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Bengali

ভূ মিকা

ক�োল�োরেক্টাল ক্যান্সার, যাকে ক�োলন ক্যান্সারও বলা হয়, নিউ ইয়র্ক সিটির (NYC)
ক্যান্সার-সম্পর্কি ত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। নিয়মিত স্ক্রীনিং এই ধরনের ক্যান্সার
প্রতির�োধ করতে বা আগে খুজঁ ে পেতে সাহায্য করতে পারে, যখন এর চিকিৎসা করা
সহজ হয়।
50 বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে ক�োলন ক্যান্সারের ঘটনা বাড়ছে। NYC স্বাস্থ্য
ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর সুপারিশ করে যে ঝুঁ কির ক�োন কারণ ছাড়া ব্যক্তিরা 45 বছর

বয়স থেকে স্ক্রীনিং করান�ো সম্পর্কে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করেন।

আপনার যদি ঝুঁ কির কারণ থাকে, যেমন পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ সদস্য ক�োলন
ক্যান্সারে আক্রান্ত, তাহলে আপনাকে আগে স্ক্রীনিং শুরু করতে হবে বা আরও ঘন ঘন
স্ক্রীন করাতে হবে। কত তাড়াতাড়ি এবং কত ঘন ঘন আপনার স্ক্রীন করা উচিত তা
নির্ধারণ করতে আপনার প্রদানকারীর সাথে আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁ কি নিয়ে আল�োচনা
করুন। আপনার ঝুঁ কি সম্পর্কে তাড়াতাড়ি জেনে নেওয়া ভাল�ো দেরি করার বদলে। ঝুঁ কির
কারণ থাকার অর্থ এই নয় যে আপনি ক�োলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন, এবং ঝুঁ কির
কারণ না থাকার অর্থ এই নয় আপনার র�োগটি হবে না।
মল-ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ক�োলন�োস্কোপি সহ বিভিন্ন ক�োলন ক্যান্সার স্ক্রীনিং পরীক্ষা
রয়েছে। মল-ভিত্তিক পরীক্ষাগুলি বেশি সুবিধাজনক হতে পারে কারণ সেগুলির জন্য
প্রস্তুত হওয়ার প্রয়�োজন হয় না এবং সেগুলি বাড়িতে করা যেতে পারে। সেগুলি মলের
(পায়খানা) নমুনা থেকে রক্ত বা DNA সনাক্ত করতে পারে, যা ক�োলন ক্যান্সারের
লক্ষণ হতে পারে। মল-ভিত্তিক পরীক্ষার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে:

• একটি

ফেকাল ইমিউন�োকেমিক্যাল পরীক্ষা (Fecal immunochemical test,
FIT), যা রক্ত সনাক্ত করে। প্রতি বছর একটি FIT সুপারিশ করা হয়।

• একটি

উচ্চ-সংবেদনশীলতা গুয়াইক-ভিত্তিক ফেকাল অকাল্ট ব্লাড টেস্ট (Highsensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT),
যা রক্ত সনাক্ত করে। প্রতি বছর একটি HSgFOBT সুপারিশ করা হয়।

• একটি

মাল্টি-টার্গেট স্টুল DNA পরীক্ষা (FIT-DNA), যা রক্ত এবং জিনের
পরিবর্তন (DNA) সনাক্ত করে যা ক্যান্সার হতে পারে। প্রতি তিন বছরে
একবার একটি FIT-DNA এর সুপারিশ করা হয়।

একটি ক�োলন�োস্কোপি একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর অফিসে করা হয় এবং প্রক্রিয়াটির
জন্য প্রস্তুতি এবং হতে সময় রাখা করা জড়িত। এটি একটি বিশেষ ক্যামেরা সহ একটি
ভিজ্যুয়াল পরীক্ষা যা একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে সরাসরি আপনার ক�োলন পর্যবেক্ষণ
করতে দেয় এবং একই পরীক্ষার সময়, ক�োন পলিপ পাওয়া গেলে সেগুলি সরাতে দেয়।
আপনার ব্যক্তিগত ঝুঁ কি এবং পরীক্ষায় কি দেখায় তার উপর নির্ভর করে প্রতি 10 বছরে
একবার বা কখনও কখনও আরও ঘন ঘন একটি ক�োলন�োস্কোপি করা হয়। একটি
ইতিবাচক মল-ভিত্তিক পরীক্ষার পরে অবশ্যই একটি ক�োলন�োস্কোপি করাতে হবে।
ক�োন পরীক্ষা করতে হবে তা জানতে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।
বাড়িতে মল-ভিত্তিক পরীক্ষা করলে, আরও জানতে এই কাহিনীটি পড়ু ন।

েহাম
েট� িকট

এই যে মার্ক। কি
করতে এসেছ?

