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একটি টার ক্িরটড লাং হেলথ হেক এনএইেএস হেলথ হেরকর হেরয় আলািা। এমনরক 
যরি আপরন সম্প্ররত এনএইেএস হেলথ হেক করররয়ও থারকন, তবুও আপনারক 
টার ক্িরটড লাং হেলথ হেরক অং্ হনওয়ারক রবরবেনা কররত েরব।

িাড়বি সো�িা

আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন

আমরা হকন লাং হেলথ হেক করারনার জন্য িলবি

লাং ক্ান্াররর প্াথরমক পযকিারয় প্ায়্ই হকানও লক্ষর বা উপস ক্ি থারক না। 
ফলস্বরূপ, িঃুখজনকিারব বতকি মারন প্রত 10 জন হরা্ীর মরধ্ 7 জরনর ক্ান্ার 
রনরণীত েরত অরনক হিরর েরয় যাওয়ায় রনরাময় করা যায় না।

টার গ্েরটড লাং হেলথ হেকস প্রাথবমক পযগোর� সমস্যাগুরলারক 
খুঁরজ হির কররি সো�িা করর (প্রা�শই আপবন হকানও ধররের 
অসুবিধা েও�া লক্্য করার পূরিগেই) এিং এমন একটি পযগোর� 
যখন বেবকৎসা সেজ এিং আরও সফল েরি পারর - হশষ পযগেন্ত 
আরও হিবশ জীিন িঁাো�।

হবর্রিা্ লাং ক্ান্ার ধীরর ধীরর বৃরধি পায় এগুরলারক লাং স্্ারনর মাধ্রম 
প্াথরমক পযকিারয় খুঁরজ পাওয়া যায়।

   

টার গ্েরটড লাং হেলথ হেক কী?

টার ক্িরটড লাং হেলথ হেক েল িটুি পযকিারয় করা একটি প্ররিয়া হযখারন আমরা 
আপনার ফুসফুরসর স্বারথ্্র মূল্ায়ন করর।

আপনার লাং ক্ান্ার েওয়ার সম্াবনারক মূল্ায়ন করার জন্ 
আপনারক হফান কল করা েরব বা একজন হেলথ প্রফ্নারলর 
সারথ সাক্ষাৎ কররবন।

যরি আপরন এমন একজন রেসারব রেরনিত েন যার লাং 
ক্ান্ার েওয়ার সম্াবনা হবর্ থারক হসরক্ষররে আপনারক দ্রুত 
এবং ব্থােীন স্্ান করার জন্ আসরত বলা েরব। আমারির 
পযকিারলােনার জন্ স্্ানটি আপনার ফুসফুরসর একটি রব্ি 
রেরে গ্রের কররব। যরি হকানও সমস্া পাওয়া যায় হসরক্ষররে 
আপনারক রেরকৎসার জন্ হরফার করা েরব।

   
হকন আপনারক আমন্ত্রে জানারনা ের�রি
55 হথরক 74 বছর বয়সী যারা ধূমপান কররন বা ধূমপান কররতন তারির লাং 
ক্ান্ার েওয়ার ঝঁুরক হবর্ থারক। আপনার ফুসফুস িারলািারব কাজ কররছ 
রকনা তা আমরা পরীক্ষা কররত োই। এটা খুবই রবরল হয হকানও সমস্া পাওয়া 
যারব, রকন্তু যরি তাই েয় হসরক্ষররে আমরা দ্রুত পিরক্ষপ রনরত এবং রেরকৎসা রিরত 
পারর। আপরন লাং হেলথ হেক করারবন নারক করারবন না হসটি আপনার রসধিান্ত।
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টার গ্েরটড লাং হেলথ হেক-এ কী ে�?

