েগাড়ােতi কয্াnার িনণর্য় করার জনয্ আেমিরকান কয্াnার েসাসাiিটর
িনেদর্ শনা
American Cancer Society Guidelines for
the Early Detection of Cancer
আেমিরকান কয্াnার েসাসাiিট েবশীরভাগ pাpবয়sেদর জনয্ কয্াnােরর eiসব পরীkার psাব কের। েকােনা বয্িkর মেধয্ কয্াnােরর
uপসগর্ েদখা েদoয়ার আেগ িতিন iিতমেধয্i কয্াnাের আkাn িকনা তা েদখেত িskিনং পরীkাগুেলা সাধারণত করা হয়।
আমােদর কয্াnার িskিনংেয়র িনেদর্ শনা সmেকর্ আেরা িবশেদ জানেত বা আপনার কয্াnার হoয়ার ঝুঁ িক কমােত আপিন িক করেত পােরন
তার সmেকর্ আেরা জানেত আমােদর oেয়বসাiট www.cancer.org েদখুন, বা আমােদর েটাল-ি নmর 1-800-227-2345 e কল
করুন।

sেনর কয্াnার
 40 েথেক 44 বছেরর মিহলােদর যিদ মেন কেরন তাহেল তােদর uিচত ময্ােমাgােমর (sেনর ek-ের) মাধয্েম বছের eকবার sেনর
কয্াnােরর িskিনং uিচত।
 45 েথেক 54 বছর বয়s মিহলােদর pিত বছর ময্ােমাgােমর মাধয্েম িskিনং করােনা uিচত।
 55 বছর বা তার েবশী বয়s মিহলােদর uিচত eক বছেরর বদেল 2 বছের eকবার ময্ােমাgােমর মাধয্েম িskিনং করােনা বা বািষর্ক িskিনং
চািলেয় েযেত পােরন।
 মিহলার শরীর যতিদন সুs o 10 বা তার েবশী বছর বাঁচার pতয্াশা আেছ ততিদন িskিনং চািলেয় যাoয়া uিচত।
 সমs মিহলােক sেনর কয্াnােরর িskিনংেয়র সুিবধা, সীমা o সংি সmাবয্ ঝুঁ িক সmেকর্ জানা uিচত। eছাড়াo তােদর জানা uিচত তােদর
sন sাভািবকভােব েকমন েদখেত o তার aনুভূিত eবং sেনর েকােনা পিরবতর্ ন েদখেল তা sাsয্েসবা pদানকারীেক সে সে জানােত হেব।
িকছু মিহলােক– তােদর পিরবােরর iিতহাস, eকিট িজনগত pবণতা, বা aনয্ িকছু কারেণর জনয্– ময্ােমাgােমর সে MRI িskিনং করা uিচত।
(ei িবভােগর মেধয্ খুব কম সংখয্ক মিহলায় anভুর্ k হন।) আপনার sন কয্াnার eবং আপনার জনয্ সবেচেয় ভােলা িskিনং পিরকlনার জনয্
sাsয্েসবা pদানকারীর সে কথা বলুন।

েকালন (মলাশয়) eবং েরকটােলর (মলনালী) কয্াnার o পিলপ
50 বছর বয়েস শুরু হয়, পুরষু o মিহলা uভয়েকi eiসব পরীkা পিরকlনার মেধয্ eকিট চয়ন করেত হেব:

েয সব পরীkায় পিলপ o কয্াnার ধরা পেড়
 pিত 5 বছের নমনীয় িসময়ডসকিপ*, aথবা
 pিত 10 বছের েকােলােনাসকিপ, বা
 pিত 5 বছের ডাবল-কন াs েবিরয়াম eিনমা*, aথবা
 pিত 5 বছের িসিট েকােলােনাgািফ (ভাচুর্ য়াল েকােলােনাসকিপ)*

েয সব পরীkায় েবশীরভাগ কয্াnার ধরা পেড়
 pিত বছর গুয়াaয্াক-েবসড িফকয্াল aকাl bাড েটs (gFOBT)**, aথবা
 pিত বছর িফকয্াল iিমuেনােকিমকয্াল েটs (FIT)**, aথবা
 pিত 3 বছের sু ল DNA েটs (sDNA)*
* যিদ পরীkা পিজিটভ হয় তাহেল, েকােলােনাsিপ করা হেব।
** eকািধক sু ল েটক-েহাম পরীkা করা হেব। aিফেস করা eকিট পরীkা পযর্াp নয়। যিদ পরীkা পিজিটভ হয় তাহেল েকােলােনাsিপ করেত হেব।

