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ওয়ান স্টপ লাাংগ (ফুসফুস) ক্যান্সার ক্লিক্লনক্  

ররাগীদের জন্য তথ্য সম্বক্ললত ক্ললফদলট  

 

ওয়ান স্টপ লাাংগ ক্যান্সার ক্লিক্লনক্ আপনাা্কক্ ও আপনার আপনজনকেরকক্, এবাং আপনার ক্লিক্লক্ৎসায় ক্লনকয়াক্লজত ডাক্তার ও নাসসকেরকক্ আপনার জন্য 

কক্ান ক্লিক্লক্ৎসা পদ্ধক্লত সবকিকয় ভাকলা হকব তা ক্লবকবিনা ক্রার সুক াগ ক্কর কেয়।   

আপনার ক্লিক্লক্ৎসা ক্লবষয়ক্ ক্লসদ্ধান্ত  

 াকের ফুসফুকসর ক্যান্সার ধরা পকে তাকের অকনকক্র কেকে ক্কয়ক্টি ক্লভন্ন ক্লভন্ন পদ্ধক্লতকত ক্লিক্লক্ৎসা ক্রা ক কত পাকর।  

উোহরণ স্বরূপ, মাকে মকে ফুসফুকসর ক্যান্সাকরর ক্লিক্লক্ৎসা এরক্ম হকত পাকর:    

• অকরাপিার অর্সাৎ অপাকরশকনর মােকম ক্যান্সারকক্ অপসারণ ক্রা, অর্বা;  

• করক্লডওকর্রাক্লপর দ্বারা ফুসফুকসর কভতকর করক্লডকয়শন বা ক্লবক্লক্রণ রক্লি প্রকয়াগ ক্রার মােকম ক্যান্সারকক্ ধ্বাংস ক্রা    

আবার অকনক্ কেকে এও কেখা কগকে ক  এক্টি ক্লিক্লক্ৎসা পদ্ধক্লত অন্যটির কিকয় উকেখক াগভাকব কবক্লশ ভাকলা নয়। ক্াকজই এটা গুরুত্বপূণস ক  ক্লবক্লভন্ন 

ক্লিক্লক্ৎসা পদ্ধক্লত এবাং এগুকলার প্রক্লতটির ক্লবক্লভন্ন সুক্লবধা এবাং অসুক্লবধাসমূহ বুেকত আপনার ক্লিক্লক্ৎসক্গণ আপনাকক্ সাহায্য ক্রকবন।  

এটা উকেখ ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণস ক   খন ফুসফুকসর ক্যান্সার প্রার্ক্লমক্ প সাকয় ধরা পকে তখন অকরাপিার এবাং করক্লডওকর্রাক্লপ দুকটাই অতযন্ত 

উপক্ারী ক্লিক্লক্ৎসা পদ্ধক্লত এবাং এগুকলার সাফকের মাোও অকনক্ কবক্লশ। 

 

ক্লিক্লনকক্র উকেশ্য  

আপক্লন  খন ক্লিক্লনকক্ উপক্লিত র্াক্কবন তখন আমরা আপনাকক্ ক্লিক্লক্ৎসার ক্লবক্লভন্ন পদ্ধক্লত সম্পকক্স  স্পষ্ট এবাং সহজকবাে তথ্য ক্লেকত িাই  াকত আপনার 

জন্য কক্ান ক্লিক্লক্ৎসা পদ্ধক্লত সবকিকয় ভাকলা হকব কস সম্পকক্স   আমরা এক্কে ক্লসদ্ধান্ত ক্লনকত পাক্লর।    

আপক্লন কক্ান পদ্ধক্লতর ক্লিক্লক্ৎসা ক্লনকত পারকবন অর্বা পারকবন না এটা বলা নয়, বরাং আপনাকক্ সঠিক্ ক্লসদ্ধান্ত ক্লনকত সাহায্য ক্রাই আমাকের োক্লয়ত্ব। 

