
আমরা একটি জাতীয় দাতব্য প্রততষ্ান যা অগ্্যাশয় ক্যান্ারর আক্ান্তরদর 
জন্য শুরুরত ররাগ তনর্ণয় এবং জীবনযাত্ার মান উন্নত করার মাধ্যরম 
জীবন বাঁচারনার জন্য তনরবতদত। 

আমরা কীভাবে এটি করর ...
 অগ্্যাশয় ক্যান্ার এবং এর উপসগ্ণগুর�া সম্বরধে জনসরচতনতা 
বাডারনা এবং শুরুরতই ররাগ তনর্ণয় করা।

 ব্যততি মানরুের স্াস্্যরসবার মারনান্নয়ন ঘটারত পতরবত্ণ রনর জন্য 
সরকার এবং প্রধান অংশীদারগররর সারে রযাগারযাগ রাখা।

 অগ্্যাশয় ক্যান্ার তনর্ণরয়র জন্য আমারদর তচতকৎসা ও স্াস্্যরসবা 
কতমউতনটির জন্য তবনামরূ�্য অগ্রসর তশক্াম�ূক সংস্ান এবং স্ীকৃত 
ই -�াতন্ণং প্রতশক্র মতিউ� সরবরাহ করা।

 শুরুরত ররাগ তনর্ণরয়র উন্নতত সাধন, কায্ণকর তচতকৎসার তবকাশ 
এবং অগ্্যাশরয়র ক্যান্াররর ফ�াফ� উন্নত কররত উদ্াবনী 
গরবেরায় অে্ণায়ন।

 তবনামরূ�্য, সহরজ রবাধগম্য এবং প্রত্যর়িত ররাগীর তথ্য প্রদান অগ্্যাশয় 
ক্যান্ারর আক্ান্ত সক�রক ে্যেহাররক, মানরিক িহা়িতা প্রদান।

Pancreatic Cancer Action িম্পবককে

“অগ্্যাশয় ক্যান্ার রেরক রবরঁচ রফরা একজন তহসারব 
আতমই বাস্তব প্রমার রয শুরুরত ররাগ তনর্ণয় করা 
সম্ভব; আশা রপাের করা এবং রবরঁচ রফরার হার 
উন্নত করা সম্ভব!” Ali Stunt, CEO and founder 
of Pancreatic Cancer Action pancreaticcanceraction.org

শুরুবত ররাগ রনরকেব়ির মাধ্যবম জীেন োঁচা়ি

উপসগ্ণ ও মূ� তে্যাতদ

অগ্্যাশয় ক্যান্ার 
তবেয়ক একটি 
িংরষিপ্ত গাইড
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ঝঁুরকগুব�া কী কী?
অগ্্যাশয় ক্যান্াররর কারর অজানা। তরব, তকছু কারর ররয়রছ যা 
অগ্্যাশরয়র ক্যান্ার হওয়ার সম্ভাবনা বাতডরয় রদয়:

স্াস্্যকর সুেম খাদ্য খাওয়া, স্াস্্যকর ওজন বজায় রাখা এবং ধূমপান না 
করা আপনার ঝঁুতক কমারত পারর। যতদ এই ঝঁুতকর রকানটিই আপনার জন্য 
প্রাসতগিক না হয়, তার অে্ণ এই নয় রয এটি আপনার ক্তত কররত পাররব 
না। আরও তরে্যর জন্য, অনগু্রহ করর তিতজট করুন:
panact.org/causes

তামাকজাত দ্রে্য

স্থূ�তা

পাররোররক ইরতহাি

ে়িি

ক্ররনক 
প্যানরক্র়িাটাইটিি

ডা়িাবেটিি

 0303 040 1770

 fundraising@panact.org

 pancreaticcanceraction.org 

 @PancreaticCancerAction

 @OfficialPCA

 pancreatic_cancer_action

অগ্্যাশয় ক্যান্ার এবং Pancreatic Cancer Action সম্পরক্ণ  আরও 
তরে্যর জন্য, অনগু্রহ করর রযাগারযাগ করুন।

শুরুবত ররাগ রনরকেব়ির মাধ্যবম জীেন োঁচা়ি

যতদ আপতন দান কররত চান এবং অগ্্যাশরয়র ক্যান্াররর তবরুরধে ব্যবস্া 
তনরত আমারদর সাহায্য কররত চান, তাহর� দয়া করর এখারন যান: 
panac.org/donate অেবা রকউআর রকাডটি স্্যান করুন
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অগ্্যাশ়ি ক্যান্ার কী?

অগ্্যাশরয়র রকােগুর�া যখন তনয়ন্ত্ররহীনিারব রগাটা বা দ�া তততর করর, 
যা সাধাররত ‘ক্যান্ার টিউমার’ তহসারব পতরতচত, তখন অগ্্যাশয় 
ক্যান্ার হয়।

শরীরর অগ্্যাশরয়র দটুি প্রধান কাজ ররয়রছ:

• এনজাইম তততর করা, যা খাবার হজম কররত (িাঙরত) সাহায্য 
করর।

• হররমান তততর করা, রযমন ইনসুত�ন এবং গ্লুকাগন, যা ররতি শক্ণ রার 
মাত্া তনয়ন্ত্রর করর।

এইিারব, অগ্্যাশয় খাদ্য রেরক প্রাপ্ত শততি শরীরর ব্যবহার এবং সঞ্চয় 
কররত সাহায্য করর। যখন অগ্্যাশরয় ক্যান্ার ছডায় তখন অগিটির 
কাজ প্রিাতবত হয়, যা আপনারক খুব অসুস্ করর তু�রত পারর।

লিভার

পিত্তাশয় পাকস্থলী

অগ্ন্যাশয়

অগ্্যাশয় ক্যান্ার সম্পরক্ণ  আমার 
রকন জানা উতচত?