েয সব পরীkায় েগাড়ার িদেকর কয্াnার eবং পিলপ ধরা পেড় েসগুেলা যিদ uপলb হয় তাহেল তা আপনার pথম পছn হoয়া uিচত
eবং আপিন েসগুেলার eকিট করােত চাiেত পােরন। আপনার জনয্ েকান পরীkািট ভােলা হেব েসi িবষেয় eকজন sাsয্েসবা pদানকারীর
সে কথা বলুন।
যিদ আপনার পািরবািরক iিতহাস বা aনয্ানয্ কারেণর uপর িভিt কের েকােলান কয্াnােরর েবশী ঝুঁ িক থােক তাহেল আপনােক হয়েতা
িভn সময়সূিচ aনুসাের িskিনং করােত হেব। আপনার iিতহাস eবং আপনার জনয্ ভােলা পরীkা পিরকlনা সmেকর্ sাsয্েসবা pদানকারীর
সে কথা বলুন।

সািভর্ কয্াল কয্াnার
 21 বছর বয়েস সািভর্ কয্াল কয্াnােরর পরীkা শুরু করা uিচত। 21 বছেরর কম বয়সী মিহলােদর পরীkা করােনা uিচত নয়।
 21 েথেক 29 বছেরর মিহলােদর pিত 3 বছের পয্াপ পরীkা করােত হেব। পয্াপ পরীkায় asাভািবক ফলাফল না eেল ei বয়েসর মিহলােদর
HPV পরীkা করােত হেব না।
 30 েথেক 65 বছেরর মিহলােদর pিত 5 বছের পয্াপ পরীkা করােত হেব eবং eর সে HPV পরীkা (”েকা-েটিsং” বলা হয়) করােত
হেব। ei পdিতেক agািধকার েদoয়া হয়, তেব pিত 3 বছের পয্াপ পরীkা করােলo চলেব।
 65 বছেরর েবশী বয়সী মিহলারা, যারা গত 10 বছের িনয়িমত সািভর্ কয্াল কয্াnােরর পরীkা কিরেয়েছন eবং ফলাফল sাভািবক আেছ
তােদরেক সািভর্ কয্াল কয্াnােরর জনয্ পরীkা করােত হেব না। যখন পরীkা করােনা বn করা হেব, তখন আর েসটা শুরু করা যােব না। েকােনা
মিহলার সািভর্ কয্াল কয্াnার হoয়ার মারাtক ঝুঁ িক (কয্াnার হoয়ার চরম সmাবনা) থাকেল তা ধরা পড়ার পর anত 20 বছর পরীkা চািলেয়
েযেত হেব, eমন পরীkা চলাকালীন বয়স 65 েপিড়েয় েগেলo তা চািলেয় েযেত হেব।
 েয মিহলার জরায়ু eবং সািভর্ k (গভর্ াশেয়র সংকীণর্ aংশ) aপসারণ করা হেয়েছ (সmূণর্ িহিsেরকটিম) যার কারণ সািভর্ কয্াল কয্াnােরর
সংি নয় eবং যােদর সািভর্ কয্াল কয্াnােরর েকােনা iিতহাস েনi বা সািভর্ কয্াল কয্াnার হoয়ার মারাtক ঝুঁ িক েনi তােদর পরীkা
করােত হেব না।
 HPV eর জনয্ িটকা িনেয়েছন eমন সমs মিহলােদরেক eখনo তােদর বয়স aনুসাের িskিনংেয়র পরামশর্ aনুসরণ করেত হেব।
িকছু মিহলার – তােদর sােsয্র iিতহােসর (HIV সংkমণ, a pিতsাপন, DES সংsশর্ iতয্ািদ) কারেণ– সািভর্ কাল কয্াnােরর জনয্ িভn
s্ িরিনং সূিচর pেয়াজন হেত পাের। আপনার iিতহােসর সmেকর্ sাsয্েসবা pদানকারীর সে কথা বলুন।

enেমি য়াল (জরায়ুজ) কয্াnার
আেমিরকান কয্াnার েসাসাiিট psাব কের েয রেজািনবৃিtর সময়, সমs মিহলােক enেমি য়াল কয্াnােরর ঝুঁ িক eবং uপসগর্ সmেকর্ বলেত
হেব। মিহলােদর েযািন েথেক apতয্ািশত রkkরণ o sl রkরkণ (sিটং) হেল ডাkারেক জানােত হেব।
িকছু মিহলার – তােদর iিতহােসর কারেণ – হয়েতা enেমি য়াল বােয়াপিস করােত হেব। আপনার iিতহােসর সmেকর্ দয়া কের sাsয্েসবা
pদানকারীর সে কথা বলুন

