MACMILLAN
CANCER SUPPORT
আপনার পারশ আরি

ব োগোফ োগ
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The Square, Dunstable
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07741704031
elft.macmillanpsychologyreferrals@nhs.net
আমরা আমারদর পরররেবার গুণগয মান িম্পরক্ি মযাময জানরয
চায়। আপরন যরদ মরনারবজ্ঞান পরররেবা িম্পরক্ি মযাময জানারয
চান, যাহরে দয়া ক্রর থপরশন্ট অযাডভাইি এবং থযাগারযাগ

সোহোফ েে
প্রফয়োজন?
আমেো সোহো ে
কেফে পোরে

পরররেবার িরে 0800 0131223 নম্বরর থযাগারযাগ ক্রুন।

আমরা ক্যান্সারর আক্রান্ত প্ররযযক্রক্ শারীররক্, আরথক্
ি এবং মানরিক্
িহায়যা প্রদারনর মাধ্যরম যারদর পুররাপুরর জীবনযাপন ক্ররয িাহারযযর
জনয পারশ আরি। যাই আপরন ক্যান্সারর আক্রান্ত হরে আমরা আপনার পারশ
আরি।

যথয, িাহারযযর জনয অথবা ক্ারও িরে ক্থা বেরয Macmillan িারপার্ি
োইরনর 0808 808 00 00 (িপ্তারহর 7 রদন, িক্াে 8র্া থথরক্ রাত্রি 8র্া) নম্বরর
ক্ে ক্রুন বা macmillan.org.uk-এ যান।

লুটন ও বেডফ োডডশোয়োফেে
Macmillan Psychology Service
in Luton and Bedfordshire

এফেে অংশীেোরেফে
এফেে অংশীেোরেফে

Macmillan Cancer Support ইংেযান্ড ও ওরয়েি (261017), স্কর্েযান্ড (SC039907) এবং আইন অফ মযারনর (604) থরত্রজরিক্ৃয দাযবয প্ররযষ্ঠান।
এিাড়াও নদি ান আয়ারেযারন্ডও ক্াজ ক্রর। নথ 8ি (v3), জানুয়ারী 2019। থর্ক্িই িামগ্রী বযবহার ক্রর িাপারনা হরয়রি। দয়া ক্রর পুনবযবহার
ি
ক্রুন।

লুটন ও বেডফ োডডশোয়োফেে
Macmillan Psychology Service
in Luton and Bedfordshire
আমেো কোেো
আমরা ক্যান্সার এবং উপশম যত্নের প্রত্ন াজন এমন বযক্তিত্নের
পাশাপাশশ তাত্নের পশরচযাক্ারী
য
বা পশরবাত্নরর সেসযত্নের জনয
মনস্তাক্তিক্ সহা তা প্রোন ক্শর। যয যক্াত্ননা স্তত্নর ক্যান্সার ধরা পত্নরত্নে
এবং ক্যান্সার শনত্ন যক্াত্ননা মানশসক্ অসুশবধা আত্নে এমন মানুষত্নের
জনয যমশিক্যাল টিমগুশলর ক্াে যেত্নক্ যরফাত্নরল গ্রহণ ক্শর। এই
পশরত্নষবা শবনামূত্নলয প্রোন ক্রা হ ।

আমেো কী করে
ক্যান্সাত্নর আক্রান্ত বযক্তিরা যবশ শবক্তিন্ন এবং এক্াক্ী যবাধ ক্ত্নরন, এিা স্বাভাশবক্,
তাত্নের পত্নে শচন্তাভাবনা এবং অনুভূশত প্রক্াশ ক্রা ক্টিন বত্নল মত্নন হ , শবত্নশষত
যারা তাত্নের ঘশনষ্ঠ তাত্নের ক্াত্নে। আমরা এক্টি শনরাপে পশরত্নবশ প্রোন ক্শর
যযখাত্নন আমরা আপনার ক্টিন সমত্ন র শবষত্ন শুশন, বুক্তি, অত্নেষণ ক্শর এবং
আপনাত্নক্ পশরশিশত যমাক্াত্নবলা ক্রত্নত ও মাশনত্ন চলার যক্ৌশল সম্পত্নক্য সহা তা
প্রোন ক্শর। যসশনগুশল এক্ ঘণ্টা অবশধ হত্নত পাত্নর এবং যযখাত্নন সম্ভব যসখাত্নন
যিশলত্নফান, শভশিও ক্ল অেবা যবিত্নফািয হাসপাতাল এবং ক্শমউশনটি
সাইিগুত্নলাত্নত ক্রাত্ননা হত্নত পাত্নর।

ব সকল সমসেো আমেো েু ফল ধেফে পোরে েোে
উেোহেণ











িামঞ্জিযযা, পররবযিন, অরনশ্চয়যা বা ক্ষরয মারনরয় থনয়া
ক্যান্সাররর রচরক্ৎিা িম্পরক্িয রবেরয় রিদ্ধান্ত রনরয অিুরবধ্া
ক্যান্সাররর রচরক্ৎিার িরে মারনরয় থনয়া
হযাশা, উরেগ বা থক্রারধ্র অনুভূরয
আপরন থক্মন থদখরয থিই পররবযিরনর িরে মারনরয় থনয়া
আত্মরবশ্বারির ঘার্রয বা আপনার আত্মমযাদায়
ি
পররবযিন
অরবরাম বযথা, ক্লারন্ত এবং অনযানয পাশ্ব প্ররযত্র
ি
ক্রয়া িহয ক্রা
ঘুরমর িমিযা
ভরবেযরযর রবেরয় উরেগ এবং মৃযযযর ভয়
পররবার, বন্ধুবান্ধব বা স্বাস্থ্যরিবা থপশাদাররদর িারথ িম্পরক্ির
থক্ষরি িমিযা

“Macmillan Psychology Service অসাধারণ।
এরা আমার রচরক্ৎিার িময় আরম থয উরেরগ রিোম যা
পররচােনা ক্ররয আমারক্ িহায়যা ক্রররি।”
Lindsey, স্তন ক্যান্সাত্নর আক্রান্ত

এেপে কী হফে?
আপনার প্রেম অযাপত্ন ন্টত্নমত্নন্ট, আমরা আপনার ক্যান্সাত্নরর
অশভজ্ঞতা, আপশন ক্ীভাত্নব ভাবত্নেন, অনুভূশত এবং সামঞ্জসয
ক্রত্নেন এবং আপশন যক্ান সমসযার মুত্নখামুশখ হত্নিন যসগুত্নলা
শনত্ন ক্ো বলব। আমরা আপনাত্নক্ এক্া বা আপনার সঙ্গী বা
পশরবাত্নরর সাত্নে যেখত্নত পাশর এবং আপনাত্নক্ শক্েু প্রশ্নমালা
সম্পূণ ক্রত্নত
য
বলত্নত পাশর। এরপর, আমরা আপনার প্রত্ন াজন
অনুসাত্নর এক্টি শচশক্ৎসা পশরক্ল্পনা ততশর ক্রত্নত এক্সাত্নে ক্াজ
ক্রব।

