আপনাকে বলবেন ক�োনগুলি
আপনার জন্য উপযুক্ত।

গুরত
ু র লিউকিমিয়া র�োগীরা
অধিকাংশ মানুষ র�োগনির্ণয়ের পরেই হাসপাতালে চলে যান।

পুর�োন�ো র�োগীরা
পুর�োন�ো র�োগীরা দিনের বেলায় চিকিত্সা পান।
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দেখে যান
ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত কিছু মানুষের সাথেসাথে
চিকিত্সা করার দরকার নেই।
ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করে যাবেন এবং চিকিত্সা তখনই শুরু
করবেন যদি লিউকিমিয়ার বৃদ্ধি বড় লিম্ফ গ্ল্যান্ডের সাথে জড়িত
হয়, রক্ত থেকে স্বাভাবিক ক�োষ হারিয়ে যায় বা আপনি অসুস্থ ব�োধ
করেন।

কেম�োথেরাপি
এতে একাধিক ওষুধ ব্যবহার করা হয় যেগুলি ক্যান্সার রক্ত ক�োষ
ধ্বংস করে।
আপনার চিকিত্সা কয়েক মাস ধরে চলবে এবং আপনি তারমধ্যে
কিছু সপ্তাহ ওষুধ পাবেন। আপনাকে হয়ত কিছু দিন হাসপাতালে রাখা
হবে।

স্টেম সেল প্রতিস্থাপন
ক্ষতিগ্রস্ত হাঁড়ের মজ্জার ক�োষ বদলান�োর এটি একটি উপায়।

সুস্থ ক�োষগুলি আপনার থেকে নেওয়া হতে পারে আপনার চিকিত্সা শুরু
করার আগে অথবা অন্য ব্যক্তির হতে পারে আপনার সাথে যার ক�োষের
মিল আছে।

হিকম্যান লাইন
সেন্ট্রাল লাইন বা গ্রসহঙ লাইন হিসাবে পরিচিত, এটি আপনার বুকের
একটি শিড়ায় বসান�ো হয়, সেই জায়গাটি অবশ করার পরে।
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PICC লাইন
এটি একটি লম্বা সরু নল যেটি আপনার কনুইয়ের ভাঁজের উপরের
শিড়ায় বসান�ো হয় আপনার বুকের শিড়ায় না প�ৌঁছান�ো পর্যন্ত। নল
বসান�োর আগে জায়গাটি অবশ করা হবে।

অ্যন্টিবডি
সংক্রমণ প্রতির�োধ করার জন্য আমাদের শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে।
বিজ্ঞানীরা উপায় বার করেছেন শরীর যাতে এইগুলির সাহায্যে
লিউকিমিয়ার ক�োষগুলি ধ্বংস করতে পারে।

বিচ্ছিন্নতা
আপনাকে অন্যদের থেকে দূরে অথবা হাসপাতালে নিজের ঘরে থাকতে
বলা হতে পারে। এই ব্যবস্থা করা হয় যাতে চিকিত্সা চলাকালীন
আপনার ক�োনও সংক্রমণ না হয়।

মাউথ শাওয়ার
সংক্রমণ, আর কেম�োথেরাপির প্রচলিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মিউক�োসাইটিস
নিবারণ করার জন্য এর সাহায্যে মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখা হয়।
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চু ল ওঠা
কেম�োথেরাপি বা রেডিো�থেরাপির দরুন চু ল উঠতে পারে। আপনার
পুর�ো চু ল, কিছু চু ল উঠে যেতে পারে অথবা চু ল নাও উঠতে পারে।
আপনার চ�োখের পাতা, ভু রু এবং গায়ের র�োমও উঠতে পারে।

পথ্য
আপনার খাওয়ার ওপর নজর রাখলে আপনার আবেগ ঠিক থাকতে
পারে এবং চিকিত্সার পরে সেরে উঠতে সাহায্য করতে পারে।
আপনার জন্য যা সেরা হতে পারে তা ঠিক করার জন্য, আপনার
উচিত্ আপনার হাসপাতালের ডাক্তার বা ডায়েটিশিয়ানের সাথে কথা
বলা।