লাং হেলথ হেক-এর িটুি অং্ ররয়রছ রকন্তু প্রত্রকরই লাং স্্ান করারনার 
প্রয়াজন েরব না, এটি প্াথরমক মূল্ায়ন হথরক পাওয়া আপনার ফলাফরলর উপর 
রনিকি র কররব। প্ররিয়া েলাকালীন সমরয় আপনার কারছ স্বাথ্্ হপ্ািাররির সারথ 
ে্াট করার এবং হয হকানও প্শ্ন করার জন্ প্েুর সময় থাকরব।

1) প্রাথবমক মূল্যা�ন

আপনার শ্াস-প্শ্াস, সামরগ্রক লাং হেলথ, 
জীবনধারা এবং পাররবাররক এবং রেরকৎসা 
ইরতোস রনরয় আরলােনা করার জন্ 
আপনারক হফান কল করা েরব বা একজন 
হেলথ প্রফ্নারলর সারথ সাক্ষাৎ েরব।

রতনটি সম্াব্ ফলাফল ররয়রছ:

লাং স্্যান করার জন্য িলা। 
যরি আপনার এখন বা িরবষ্রত লাং ক্ান্ার েওয়ার সম্াবনা হবর্ থারক হসরক্ষররে 
আপনার ফুসফুস ঠিক আরছ আরছ রকনা তা পরীক্ষা করার জন্ আপনারক লাং 
স্্ান করার জন্ বলা েরব। হেলথ প্রফ্নাল আপনারক স্্ানটি আপনার জন্ 
সঠিক রকনা তা রনবকিােন কররত সোয়তা কররবন।

হকানও সমস্যা পাও�া যা�বন।
হেলথ প্রফ্নাল আর রকছু অনুসন্ান করার মত নাও হপরত পাররন। আপনার লাং 
স্্ান করার িরকার হনই।

আপনার বজবপর কারি হরফার করা
যরি আপনার শ্াসকষ্ট বা ফুসফুরস সমস্া হিখা যায় রকন্তু আপনার স্্ান করার 
প্রয়াজন না েয়, হসরক্ষররে হেলথ প্রফ্নাল আপনারক আপনার রজরপ বা অন্ 
রবর্ষরঞের কারছ পাঠারত পাররন।

রতনটি হক্ষররেই আমরা আপনার রজরপ-হক জানারনার জন্ রলখব।

2) লাং স্্যান

আপনার ফুসফুরসর দ্রুত এবং ব্থােীন স্্ান করারনার জন্ আপনারক 
আমন্ত্রর জানারনা েরব। এটি একটি রবর্ষ রসটি (করম্পউরটড 
টরমাগ্রারফ) স্্ান যা আপনার ফুসফুরসর রবস্াররত ছরব হতালার জন্ 
খুব কম মারোর রবরকরর এবং একটি করম্পউটার ব্বোর করর।

লাং স্্যারনর সম� কী ে�?

আপনার স্্ারনর প্স্তুরতর জন্ আপনার রকছু করার িরকার হনই।

স্্ান করার সময়, আপনারক সাধাররত আপনার রপরঠর উপর রেত 
েরয় রবছানায় শুরয় থাকরত েরব যা রসটি স্্ানাররর মরধ্ রিরয় েরল 
যায়। স্্ানারটি একটি ররংরয়র আকৃরতর এবং এটি আপনার ্রীররর 
অল্প একটু অংর্র োরপার্ ঘুররত থারক।

রবর্ষিারব-প্র্রক্ষত কমণীরা (যারির হররডওগ্রাফার বলা েয়) রসটি 
রুরম পিকি ার রপছরন হথরক স্্ানার রনয়ন্ত্রর কররন। স্্ারনর সময় আপরন 
তারিররক হিখরত এবং কথা বলরত পাররবন।

যখন স্্ান করা েয়, তখন আপনারক রথ্র েরয় শুরয় থাকরত েরব এবং 
10 হসরকরডের জন্ শ্াস-প্শ্ারসর সেজ রনরিকি্াবলী হমরন েলরত েরব। 
এটি রনরচিত করর হয ছরবগুরলা অস্পষ্ট েরছে না।