এই যে স্যান্ড্রা।
এটি একটি মল-ভিত্তিক পরীক্ষা
যা আমার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী
আমাকে করার পরামর্শ দিয়েছেন
ক�োলন ক্যান্সারের জন্য স্ক্রীন
করার জন্য।

আমি খুশি যে আপনি
ক�োলন ক্যান্সার থেকে
নিজেকে রক্ষা করার জন্য
পদক্ষেপ নিচ্ছেন, মার্ক।
এই পরীক্ষাটি কিভাবে
কাজ করে?

আমি আমার মলের একটি
ছ�োট নমুনা নিই। তারপর
আমি এটি একটি ল্যাবে পাঠাই
যেখানে তারা লুকান�ো রক্তের
জন্য আমার নমুনা বিশ্লেষণ
করবে।
গ�োপন রক্তপাত
ক�োলন ক্যান্সার বা
অন্য ক�োন অসুস্থতার
একটি সতর্কতার লক্ষণ
হতে পারে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
ক্যান্সার শনাক্ত করা
বুদ্ধিমান কাজ বলে মনে হয়।
তার মানে এর চিকিৎসা করা
সহজ, তাই না?
আপনি ক�োন পরীক্ষা
করতে হবে সে সিদ্ধান্ত
কিভাবে নেন?

স্ক্রীনিং বিকল্পগুলির তু লনা করার জন্য
আমি আমার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে
কথা বলেছি। আমরা একটি ক�োলন�োস্কোপি
এবং একটি মল-ভিত্তিক পরীক্ষা সম্পর্কে
কথা বলেছি। উভয়েই তাড়াতাড়ি ক�োলন
ক্যান্সার খুঁজে পায়।

কিভাবে
এগুলি ভিন্ন?

আমি বাড়িতে মল-ভিত্তিক
পরীক্ষা করতে পারি। এর
জন্য ক�োন বিশেষ খাদ্য
প্রয়োজন হয় না।
এবং এই পরীক্ষার
জন্য আপনাকে
অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে
রাখার দরকার নেই,
তাই না?

ঠিক।
যদি মল-ভিত্তিক পরীক্ষায়
কিছু ই না দেখায়, তাহলে
আমার ফলাফল স্বাভাবিক
বলে বিবেচিত হবে৷
আমি প্রতি
বছর একবার করে পরীক্ষা
করতে থাকব�ো। যদি এটি কখনও
স্বাভাবিক নয় বলে দেখায় তাহলে
আমি একটি ক�োলন�োস্কোপি
করব।

আমার একটি
ক�োলন�োস্কোপি করা
হয়েছিল, মনে আছে?
একটি ক�োলন�োস্কোপি এমন
পলিপগুলিও বের করতে
পারে যা ক্যান্সার হয়ে
উঠতে পারে।

পলিপের পর্যায়গুলি

অস্বাভাবিক ক�োষ বৃদ্ধি হওয়া

পলিপ
(ছ�োট)

পলিপ
(বড়)

প্রিক্যান্সারাস
পলিপ

সেটা সত্যি। কিন্তু
আমি এখনও
ক�োলন�োস্কোপি করান�োর
জন্য প্রস্তুত নই।

ক্যান্সার

এই যে বাবা।
কি করছ�ো?

এই যে অ্যান্ড্রু!
এটি একটি ক�োলন ক্যান্সার
পরীক্ষা যা আমি আমার
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর
কাছে করিয়েছি।
এটি কয়েকটি
ধরণের মল-ভিত্তিক
পরীক্ষার একটি যা আপনার
বাড়ি থেকে মেইল করা
যেতে পারে।

আগ্রহজনক।

আমি শুধু পরীক্ষাটির
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ
পরীক্ষা করেছি, এবং এটি এখনও
ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি
ভু লে যাওয়ার আগে পরীক্ষাটি
শীঘ্রই করতে চাই।

এর জন্য কতক্ষণ
লাগবে?