ওষুধপত্র
আপনার লিউকিমিয়া চিকিত্সার জন্য আপনাকে বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া
হতে পারে। চিকিত্সা চলাকালীন আপনি একাধিক ধরনের ওষুধ
নিতে পারেন আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়েও ওষুধ নিতে পারেন।

আপনাকে যে ধরনের ওষুধ দেওয়া হবে তা নির্ভ র করে:
আপনার লিউকিমিয়া ধরনের ওপর
আপনার যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে তার ওপর
আপনি চিকিত্সায় কেমন সারা দিচ্ছেন তার ওপর

সাধারণ কারণ যেমন বয়সও প্রভাব ফেলতে পারে।
আপনি যে ওষুধ নিচ্ছেন সেই বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, আপনার
ডাক্তারের সাথে কথা বলুন।
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খুশি থাকা
র�োগনির্ণয় এবং চিকিত্সা আলাদাভাবে মানুষের আবেগ প্রভাবিত
করে। ইতিবাচক এবং শান্ত থাকতে চেষ্টা করলে ধ্যান ও চিত্তবিন�োদন
করা অনেক সময় সাহায্য করে।

আপনার ক্যান্সার ও অনুভূতির বিষয়ে কারুর সাথে কথা বললে
উপকৃ ত হতে পারেন। তারা হতে পারেন বন্ধু , পরিবারের সদস্য বা
একটি বহিরাগত সহায়তা পরিষেবা।

স্টেম সেল
কিছু লিউকিমিয়া র�োগী সেরে ওঠার জন্য তাদের চিকিত্সার অংশ
হিসাবে স্টেম সেল থেরাপি পেতে পারেন।
স্টেম সেলগুলি একটি ড্রিপের মাধ্যমে সেন্ট্রাল লাইনে দেওয়া হয়।
এইগুলি আপনার হাঁড়ের মজ্জাকে পুনরায় কাজ করতে এবং নতু ন
রক্ত ক�োষ তৈরি করতে সাহায্য করে। জ�োরাল�ো কেম�োথেরাপির পরে
এর প্রয়োজন হয়।
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পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
আপনার চিকিত্সা শুরু করার আগে, ডাক্তার বা নার্স আপনাকে
বলবেন আপনি কী প্রত্যাশা করতে পারেন।

কীভাবে নিজের যত্ন নিতে হয় এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সামলাতে হয়
ওনারা আপনাকে বলবেন।

অধিকাংশ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হয়।

অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগলু ি আপনার চিকিত্সা শেষ হওয়ার দীর্ঘকাল পরে
শুরু হতে পারে। এইগুলিকে বলা হয় বিলম্বিত-প্রতিক্রিয়া।

গবেষণা এবং পরীক্ষণ
ডাক্তাররা গবেষণার মাধ্যমে অসুখ এবং চিকিত্সা বিষয়ক প্রশ্নের
উত্তর পান।

পরীক্ষণ হল চিকিত্সা পরীক্ষা করার উপায়।

সকল হাসপাতাল পরীক্ষণ করে না তবে আপনি আপনার ডাক্তারকে
এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

আপনি পরীক্ষণে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য নন। আপনি অংশগ্রহণ
করলে, আপনি মত পাল্টাতে পারেন এবং ইচ্ছে হলে বন্ধ করতে
পারেন।
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চিকিত্সার পরে কী হয়?
আপনার চিকিত্সা যখন শেষ হয়
ডাক্তাররা ভালভাবে লিউকিমিয়ার চিকিত্সা করতে পারেন তবে
আপনার কিছু সময় লাগবে ধাতস্ত হতে।

কিছু মানুষ বহু মাস ধরে ক্লান্ত ব�োধ করেন আর সর্দি বা অন্য
সংক্রমণের কবলে পরেন।

আপনার ডাক্তার ও নার্স আপনাকে বলবেন আপনি কী প্রত্যাশা
করবেন।

চিকিত্সার পরে আপনার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ
থাকলে ওনাদের জিজ্ঞাসা করতে ভু লবেন না।