ফু সফু েসর কয্াnার
েয সমs মানুেষর ফু সফু েসর কয্াnােরর মাঝাির ঝুঁ িক আেছ তােদর জনয্ কয্াnােরর পরীkা আেমিরকান কয্াnার েসাসাiিট psাব কের না।
িকn, ধূমপান করার ফেল যােদর ফু সফু েস কয্াnার হoয়ার ঝুঁ িক রেয়েছ তােদর জনয্ আমােদর িskিনং িনেদর্ শনা আেছ। িskিনং আপনার জনয্ সিঠক
হেত পাের যিদ িনেচর সবগুেলা আপনার থােক:
 আপনার বয় 55 েথেক 74 বছেরর মেধয্
 সুs
 anত 30 পয্াক-বছর ধূমপােনর iিতহাস আেছ eবং eখনo ধূমপান করেছন বা গত 15 বছেরর মেধয্ ধূমপান বn কেরেছন (eক পয্াকবছেরর মান িনণর্য় করেত pিতিদন ধূমপান করা িসগােরেটর সে যত বছর ধূমপান করা হেয়েছ তা গুন করেত হেব। েকu যিদ
pিতিদন eক পয্ােকট কের 30 বছর ধূমপান কের তাহেল তার 30 বছেরর ধূমপােনর iিতহাস থাকেব, aনয্িদেক েয 15 বছর 2 পয্ােকট
কের ধূমপান কেরেছ তােদরo eকi iিতহাস থাকেব।)
বছের eকবার কম েডােজর বুেকর িসিট sয্ান (LDCT) িদেয় িskিনং করা হয়। আপিন যিদ uপেরর তািলকার সে িফট হন তাহেল আপিন
িskিনং চালু করেত চাiেল sাsয্েসবা pদানকারীর সে কথা বলুন।

pেsট (মূtথিলর) কয্াnার
আেমিরকান কয্াnার েসাসাiিট psাব করেছ েয পুরেু ষরা pেsট কয্াnােরর পরীkা করােবন িকনা তা সmেকর্ sাsয্েসবা pদানকারীর সে
আেলাচনা কের aবগত িসdাn িনেত হেব। গেবষণা েথেক eখনo pমাণ হয়িন েয পরীkার uপকািরতা পরীkা eবং িচিকত্সার kিত
aিতkম কেরেছ। আমােদর িব াস ei েয পরীkা o িচিকত্সার ঝুঁ িক o সmাবয্ uপকািরতা সmেকর্ আমরা িক জািন বা জািননা তা না
েজেন পুরষু েদর পরীkা করােনা uিচত নয়।
50 বছর েথেক শুরু কের, পুরষু েদরেক sাsয্েসবা pদানকারীর সে পরীkার ভােলা o খারাপ িদক সmেকর্ আেলাচনা করেত হেব যােত তারা তােদর
পরীkা করােনার িবষেয় সিঠক িসdাn িনেত পােরন।
যিদ আপিন আি কান-আেমিরকান হন বা যিদ আপনার বাবা বা ভাiেয়র 65 বছর বয়েসর আেগ pেsট কয্াnার হেয় থােক তাহেল আপনােক 45
বছেরর শুরু েথেক sাsয্েসবা pদানকারীেক তা জানােত হেব।
যিদ আপিন পরীkা করােনার িসdাn েনন তাহেল আপনােক েরকটােলর পরীkা সহ বা ছাড়া PSA রk পরীkা করােত হেব। আপনােক কত
ঘন ঘন পরীkা করােত হেব তা আপনার আপনার PSA েলেভল িভিtক।

কয্াnার সংkাn েচক-আপ
sাsয্ পরামেশর্র মেধয্ কয্াnার সংkাn েচক-আপ anভুর্ k করেত হেব eবং, েকােনা বয্িkর বয়স, িল , থাiরেয়ড, েমৗিখক কাযর্কলাপ, চামড়া,
লিসকা gিn, েটিsস eবং িডmাশেয়র কয্াnােরর পরীkার পাশাপািশ কয্াnার ছাড়া aনয্ানয্ েরােগর পরীkার িভিtেত 20 বা তার েবশী বয়সী
েলােকেদরেক পযর্ায়kিমক sাsয্ পরীkা করােত হেব।

আপনার sাsয্ িনয়ntণ করুন eবং কয্াnাের ঝুঁ িক কমােত সাহাযয্ করুন।
 সমs রকেমর তামাক েথেক দূের থাkন।
 sাsয্কর oজন বজায় রাখুন।
 িনয়িমত হাঁটুন o শরীর চচর্ া করুন।
 sাsয্কর খাবার খানন o pচু র ফল o সবিজ খান।

 মদয্পান সীিমত করুন (যিদ আপিন মদয্পান কেরন)।
 আপনার tেকর সুরkা িনন।
 িনেজর, আপনার পিরবােরর iিতহাস eবং আপনার ঝুঁ িক জানুন।
 িনয়িমত কয্াnােরর েচক-আপ eবং কয্াnােরর িskিনং পরীkা করান।

আপনার কয্াnােরর ঝুঁ িক কমােত সাহাযয্ করেত আপিন িক করেত পােরন তা সmেকর্ আেরা জানেত eবং আপনার কয্াnােরর aনয্ানয্
তেথয্র জনয্, দয়া কের আমােদর সে aনলাiেন www.cancer.org, বা িদন রািt েয েকােনা সমেয় 1-800-227-2345 নmের কল
কের েযাগােযাগ করুন।
ডাkািরভােব পযর্ােলািচত, েসেpmর 2015
Medically reviewed September 2015
Language: Bengali(India)