স্্ানটি ব্থােীন এবং আপরন আপনার স্্ারনর আর্ এবং পরর 
স্বািারবকিারব হখরত, পান কররত এবং ্ার়ি োলারত পাররবন।

1

2

3

4

আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন
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লাং স্্যান - সম্াি্য ফলাফল

আপরন োর সপ্ারের মরধ্ আমারির কাছ হথরক আপনার ফলাফলগুরলা হপরয় 
যারবন। োরটি সম্াব্ ফলাফল পাওয়া হযরত পারর:

হকানও সমস্যা পাও�া যা�বন
এর মারন েল আমরা স্্ারন, লাং ক্ান্ার বা অন্ান্ সমস্াগুরলার হকানও লক্ষর 
হিরখরন। আমরা আপনারক ফলাফল জারনরয় রলখব এবং আপনারক িইু বছররর 
মরধ্ আররকটি স্্ারনর জন্ রফরর আসরত বলব। তরব, এখনও এটির সম্াবনা 
ররয়রছ হয িইু স্্ারনর মরধ্ লাং ক্ান্াররর রবকা্ েরত পারর বা স্্ানটি এটি রমস 
কররত পারর। আপনার পরবতণী স্্ারনর আর্ যরি আপরন এমন রকছু লক্ষ্ কররন 
যা আপনার জন্ স্বািারবক নয়, হসরক্ষররে আপনার ডাক্াররক বলুন।

ববিিী� িার স্্যারনর প্রর�াজন 
সাধাররত এর অথকি েল হয স্্ারন এমন রকছু ররয়রছ যা সনাক্ করা কঠিন। এটি 
সম্বত ক্ষরত করর না এমন রকছু, রকন্তু হযরেতু এটি আরও গুরুতর েরত পারর তাই 
আমরা আপনারক প্ায় রতন মারসর মরধ্ আররকটি স্্ান করার জন্ আসরত 
বলব, শুধু হেক করার জন্। 

আরও পরীক্ার প্রর�াজন রর�রি
এর মারন েল আমরা স্্ারন রকছু হিরখরছ এবং আপনার আরও পরীক্ষা করার 
প্রয়াজন ররয়রছ, যারত একটি বারয়াপরস (পরীক্ষার জন্ ্রীর হথরক হকাষকলা 
হকরট বা হেঁরে হনওয়া) অন্তিুকি ক্ থাকরত পারর। আমরা আপনারক হফান করব 
এবং আরও অনুসন্ান করার জন্ োসপাতালরক রলখব হযন আপনারক একজন 
ডাক্ার হিরখন। 

আররকটি সমস্যা পাও�া ব্র�রি
এর মারন েল লাং ক্ান্াররর হকানও লক্ষর হনই রকন্তু স্্ানটিরত অন্ান্ 
সমস্ার লক্ষর ররয়রছ যার জন্ রেরকৎসা বা রেরকৎসা পরামর ক্ির প্রয়াজন েরত 
পারর। আমরা আপনারক এবং আপনার রজরপ-হক রলখব এবং রনরচিত করব হয 
আপনারক সঠিক রবর্ষরঞের কারছ পাঠারনা েরয়রছ।

প্রবি 100 জন মানুষ যারের প্রাথবমক মূল্যা�ন 
করা ের�রি িারেররক

54
স্্ান করারনার জন্ বলা েরব

8
িা্গুরলারক আরও তিন্ত কররত 

রবিতীয় স্্ারনর প্রয়াজন েরব হযগুরলা 
রেরনিত করা কঠিন রছল

3
আরও পরীক্ষা এবং স্্ারনর 

প্রয়াজন েরব

2
লাং ক্ান্ার ধরা প়িরব

500 জরনর মরধ্ 1 জরনর কম হলাকজরনর মরধ্ সরদেেজনক ক্ান্াররর জন্ 
অপারর্ন করা েরব রকন্তু পরর বলা েরব হয হকানও ক্ান্ার পাওয়া যায়রন।

আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন
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সুরপররয়র 
হলাব

রমডল  
হলাব

ইনরফররয়র 
হলাব

ডান ফুসফুস বাম ফুসফুস

ইনরফররয়র 
হলাব

সুরপররয়র 
হলাব

খুি অল্প সংখ্যক হলারকর হক্ররে স্্যান সি সম� ক্যান্ার খুঁরজ হির 
কররি পারর না - 
এরক রমথ্া হনরতবােক বলা েয়। আপনার মরধ্ িরবষ্রত তারপররও লাং 
ক্ান্াররর রবকা্ েরত পারর। আপনার মরধ্ যরি হয হকানও সময় উপস ক্ি 
হিখা রিরত শুরু করর হসরক্ষররে অনুগ্রে করর আপনার ডাক্াররক হিখান। 

বকিু বকিু হলাকজরনর মরধ্য, লাং ক্যান্ার না থাকরলও স্্যান অন্য বকিু 
খুঁরজ হির কররি পারর - 
এটিরক একটি রমথ্া ইরতবােক ফলাফল বলা েয় এবং এর অথকি েল আপনার 
ক্ান্ার হনই তা রনরচিত করার আর্ আপনার আরও পরীক্ষা করার 
িরকার েরব।

স্্যানগুরলা ফুসফুরসর এমন ক্যান্ার খুঁরজ হির কররি পারর যা কখনও 
হকানও ি্যবতির ক্বি কররি না - 
ডাক্াররা সবসময় বলরত পাররন না হয ক্ান্ারটি জীবনঘাতী েরত যারছে রকনা, 
ফলস্বরূপ, রকছু হলাক এমন রেরকৎসা গ্রের কররব যা তারির প্রয়াজন হনই।

হকন শুরুর বেরক হরা্ বনেগে� করা পাথগেক্য তিবর করর

যরি ফুসফুরসর একটি অংর্ সমস্া েয়, এবং 
তা়িাতার়ি ধরা পর়ি, হসরক্ষররে রেরকৎসা ক্ষরতগ্রস্ 
েওয়া অং্টির উপর িষৃ্টি রনবধি কররত পারর। 
যরি পরর হিখা যায় হস সমস্াটি ফুসফুস এবং 
্রীররর অন্ান্ এলাকায় ছর়িরয় পর়ি থাকরত 
পারর হসরক্ষররে রেরকৎসা করা আরও কঠিন 
েরয় পর়ি।

লাং স্্যান সম্পরকগে  আপনার যা জানার েরকার

প্রাথবমক পযগোর� লাং ক্যান্াররর বেবকৎসা প্রা�শই হিবশ সফল ে� -
লাং স্্ারনর মাধ্রম প্াথরমক পযকিারয় আপনার হরা্ রনরকিরয়র সম্াবনা 
রতনগুর রবর্।

হছাট এবং শুরুর রিরকর লাং ক্ান্ার প্ায়্ই অপারর্রনর মাধ্রম 
সম্পূরকিরূরপ অপসারর করা যায় বা হররডওরথরারপ রিরয় রেরকৎসা করা যায়।

্রবষরা ইরগিত হিয় রসটি স্্ান ব্বোর করর লাং ক্ান্াররর জন্ র্রিরনং করা 
ক্ান্ার হথরক আপনার মৃতু্র ঝঁুরকরক প্ায় %25 কমারত পারর।

বসটি স্্যানার আপনার লাং-এর িবি তিবরর জন্য অল্প পবরমারে বিবকরে 
ি্যিোর করর -
তরব, খুব সাম্প্ররতক রসটি স্্ানার ব্বোর করর, আমরা প্রয়াজনীয় 
রবরকরররর পররমার কমারত সক্ষম। এই স্্ানটি শুরুর রিরকর ক্ান্ার সনাক্ 
করর আপনার জীবন বঁাোরনার সুরযা্ স্্ান করার কাররর ক্ষরত েওয়ার 
সম্াবনার সুরযা্ হথরক অরনক হবর্।

আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন
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লাং ক্যান্ার কী?