ধূমপান বন্ধ করা, ঠিকমত খাবার খাওয়া এবং নিজের যত্ন নেওয়া
জরুরি।

আপনার ডাক্তার আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে চাইলে আপনার
করান�ো উচিত্।
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পরীক্ষা করান�ো (চেক-আপ)
শুরতে
ু আপনাকে হয়ত প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে।
আপনি ভাল থাকলে আপনি প্রতি 6 থেকে 12 মাস অন্তর যাবেন।

এই পরীক্ষাগুলিতে দেখা হয় ক�োনও লিউকিমিয়া আছে কী না আর
আপনার উন্নতি হচ্ছে কী না।

ডাক্তার আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি কেমন ব�োধ করছেন এবং
হয়ত রক্ত পরীক্ষা করবেন।

আপনি 2 থেকে 5 বছর পরে সুস্থ থাকলে, আপনার ডাক্তার হয়ত
বলবেন আপনাকে আর হাসপাতালে আসতে হবে না।

কিছু ল�োকের এক ধরনের লিউকিমিয়া থাকে যা আসা-যাওয়া করে।

আপনার এই ধরনের থাকলে, আপনার ডাক্তার নিয়মিত পরীক্ষা করার জন্য
আপনাকে আসতে বলবেন। মাঝে মাঝে আপনাকে হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে
অতিরিক্ত চিকিত্সার জন্য।
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লিউকিমিয়া যদি ফিরে আসে
লিউকিমিয়া ফিরে আসলে আপনার দুশ্চিন্তা হতে পারে (একে বলা
হয় পুনরাক্রমণ) তবে লিউকিমিয়ার চিকিত্সা সাধারণত আবার করা
যায়।

Helpline freephone 08088 010 444
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ক�োথায় সহায়তা এবং সাহায্য পাওয়া যায়
আপনার লিউকিমিয়া আছে জানতে পারা ভয়াল হতে পারে এবং তার
জন্য আপনাকে পরীক্ষা এবং চিকিত্সা করাতে হবে।

পরিবর্তনগুলি আপনার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবকেও প্রভাবিত করবে।

প্রত্যেকে নিজের মত সামলায় তবে আপনার অনুভূতি অন্যদের বললে
ভাল লাগতে পারে।

যারা হতে পারেন আপনার পরিবার, হাসপাতালের মানুষ বা এই
বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা।

আপনাকে সাহায্য করার মত প্রচু র সংগঠন আছে।
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আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি
লাইন: 08088 010 444
আপনি, আপনার পরিবার বা বন্ধুবান্ধব আমাদের ফ�োন করতে
পারেন লিউকিমিয়া বা আপনি কেমন ব�োধ করছেন সেই বিষয়ে কথা
বলার জন্য।

বাডি সহায়তা
র�োগীরা যাতে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, অবগত কারুর সাথে গল্প করতে
পারেন তার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত বাডি সহায়তা পাওয়া যায়।
www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddy-support

সহায়তা বর্গ
আমাদের রক্ত ক্যান্সার সহায়তা বর্গ যুক্তরাজ্যব্যাপী র�োগী, সেবাদাতা
এবং তাদের পরিবারদের সাহায্য ও সহায়তা দেয়।

www.leukaemiacare.org.uk/support-groups

ওয়েবসাইট
www.leukaemiacare.org.uk

Helpline freephone 08088 010 444
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পত্রিকা
আমাদের জনপ্রিয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা উপয�োগী তথ্য এবং র�োগী কাহিনী
আর লিউকিমিয়া CARE-র সাম্প্রতিক তথ্যে ভরা।
www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

মাশুলহীন তথ্য
আমাদের অফিস নম্বর:
01905 755 977
বা ই-মেল:
support@leukaemiacare.org.uk
স�োমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9টা-বিকেল 5:30 খ�োলা থেকে
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আপনি আমাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারেন
অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন এই পুস্তিকা আপনার কেমন লেগেছে।

লিউকিমিয়া র�োগীদের বিষয়ে ভাল তথ্য লিখতে আমাদের তা সাহায্য
করবে।
আপনি এই ঠিকানায় ই-মেল দিতে পারেন:
info@leukaemiacare.org.uk অথবা আমাদের অন্য য�োগায�োগ
বিবরণ ব্যবহার করুন। যা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।