মাত্র কয়েক
মিনিট। তারপর
আমি এটি ডাকে
দিয়ে দেব।

বুঝেছি। আপনার শেষ হলে
আমাকে জানান। আমরা আজ
এক সাথে এটি ডাকে দেওয়ার
জন্য হেঁ টে যেতে পারি।

ঠিক
আছে!

ক�োন ধরনের মল-ভিত্তিক পরীক্ষা আপনার জন্য সব চেয়ে ভাল�ো তা সিদ্ধান্ত নিতে
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন, কারণ এই গল্পটি অনেকের মধ্যে
শুধমু াত্র কয়েকটি বিকল্প প্রদর্শন করে। পরীক্ষাগুলির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকে
এবং ফলাফলগুলি প্রদান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে৷ আপনার কিটের নির্দেশাবলী
অনুসরণ করুন।

একটি ফিট টেস্ট কিভাবে ব্যবহার করবেন

"যদি আপনার
সক্রিয়ভাবে রক্তপাত হয়
তাহলে পরীক্ষা করবেন
না।" আমার তা
হয় না।

1 কিটটি খুলুন। সেটি পরিষ্কার এবং শুকন�ো রাখুন।

নমুনার িটউব

েহাম
েট� িকট

টয়েলট লাইনার

পুনরায় িসল করা
যায় এমন বয্াগ

নমুনা েনওয়া হেল
টয়েলেট েফেল িদন

বােয়ািডে�েড�
এই িদক উপের থাকেব

বােয়ািডে�েড� টয়েলট লাইনার

অংশ�হণকারীর িবশদ িববরণ

েহাম েট�
িকেটর
িনেদর্ শাবলী

মািকর্ন যু�রাে�
ডাকেযােগ
পাঠােনা হেল
েকান েপাে�েজর
�েয়াজন েনই

িবজেনস ির�াই েমইল

েরাগীর িবশদ তেথয্র ফমর্

িনেদর্ শাবলী

ডােক পাঠােনার খাম

2

দুইবার টয়লেট ফ্লাশ করুন। আপনার টয়লেট বাউলে যদি ক্লিনার থাকে,
তাহলে সেগুল�ো সরিয়ে দুবার ফ্লাশ করুন।

3

বড় ফ্লাশয�োগ্য টিস্যু পেপারের ভাঁজ খুলুন।
টয়লেটের পানির পৃষ্ঠের উপর রাখুন।

4

যেমন স্বাভাবিকভাবে করেন সেইভাবে মলত্যাগ করুন। টয়লেট ফ্লাশ
করবেন না।

আপনার ব্যবহৃত টয়লেট টিস্যু ফেলে দিন, কিন্তু টয়লেট বাউলে নয়।

5

মলের উপর নমুনা
প্রোবের ডগাটি ব�োলান।

নমুনা নেওয়ার
সময় হয়েছে।

ন
জ াম
ে�
াির র ত
াির
খ

ত

খ

6

মলের ক�োন বড় টুকর�ো নেবেন না। ক�োন�ো ক্লাম্প বা জলের ফ�োঁটা সরাতে
একবার প্রোবটি ঝাঁকান।

7

প্রোবটিকে টিউবে আবার রাখুন এবং শক্তভাবে বন্ধ করুন। টিউবের বাইরে
ক�োন�ো মল না যায়। যদি তা হয়, আপনি এটি মুছে ফেলতে পারেন।
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8

একটি ভিন্ন পরীক্ষার কিটে একটি কার্ড এবং ব্রাশ থাকতে পারে। কার্ডের
বাক্সে অল্প পরিমাণে মলের নমুনা ব�োলান। এটি প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়।
টিউবের বাইরে ক�োন�ো মল না যায়। যদি তা হয়, তাহলে মুছে ফেলুন।

1... 2... 3... 4... 5...

দ্বিতীয় নমুনা নেওয়ার জন্য আপনার কিটে দ্বিতীয় প্রোব বা ব্রাশ থাকতে
পারে। যদি তা হয়, আগের মত একইভাবে নমুনা নেওয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।

9

টয়লেট ফ্লাশ করুন। সাবান এবং পানি দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে আপনার
হাত ধুন।

10

লেবেল বা ফর্মগুলি পূরণ করুন আপনার নাম এবং নমুনা নেওয়ার তারিখ
দিয়ে।

11

নমুনাটি খামের মেইলারে রাখুন এবং তা সিল করুন।
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একটি FIT-DNA (ক�োল�োগার্ড ) পরীক্ষা কিভাবে
ব্যবহার করবেন