একেকে আপনাকক্ সাহায্য ক্রার জন্য প্রিুর তথ্য ক্লনকয় আকলািনা ক্রকত হকত পাকর। আপনাকক্ হয়কতা ক্কয়ক্জন ডাক্তার এবাং নাকসসর সাকর্ কেখা 

ক্রকত হকত পাকর।  

ইক্লতমকে আপনার ক সব পরীো ক্রা হকয়কে এবাং আপক্লন ক্লিক্লনকক্ আসার পর ক সব পরীো ক্রা হকব, তার সবগুকলা আমরা প সাকলািনা ক্রব এবাং 

আপনার সাকর্ আকলািনা ক্রব।  

েয়া ক্দর ক্লিক্লনদক্ আসার সময় সাদে পক্লরবাদরর এক্জন সেস্য অেবা বনু্ধদক্ ক্লনদয় আসদবন, মদনাদ াগ ক্লেদয় ক্ো শুনবার মদতা  সাদে 

আদরা এক্জন মানুষ সাদে োক্াটা সবসময়ই ভাদলা!  

আমাকের টিম  

ক ক্লেন ক্লিক্লনক্ আসকবন কসক্লেন আমাকের টিকমর ক্লনকনাক্ত সেস্যকের সাকর্ আপনার কেখা হকত পাকর: 

• েরাক্লসক্ বা বক্ষ সাজজ ন: এক্জন ক্লবদেষজ্ঞ ক্ল ক্লন অদরাপচাদরর মাধ্যদম ফুসফুস রেদক্ ক্যান্সার অপসারণ ক্দরন।   

• ক্লিক্লনক্যাল অনক্লক্লজস্ট বা ক্যান্সার ক্লবদেষজ্ঞ: এক্জন ক্লবদেষজ্ঞ ক্ল ক্লন ররক্লিওদেরাক্লপর মাধ্যদম ফুসফুদসর ক্যান্সাদরর 

ক্লচক্লক্ৎসা ক্লেদয় োদক্ন।  
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• এদনসদেটিস্ট: এক্জন ক্লবদেষজ্ঞ ক্ল ক্লন অদরাপচাদরর আদগ, চলাক্াক্ললন সমদয় এবাং পদর ররাগীর রেখাদোনা ক্দরন।  

• ফুসফুস ক্যান্সাদরর ক্লচক্লক্ৎসক্: এক্জন ক্লবদেষজ্ঞ ক্ল ক্লন ফুসফুদসর ক্যান্সাদরর ররাগ ক্লনণজয় এবাং ক্লচক্লক্ৎসার সক্ল ক্লবষদয় জ্ঞান 

রাদখন।  

• েরাক্লসক্ অেজাৎ বদক্ষর অেবা ম্যাক্ক্লমলান নাসজ: ক্যান্সার ররাগীদের সহদ াক্লগতার জন্য ক্লবদেষজ্ঞ নাসজগণ  

• CURE টিম: এক্েল কলাক্  ারা ধূমপায়ী করাগীকেরকক্ ধূমপান বন্ধ ক্রকত সহক াক্লগতা ক্করন।  

• Prehab4cancer টিম: ব্যায়ামক্লবেগণ  ারা ররাগীদেরদক্ ক্যান্সাদরর ক্লচক্লক্ৎসার জন্য প্রস্তুত ক্দরন।   

• অনদক্াদজক্লরয়াট্রিক্লেয়ান: এক্জন ক্লবদেষজ্ঞ ক্ল ক্লন ক্যান্সার ররাগীদের স্বাদযযর সাক্লবজক্ উন্নক্লতর রক্ষদে সহদ াক্লগতা ক্লেদয় 

োদক্ন।   

• রসইন্ট অযান’স হসক্লপদসর ‘ক্লবইাং ইউ’ টিম: এক্েল কলাক্  ারা আপনাকক্ সাহায্য ক্রার জন্য স্বািয ক্লবষয়ক্ ক্লবক্লভন্ন সহক াক্লগতা ক্লেকত 

পারকবন।  

 

ক্লিক্লনকক্ ক্ী ঘটকব?  