Helpline freephone 08088 010 444
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আমাদের সাথে কীভাবে য�োগায�োগ করবেন
ওয়েবসাইট:
www.leukaemiacare.org.uk
ফ্রিফ�োন কেয়ার লাইন:
08088 010 444
অফিস লাইন:
01905 755977
ই-মেল:
info@leukaemiacare.org.uk

নীচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন:
Leukaemia Care
One Birch Court
Blackpole East
Worcester
WR3 8SG
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শব্দগুলির অর্থ কী
অ্যান্টিবডি
এইগুলি হল এক ধরনের প্রোটিন যা লিউকিমিয়া চিকিত্সার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব�োন ম্যার�ো (হাঁড়ের মজ্জা)
আপনার কিছু হাঁড়ের মাঝখানে যে নরম অংশ আছে। এইখানে রক্ত ক�োষ তৈরি হয়।

ক্যান্সার
যে অসুখের দরুন আপনার শরীরে অসুস্থ ক�োষ জন্মায়

ক�োষ
অধিকাংশ জীবন্ত জিনিস যা দিয়ে তৈরি।

গ্র্যানল�ো
ু সাইটস্
এক ধরনের শ্বেত রক্ত ক�োষ যা সংক্রমণ এবং অসুখ প্রতির�োধ করে।

বৃদ্ধির কারণগুলি
এর দরুন ক�োষ বড় হতে এবং বংশবৃদ্ধি করতে উত্সাহ পায়।

হিমাট�োলজিস্ট
একজন ডাক্তার যিনি রক্তের গ�োলয�োগ বা রক্ত উত্পাদনকারী অঙ্গের চিকিত্সা করেন।

Helpline freephone 08088 010 444
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হিমাট�োলজি
রক্ত বিষয়ক ওষুধ এবং চিকিত্সার অধ্যয়ন।

হিম�োপ�োসিস
রক্ত ক�োষ উত্পাদন।

হিকম্যান লাইন
অনেক সময় একে সেন্ট্রাল লাইন বলা হয়, এই ড্রিপটি আপনার বুকের মাঝখানের শিড়ার
ভিতর বসান�ো হয়।

বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া
এইগুলি এক ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যা চিকিত্সা শেষ হওয়ার বহু বছর পরে শুরু হতে
পারে।

লিউকিমিয়া
এটি একটি ক্যান্সার যা শ্বেত রক্ত ক�োষ প্রভাবিত করে।

লিম্ফোসাইটস্
এই শ্বেত রক্ত ক�োষ তিন রকমের হয়: বি লিম্ফোসাইটস্, টি লিম্ফোসাইটস্ এবং প্রাকৃ তিক
ঘাতক ক�োষ।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
আপনি যে চিকিত্সা পাচ্ছেন তার দরুন এটি হয়।
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স্টেম সেল
এইগুলি হল অতি ম�ৌলিক ক�োষ যা বিভিন্ন রকমের রক্ত ক�োষে পরিণত হতে পারে শরীরে
বিভিন্ন কাজ করার জন্য।

স্টেজিং
ক্যান্সার কত গুরত
ু র ডাক্তাররা এর সাহায্যে তা চিহ্নিত করেন।

পরীক্ষণ
যেভাবে চিকিত্সা পরীক্ষা করা হয়।

Version 1
Print date: 12/2017
Review date: 12/2019
Thank you to Shirley Aston for writing the booklet, Robert Marcus for peer
reviewing and Juliet Percival for drawing the illustrations.
We are useful grateful to Thea Wilson, Gary Hunter, Lin Addy and Helen Laude
for providing their valuable comments as patient reviewers.
Helpline freephone 08088 010 444
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Leukaemia Care is a national charity dedicated
to providing information, advice and support to
anyone affected by a blood cancer.
Around 34,000 new cases of blood cancer are
diagnosed in the UK each year. We are here to
support you, whether you’re a patient, carer or
family member.

Want to talk?
Helpline: 08088 010 444
(free from landlines and all major mobile networks)

Office Line: 01905 755977
www.leukaemiacare.org.uk
support@leukaemiacare.org.uk
Leukaemia Care,
One Birch Court,
Blackpole East,
Worcester,
WR3 8SG
Registered charity
259483 and SC039207