আরেকটি পরীক্ষার ধরন হল একটি মাল্টি-টার্গেট স্টুল DNA পরীক্ষা, বা
FIT-DNA (ক�োল�োগার্ড )৷ এটি লুকান�ো রক্ত সনাক্ত করতে পারে এবং ক�োলন
ক্যান্সার হতে পারে এমন জিনের পরিবর্ত নও সনাক্ত করতে পারে।

নমুনার িটউব

বয্াগ সহ িশপেমে�র বা�

তরল সংর�ণকারক

নমুনার পা�

কে�নােরর
�য্ােকট

ধাপ 6: আপনার নমুনাগুিলেত েলেবল লাগান

উদাহরণ
েরাগীর িনেদর্ িশকা
বয্বহােরর িনেদর্ শাবলী

িকভােব আপনার িকটিট েফরত পাঠােবন

জন
েডা
05/16/58

অনু�হ কের আপনার িকটিট একজয্া� সাইে�স
লয্ােবােরটিরেজ েফরত পাঠান UPS এর মাধয্েম িন�িলিখত
িনেদর্ শাবলী অনুযায়ী।

িনেদর্ শনামূলক ব�

06/15/21

01:25 PM

সয্া�ল েলেবল

দ্রষ্টব্য: ব্যাগ এবং বাক্সটি রাখুন। পরে আপনার মলের নমুনা সংরক্ষণ করতে এবং
পাঠান�োর জন্য আপনার সেগুলি প্রয়োজন হবে৷

1

বন্ধনীটি টয়লেট সিটের নিচে
রাখুন। বন্ধনীতে খ�োলা
নমুনার পাত্রটি রাখুন।

2

যেমন স্বাভাবিকভাবে করেন সেইভাবে মলত্যাগ করুন।

3

নমুনা প্রোবের ডগাটি মলের উপর ঘষে নিন। প্রোবের শেষে খাঁজগুলি ঢেকে
রাখা নিশ্চিত করুন। মলের ক�োন বড় টুকর�ো নেবেন না।

4

প্রোবটিকে টিউবের মধ্যে আবার ফিরিয়ে দিন। এটি শক্তভাবে বন্ধ করুন

5

মল সহ পাত্রে প্রিজারভেটিভ ঢেলে দিন।

6

এটি শক্তভাবে বন্ধ করুন। পাত্রের বাইরে ক�োন�ো মল না যায়। যদি তা হয়,
তাহলে মুছে ফেলুন।

7

কিটে দেওয়া
ঠিকানা ব্যবহার
করে UPS মারফত
মেল করুন। আপনাকে
ডাকের জন্য অর্থ
প্রদান করতে হবে না।

তাড়াতাড়ি
হল ত�ো!

হ্যাঁ।
নির্দেশাবলী
স্পষ্ট ছিল।

আপনাকে
কখন এটি মেইল
করতে হবে?

24 ঘন্টার
মধ্যে।

বিশ্লেষণের জন্য
এটি পাঠান�ো সত্যিই
গুরুত্বপূর্ণ , তাই আমি যত
তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি
মেল করতে চাই।

চলুন এখন যাই।
আমরা কিছু ব্যায়াম
করতে পারি।

ঠিক আছে। হাঁটার
সুয�োগ পাওয়া সব
সময়ই ভাল�ো।
আপনি কি জানেন
শারীরিক কার্যকলাপ
ক�োলন ক্যান্সার প্রতির�োধ
করতে সাহায্য
করতে পারে?

এটা আমাদের
সবার জন্য
ভাল�ো হবে।

আমি কি আসতে
পারি?

অবশ্যই, লিলি, চল
একসাথে যাই।

আপনি কখন ফলাফল
জানতে পারবেন?

আমি এক বা দুই
সপ্তাহের মধ্যে জানতে
পারব। আপনি কি
আমাদের সাথে হাঁটতে
যেতে চান?

আপনি অগ্রসর হন!
আমি পরে আপনার
সাথে দেখা করব�ো।
পরীক্ষার জন্য আপনাকে
শুভেচ্ছা জানাই!

ধন্যবাদ,
স�োনা।

কিভাবে বুঝবেন
আপনার ক�োলন
ক্যান্সার হয়েছে
কি না?

