যদি আপনি দান করতে চান এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
নিতে আমাদের সাহায্য করতে চান, তাহলে দয়া করে এখানে যান:
panac.org/donate অথবা কিউআর ক�োডটি স্ক্যান করুন

ঝঁু কিগুল�ো কী কী?

Pancreatic Cancer Action সম্পর্কে

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের কারণ অজানা। তবে, কিছু কারণ রয়েছে যা
অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়:

আমরা একটি জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান যা অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্তদের
জন্য শুরুতে র�োগ নির্ণয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার মাধ্যমে
জীবন বাঁচান�োর জন্য নিবেদিত।

আমরা কীভাবে এটি করি ...
অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার এবং এর উপসর্গগুল�ো সম্বন্ধে জনসচেতনতা
বাড়ান�ো এবং শুরুতেই র�োগ নির্ণয় করা।
অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার এবং Pancreatic Cancer Action সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে য�োগায�োগ করুন।

0303 040 1770

ব্যক্তি মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান�োন্নয়ন ঘটাতে পরিবর্তনের জন্য
সরকার এবং প্রধান অংশীদারগণের সাথে য�োগায�োগ রাখা।
স্থূলতা

ডায়াবেটিস

বয়স

fundraising@panact.org

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য আমাদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা
কমিউনিটির জন্য বিনামূল্যে অগ্রসর শিক্ষামূলক সংস্থান এবং স্বীকৃ ত
ই -লার্নিং প্রশিক্ষণ মডিউল সরবরাহ করা।

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার
বিষয়ক একটি
সংক্ষিপ্ত গাইড
উপসর্গ ও মূল তথ্যাদি

শুরুতে র�োগ নির্ণয়ের উন্নতি সাধন, কার্যকর চিকিৎসার বিকাশ
এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের ফলাফল উন্নত করতে উদ্ভাবনী
গবেষণায় অর্থায়ন।

pancreaticcanceraction.org
@PancreaticCancerAction

বিনামূল্যে, সহজে ব�োধগম্য এবং প্রত্যয়িত র�োগীর তথ্য প্রদান অগ্ন্যাশয়
ক্যান্সারে আক্রান্ত সকলকে ব্যবহারিক, মানসিক সহায়তা প্রদান।

@OfficialPCA
pancreatic_cancer_action

তামাকজাত দ্রব্য

ক্রনিক
প্যানক্রিয়াটাইটিস

পারিবারিক ইতিহাস

শুরুতে র�োগ নির্ণয়ের মাধ্যমে জীবন বাঁচায়
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িব তথ
তথ সৃজনকারী

স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়া, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা এবং ধূমপান না
করা আপনার ঝুঁ কি কমাতে পারে। যদি এই ঝুঁ কির ক�োনটিই আপনার জন্য
প্রাসঙ্গিক না হয়, তার অর্থ এই নয় যে এটি আপনার ক্ষতি করতে পারবে
না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন:
panact.org/causes

“অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার থেকে বেঁচে ফেরা একজন হিসাবে
আমিই বাস্তব প্রমাণ যে শুরুতে র�োগ নির্ণয় করা
সম্ভব; আশা প�োষণ করা এবং বেঁচে ফেরার হার
উন্নত করা সম্ভব!” Ali Stunt, CEO and founder
of Pancreatic Cancer Action

শুরুতে র�োগ নির্ণয়ের মাধ্যমে জীবন বাঁচায়
pancreaticcanceraction.org

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার সম্পর্কে আমার
কেন জানা উচিত?