ক্লিক্লনক্ শুরু হবার সময়: সক্াল ৮টা  

েয়া ক্দর ঠিক্ সক্াল আটটায় উপক্লযত হদবন ক্ারণ আপনার ক্লেদনর প্রেম ঘন্টাটি খুব ব্যস্ত ক্াটদব। আপনাদক্ আমাদের সাদে ক্লিক্লনদক্ 

ক্দয়ক্ ঘন্টা ক্াটাদত হদত পাদর (প্রায় পুদরাটা সক্াল, প্রদয়াজদন আদরা রবক্লে সময়।)  

আপক্লন কপ ৌঁোর পর নাসসগণ আপনার সাকর্ কেখা ক্রকবন এবাং বাক্লক্ সব প্রকয়াজনীয় পরীো ক্লনরীো সম্পন্ন ক্রকবন। েয়া ক্দর আরামোয়ক্ এবাং 

ক্লিলািালা ক্াপড় পরদবন এবাং দেনক্লিন ব্যবহাদরর জুতা পরদবন।   

এরপর, আপনার ডাক্তার এবাং নাসসগণ এক্ক্লেত হকয় িানীয় হাসপাতাকল এবাং ক্লিক্লনকক্ প্রর্কম আসবার পর আপনার ক সব পরীো ক্রা হকয়কে 

কসগুকলা ক্লনকয় আকলািনা ক্রকবন।   

এর মকে, লাাংগ ক্যান্সাকরর ক্লিক্লক্ৎসা এবাং এগুকলার জন্য ক্ীভাকব প্রস্তুক্লত ক্লনকত হয় এর উপর নানা ধরকনর ক্লভক্লডও কেখার সুক াগ পাকবন আপক্লন। 

এোোও আপনার িাক্লহোর সাকর্ সমৃ্পক্ত ক্লবক্লভন্ন টিকমর সাকর্ আপনার কেখা হকব, ক মন ধূমপান বন্ধ ক্রার ক্লবকশষকের েল অর্বা কসইন্ট অযান’স 

হসক্লপস কর্কক্ এক্জন পক্লরপূরক্ কর্রাক্লপস্ট।   

সবকশকষ, আপক্লন ক্লবক্লভন্ন ক্লিক্লক্ৎসকক্র সাকর্ কেখা ক্রার এবাং আপনার ক্লিক্লক্ৎসার ক্লবক্লভন্ন পদ্ধক্লত ক্লনকয়  আকলািনা ক্রার সুক াগ পাকবন এবাং আশা ক্রা 

 ায় ক  আপনার ক্লিক্লক্ৎসা ক্লবষকয় এক্টা ক্লসদ্ধাকন্ত আসকত সেম কবাধ ক্রকবন।  

আপনাকক্ এক্সাকর্ প্রিুর তথ্য কেয়া হকব, এবাং  সমস্ত ক্লেন ধকর আপনার ক  কক্াকনা প্রশ্ন র্াক্কল আমাকের ক্লবকশষে আপনাকক্ সহক াক্লগতা ক্রকবন।  

 

ঐ ক্লেন আপনাকক্ ক্ী ক্লনকয় আসকত হকব (তাক্ললক্া) 

• এক্জন আত্মীয় বা বনু্ধ  

• বতস মাকন আপক্লন ক সব ওষুধ খাকেন তার সবগুকলা (সব টযাবকলট, ইকেক্শন এবাং ইনকহলার) 