যদি পরীক্ষার ফল নেতিবাচক
হয়, সেটি একটি লক্ষণ যে আমার
ক�োলন ক্যান্সার নেই। পরীক্ষা
কিছু ক্ষেত্রে মিস করতে পারে,
কিন্তু তা বিরল।
আমাকে তাও প্রতি বছর
আরেকটি পরীক্ষা করাতে হবে।
যদি আমি FIT-DNA ব্যবহার
করে থাকি, তাহলে আমি প্রতি
তিন বছর পর পর পরীক্ষাটি
পুনরাবৃত্তি করব�ো।

পরীক্ষায় যদি
কিছু পাওয়া যায়
তাহলে কি হবে?

আমার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী
আমার সাথে য�োগায�োগ
করবেন। এর অর্থ আমার ক�োলন
বা মলদ্বারে ক্যান্সার হতে পারে,
অথবা এর অর্থ হতে পারে যে
অন্য ক�োন সমস্যা হয়েছে।
তারপরে আমার
তখন জানার জন্য একটি
ক�োলন�োস্কোপির প্রয়োজন
হবে।

আমার মনে আছে
যখন মায়ের ক�োলন�োস্কোপি
হয়েছিল। তারা তার ক�োলনের
ভিতরে দেখার জন্য একটি ছ�োট
ক্যামেরা ব্যবহার
করেছিল।

হ্যাঁ, এবং তিনি
ভাল�ো ছিলেন।

আমি আশা করি ফলাফল
নেতিবাচক হবে এবং আপনার
ক�োলন ক্যান্সারের লক্ষণ
না থাকে!

আমিও! গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় হল যে আমি
আমার স্বাস্থ্যের
যত্ন নিচ্ছি।

ক�োলন ক্যান্সারের ঝঁু কি সম্পর্কে তথ্য
ক�োলন ক্যান্সারের ঝঁু কির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

•
•
•

বয়স বেশি হওয়া - কেসগুলির প্রায় 90% 50 বছর বা তার বেশি বয়সের
মানুষদের মধ্যে ঘটে*
ক�োলন ক্যান্সার বা অ্যাডিন�োমেটাস পলিপের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ইতিহাস থাকা
লিঞ্চ সিনড্রোম বা ফ্যামিলিয়াল অ্যাডিন�োমেটাস পলিপস (Familial adenomatous
polyps, FAP)-এর মত�ো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিন্ড্রোম থাকা

ক�োলন ক্যান্সার অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে: আফ্রিকান আমেরিকানদের
জন্য ক�োলন ক্যান্সারের ঝুঁ কি এবং হার বেশি। কারণগুলি জটিল কিন্তু সম্ভবত কাঠাম�োগত
বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে যা ঝুঁ কির কারণগুলির পার্থক্য এবং স্বাস্থ্যসেবার কম
অ্যাক্সেসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
এই জীবনধারার পরিবর্ত নগুলি আপনার ঝঁু কি কমাতে পারে:

•
•
•
•

আপনার অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা থাকলে আপনার ওজন কমান�ো
বেশি চলাফেরা করে এবং কম বসে থেকে শারীরিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করা।
কম প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং বেশি ফল ও শাকসবজি খাওয়া
কম অ্যালক�োহলযুক্ত পানীয় পান করা, এবং ধূমপান না করা

ক�োলন ক্যান্সারের জন্য আপনার ঝুঁ কিগুলি এবং স্ক্রীনিং সম্পর্কে আজই আপনার স্বাস্থ্যসেবার
প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। ধূমপান ত্যাগ করতে সহায়তার জন্য, 866-697-8487
এ কল করুন।

আরও জানতে, nyc.gov/health দেখনু এবং "colon cancer" (ক�োলন ক্যান্সার)
অনুসন্ধান করুন। স্ক্রিনিং সম্পর্কিত কাহিনীর জন্য nyc.gov/health এ যান এবং
স্যান্ড্রার কাহিনী এবং মার্কে র সিদ্ধান্ত" খজু
ুঁ ন।
*NYC

স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর সুপারিশ করে যে ঝুঁ কির কারণগুলি না থাকা ব্যক্তিরা যেন 45 বছর
বয়স থেকে ক�োলন ক্যান্সারের জন্য স্ক্রীনিং করার বিষয়ে একজন স্বাস্থ্যসেবরা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করেন
কারণ 50 বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে ক�োলন ক্যান্সারের কেসগুলি বেড়ে চলেছে। যেসব ব্যক্তিদের ঝুঁ কির
কারণগুলি রয়েছে তাদের আরও আগে স্ক্রীনিং শুরু করতে হতে পারে।

2.22