লাং ক্ান্ার ক্ান্াররর অন্তম একটি সাধারর ধরর। 

এটি তখন েয় যখন অস্বািারবক হকাষগুরলা অরনয়রন্ত্রতিারব রবিক্ েরয় ফুসফুরস 
টিউমার ্ঠন করর।

লাং ক্ান্াররর প্াথরমক পযকিারয় সাধাররত হকানও লক্ষর বা উপস ক্ি থারক না।

ক্ান্াররর শুরুর রিরক খুঁরজ পাওয়ার অথকি েল হয রেরকৎসা সফল েওয়ার সম্াবনা 
অরনক হবর্।

হবর্রিা্ লাং ক্ান্ার ধীরর ধীরর বৃরধি পায়, এটি একটি কম-হডারজর রসটি 
স্্ারনর মাধ্রম শুরুর রিরকর পযকিারয় খুঁরজ পাওয়া যায়।

লাং ক্যান্াররক শুরুর বেরক খুঁরজ হপরি সো�িা করার জন্যই আমরা 
টার গ্েরটড লাং হেলথ হেক-এর ি্যিস্া কররবি।

লাং ক্যান্াররর উপস গ্েসমূে কী কী?

িইু স্্ারনর মরধ্ লাং ক্ান্াররর রবকা্ েওয়া শুরু েরত পারর এবং স্্ান কখনও 
কখনও লাং ক্ান্াররক রমস কররত পারর। আপনার জন্ অস্বািারবক রকছু খুঁরজ 
হবর করাটা গুরুত্বপূরকি, রবর্ষ করর:

 ● অব্ােত কার্ বা আপনার স্বািারবক কার্রত পররবতকি ন েওয়া 
 ● কার্র সারথ রক্ আসা
 ● শ্াসকষ্ট েওয়া
 ● ব্াখ্াতীত ক্ারন্ত বা ওজন হ্াস পাওয়া
 ● শ্াস হনওয়া বা কার্র সমরয় কষ্ট বা ব্থা েওয়া 
 ● কু্ষধা করম যাওয়া

যবে আপবন এই উপস গ্েগুরলার এক িা একাবধকটি লক্্য কররন, হসরক্ররে যি 
িাড়ািাবড় সম্ি আপনার বজবপ-হক হেখান। আররকটি স্্যারনর জন্য অরপক্া 
কররিন না।

লাং ক্যান্াররর ঝঁুবক কমারি আবম কী কররি পাবর?

বহু বছর ধরর যারা ধূমপান করর আসরছন এবং যারা একারধকবার ছা়িার হেষ্টা 
করররছন তারা সফলিারব ধূমপান বন্ করররছন।

আপরন যরি ধূমপান কররন এবং বন্ কররত োন, হসরক্ষররে আপনার সারথ 
হযা্ারযার্র জন্ বনু্ত্বপূরকি, রবনামূরল্ এবং হলাকাল স্টপ হ্ারকং সারিকি রসস 
অরপক্ষা কররছ। 

আপনার টার ক্িরটড লাং হেলথ হেক-এর নাসকি আপনারক এই পরররষবার সারথ 
হযা্ারযা্ করররয় রিরত পাররন, আপরন রজরপ-হক রজরঞেস কররত পাররন অথবা 
0300 123 1044 নম্বরর এনএইেএস হ্াকররি-হত হযা্ারযা্ কররত পাররন অথবা 
www.nhs.uk/smokefree রিরজট কররত পাররন।

আরও তথ্ এবং সোয়তার জন্                                                             এ কল করুন
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