• িশমা, ক্লহয়াক্লরাং এইড/ হাৌঁ টাকত সাহাকয্যর জন্য  া ক্লক্েু প্রকয়াজন  

• ব্যক্লক্তগত ক াগাক াকগর কফান নম্বর এবাং ইকমইল ঠিক্ানা  

• তথ্য এবাং প্রশ্ন কলখার জন্য এক্টি ক্লম এবাং ক্লক্েু ক্াগজ  

• আমরা িা/ক্ক্লফ, ক্লবক্লিট এবাং স্যানু্ডইি সরবরাহ ক্রব, ক্লক্ন্তু আপনার  ক্লে কক্াকনা ক্লবকশষ খাকের িাক্লহো র্াকক্, তাহকল কসই অনু ায়ী পানীয় 

এবাং স্ন্যাক্ অর্সাৎ খাবার ক্লনকয় আসকবন।  
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এই তথ্যগুদলা আবার আদলাচনা ক্রার জন্য নাক্লসজাং টিদমর এক্জন সেস্য ক্লিক্লনদক্ আসার আদগ আপনাদক্ রফান ক্রদবন এবাং 

ওয়ানস্টপ ফুসফুস ক্লিক্লনদক্ এপদয়ন্টদমন্ট ক্লবষদয় আপনার রক্াদনা প্রশ্ন োক্দল তার উত্তর রেদবন।   

 
ক্লিক্লনক্ ক্ীভাকব খুৌঁকজ পাকবন  

ক্লিক্লনকক্র ঠিক্ানা হকে: ে নীল ক্লিফ কসন্টার, এন্ট্রান্স ১২, উইক্লেনকশা হসক্লপটাল, সাউর্কমার করাড, ম্যানকিস্টার M23 9LT 

The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, 

Manchester, M23 9LT 

 

গাক্লে কক্ার্ায় পাক্স  ক্রকবন?  

ে নীল ক্লিফ কসন্টার উইক্লেনকশা হাসপাতাকলর কপেকন ম্যাটারক্লনটি ইউক্লনকটর পাকশ অবক্লিত। ম্যাটারক্লনটি ক্লবভাকগর সামকন এক্টা পাবক্ললক্ ক্ার পাক্স  

রকয়কে, ক খাকন কলাটস করাড ক্লেকয় ক াক্া  ায়। কসখান কর্কক্ ম্যাটারক্লনটি ক্লবভাকগর ডান ক্লেক্ ধকর কেঁকট কগকলই নীল ক্লিফ কসন্টাকর ক াক্ার পর্ 

কেখকত পাকবন।   

এটা হকে উইক্লেনকশা হাসপাতাকলর ম্যাপ অর্সাৎ মানক্লিে: 
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এই েক্লবটি হকে নীল ক্লিফ কসন্টাকরর ক খাকন ক্লিক্লনক্টি িালাকনা হয়: 

 

 

আমাকের ক্লিক্লনকক্ আসার জন্য  ক্লে আপনার গাক্লে প্রকয়াজন হয়, আমরা আপনার জন্য তার ব্যবিা ক্রব।  ক্লে এই ব্যাপাকর আপনার কক্াকনা প্রশ্ন র্াকক্ 

তাহকল ক্লনকি কেয়া নম্বকর ক াগাক াগ ক্রুন  

 

আশা ক্ক্লর অক্লত সত্ত্বর আপনার সাকর্ কেখা হকব।  

দ্য ওয়ান স্টপ ক্যান্সার ক্লিক্লনক্ টিম  

 ক্লে আপনার কক্াকনা প্রশ্ন র্াকক্ তাহকল অবশ্যই আমাকের সাকর্ ক াগাক াগ ক্রুন: 

কটক্ললকফান: 

ইকমইল:  
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ক্লিক্লনদক্র নাসজ বা িাক্তারদেরদক্ এপদয়ন্টদমদন্টর ক্লেন অেবা তার আদগ র সব প্রশ্ন ক্লজদজ্ঞস ক্রদত চান রসগুদলা ক্লনদচ ক্ললখুন। 

 