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার কী?
লিভার

উপসর্গগুল�ো কী কী?
অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার শরীরে ছড়ান�োর সাথে সাথে এটি নিচের কিছু
কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে:

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার যুক্তরাজ্যের পঞ্চম বৃহত্তম ঘাতক ক্যান্সার
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি অপ্রত্যাশিতভাবে র�োগটির পারিবারিক
ইতিহাস ছাড়াই
পিত্তাশয়

পাকস্থলী
প্যানক্রিয়াস
অগ্নয
্ াশয়

লক্ষণ এবং উপসর্গগুল�ো জানার অর্থ হল�ো আপনি যাতে
যেক�োন�ো উদ্বেগের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারেন

Yellowing
of the skin
and whites
of the
eyes,
and/or very
itchy skin

শুরুতে র�োগ নির্ণয় করা হলে জীবন রক্ষাকারী সম্ভাব্য
অস্ত্রোপচার করার সুয�োগ উল্লেখয�োগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

Where a
woman’s
bra strap
may be
and can
eased by
leaning
forward

Without
trying

জন্ডিস

অজ্ঞাত কারণে
ওজন হ্রাস

বাস্তব তথ্য
অগ্ন্যাশয়ের ক�োষগুল�ো যখন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গ�োটা বা দলা তৈরি করে,
যা সাধারণত ‘ক্যান্সার টিউমার’ হিসাবে পরিচিত, তখন অগ্ন্যাশয়
ক্যান্সার হয়।
শরীরে অগ্ন্যাশয়ের দুটি প্রধান কাজ রয়েছে:
• এনজাইম তৈরি করা, যা খাবার হজম করতে (ভাঙতে) সাহায্য
করে।

যেক�োন�ো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার হতে পারে। এটি
পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সমানভাবে ঘটে
যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর প্রায় 10,000 জনের র�োগ ধরা পড়ে (এটি
909 টি ফু টবল টিমের সমান)
প্রতি বছর 9,000 মানুষ মারা যায় এবং 8% এরও কম মানুষ
5 বছর বাঁচে। মাত্র 5% 10 বছর বেঁচে থাকে

• হরম�োন তৈরি করা, যেমন ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন, যা রক্তে শর্ক রার
মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের জন্য ক�োন�ো স্ক্রীনিং পরীক্ষা নেই এবং
অস্ত্রোপচারই বর্ত মানে একমাত্র সমাধান

এইভাবে, অগ্ন্যাশয় খাদ্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি শরীরে ব্যবহার এবং সঞ্চয়
করতে সাহায্য করে। যখন অগ্ন্যাশয়ে ক্যান্সার ছড়ায় তখন অঙ্গটির
কাজ প্রভাবিত হয়, যা আপনাকে খুব অসুস্থ করে তু লতে পারে।

আপনি যদি আপনার জিপি-র মাধ্যমে র�োগ নির্ণয় করেন তবে
1 বছর বেঁচে থাকার হার 32% যদি আপনি A&E তে ভর্তি
হন, তাহলে সেই সংখ্যাটি 12% এর মত�ো কম।
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বদহজম

আপনার মলত্যাগের
ধরন বদলে যাওয়া

• ডায়াবেটিস - যা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে এবং সেটি ওজন বৃদ্ধির
সাথে সম্পর্কি ত নয়

আমার এই উপসর্গগুল�ো আছে বলে মনে
করলে আমার কী করা উচিত?
যদি আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ এই
উপসর্গগুল�োর যে ক�োন�োটি অনুভব করেন
এবং সেগুল�ো আপনার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে
না হয়, তাহলে সেগুল�োকে উপেক্ষা করবেন না

সাথে সাথে আপনার জিপি-র
সাথে দেখা করুন।
আপনার উপসর্গগুল�োর একটি ডায়েরি রাখলে
সেটি আপনার জিপি-র সাথে সাক্ষাতের সময়
কী ঘটছে সে সম্পর্কে বুঝতে জিপি-র পক্ষে
সহজ হবে। এটি ডাউনল�োড করতে থেকে
আমাদের ওয়েবসাইটে
panact.org/symptoms-diary
যান।

• মেজাজ খারাপ বা বিষণ্ণতা - নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের অনুভূতি
• ক্লান্তি - সবসময় ক্লান্ত বা বিধ্বস্ত ব�োধ করা
• ক্ষু ধা হ্রাস - খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা
• বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া - অসুস্থ ব�োধ করা এবং অসুস্থ হওয়া।

জিপি-র কাছে যাওয়ার আগে আপনি যদি কার�ো
সাথে কথা বলতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে
আমাদেরকে 0303 040 1770 নম্বরে কল করুন।