 অগ্্যাশয় ক্যান্ার যুতিরারজ্যর পঞ্চম বহৃত্তম ঘাতক ক্যান্ার

 রবতশরিাগ রক্রত্, এটি অপ্রত্যাতশতিারব ররাগটির পাতরবাতরক 
ইততহাস ছাডাই

 �ক্র এবং উপসগ্ণগুর�া জানার অে্ণ হর�া আপতন যারত 
রযরকারনা উরদ্রগর তবেরয় দ্রুত ব্যবস্া তনরত পাররন

 শুরুরত ররাগ তনর্ণয় করা হর� জীবন রক্াকারী সম্ভাব্য 
অরত্াপচার করার সুরযাগ উরলেখরযাগ্যিারব রবরড রযরত পারর।

োস্তে তথ্য

 রযরকারনা প্রাপ্তবয়স্ক মানরুের অগ্্যাশয় ক্যান্ার হরত পারর। এটি 
পুরুে এবং মতহ�ারদর মরধ্য সমানিারব ঘরট

 যুতিরারজ্য প্রতত বছর প্রায় 10,000 জরনর ররাগ ধরা পরড (এটি  
909 টি ফুটব� টিরমর সমান)

 প্রতত বছর 9,000 মানেু মারা যায় এবং 8% এরও কম মানেু 
5 বছর বাঁরচ। মাত্ 5% 10 বছর রবরঁচ োরক

 অগ্্যাশয় ক্যান্াররর জন্য রকারনা স্কীতনং পরীক্া রনই এবং 
অরত্াপচারই বত্ণ মারন একমাত্ সমাধান

 আপতন যতদ আপনার তজতপ-র মাধ্যরম ররাগ তনর্ণয় কররন তরব 
1 বছর রবরঁচ োকার হার 32% যতদ আপতন A&E রত িতত্ণ  
হন, তাহর� রসই সংখ্যাটি 12% এর মরতা কম।

• ডা়িাবেটিি  - যা সম্প্রতত রদখা তদরয়রছ এবং রসটি ওজন বতৃধের 
সারে সম্পতক্ণ ত নয়

• রমজাজ খারাপ ো রেষণ্ণতা  - তনরবতছিন্ন দঃুরখর অনিূুতত
• ক্ারতি  - সবসময় ক্ান্ত বা তবধ্বস্ত রবাধ করা

• ষুিধা হ্াি  - খাওয়ার ইছিা না োকা

• েরম েরম ভাে ো েরম হও়িা  - অসুস্ রবাধ করা এবং অসুস্ হওয়া।

অগ্্যাশয় ক্যান্ার শরীরর ছডারনার সারে সারে এটি তনরচর তকছু 
তকছু �ক্র ও উপসগ্ণ সৃতটি কররত পারর:

উপসগ্ণগুর�া কী কী?

রপরটর উপররর অংরশ 
ব্যো বা অস্তস্ত 

জতন্ডস

আপনার ম�ত্যারগর 
ধরন বদর� যাওয়া

তপরে ব্যো 
বা অস্তস্ত

বদহজম

অজ্াত কাররর  
ওজন হ্াস

Yellowing 
of the skin 
and whites 
of the 
eyes,  

and/or very 
itchy skin

Without 
trying 

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

Which 
may radiate 

to the 
back

Not 
responding 
to medicat ion

প্যানরক্র়িাি

যতদ আপতন বা আপনার পতরতচত রকউ এই 
উপিগকেগুব�ার রয  রকাবনাটি অনভুে কবরন 
এবং রসগুর�া আপনার কারছ স্ািাতবক বর� মরন 
না হয়, তাহর� রিগুব�াবক উবপষিা করবেন না 

িাবথ িাবথ আপনার রজরপ-র  
িাবথ রদখা করুন।

আপনার উপিগকেগুব�ার একটি ডাব়িরর রাখব� 
রসটি আপনার তজতপ-র সারে সাক্ারতর সময়  
কী ঘটরছ রস সম্পরক্ণ  বঝুরত তজতপ-র পরক্  
সহজ হরব। এটি িাউনর�াি কররত রেরক 
আমারদর ওরয়বসাইরট  
panact.org/symptoms-diary  
যান। 

রজরপ-র কাবে যাও়িার আবগ আপরন যরদ কাবরা 
িাবথ কথা ে�বত চান তাহর� অনগু্রহ করর  
আমাবদরবক 0303 040 1770 নম্ববর ক� করুন।

আমার এই উপসগ্ণগুর�া আরছ বর� মরন  
করর� আমার কী করা উতচত?

That don’t 
flush easily


