
অক্টোবকে পটোলিত হি ‘ব্রেস্ট ক্টোনসটোে অ্টোওয়টোেকনস মটোন্থ’। কখন সতক্ক  হকবন? চিককৎসটোে উপটোয়ই বটো কী? 
ব্রেস্ট কনজটোেকেশন সম্ভব? জীবনযটোত্টোয় কী কী কনয়ম বমকন িিকবন? সব ককছুে উত্তে চিকিন কবকশষজ্ঞেটো। 

লিখকছন মধুকেমটো লসংহ েটোয় ও সংকবত্তটো িক্রবততী।

সটো ন ন্টো              ৩০ অক্টোবে ২০২১২৮

ব্রেস্ট ক্টোনসটোে: 
সতক্ক তটো, চিককৎসটো ও জীবনিয্কটো

পার্শ্বরচনা ১

ব্রেস্ট ক্টোনসটোে— নটোমটটোই আতঙ্ক 
ছক়িকয় চিকত যকেষ্ট বয কটোেও মকন। 
পশ্চিমবকগে প্টোপ্ত তে্ অনুযটোয়ী, 

মকহিটোকিে যত ধেকনে ক্টোনসটোে হয়, তটোে মকধ্ 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে হটোে সবকিকয় ববকশ। ককন্তু েয় 

বপকয় বেকি বতটো অসখুটটোককই লজলতকয় বিওয়টো 
হি! সমকয় সতক্ক  হকি, চিককৎসককে পেটোমশ্ক 
অনুযটোয়ী িিকি এবং বেটোজকটোে জীবকন সটোধটোেণ 
ককছু কনয়ম বমকন িিকি ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে 
বমটোকটোকবিটো কেটো কচিন কটোজ নয়! ব্রেস্ট 

ক্টোনসটোে সংক্রটোন্ত যটোবতীয় প্কনেে উত্তে েইি 
এবটোকেে আকিটোিনটোয়। 

ব্রেস্ট ক্যানসযারেে ডযায়যাগরনযাসসস ও 
চিককৎসযাে পদ্ধসি কনরয় জযানযারছেন কলিকনক্যাল 



অর্যালসজস্ট ডযা. অকনরেষ সযাহযা। 

কখন সতক্ক  হকবন?
ব্রেকস্ট বকটোনও েকম অস্টোেটোকবকতটো মকন 
হকি সতক্ক  হওয়টো প্কয়টোজন। ব্রেকস্ট বকটোনও 
িটোম্প, েং পকেবত্ক ন বটো িটোিকিেটোব, কনপকিে 
আকটোে বটো েকে পকেবত্ক ন, আন্টোেআম্ক বটো 
হটোত ফুকি যটোওয়টো ইত্টোচি অবশ্ই গুরুত্বপণূ্ক 
িক্ষণ। এ েকম উপসে্ক েটোককি কলিকনক্টোি 
ডটোয়টোেকনটোলসকসে পকে ম্টোকমটোগ্টোকফ বটো 
ব্রেকস্টে আিট্টোসটোউন্ কেকত বিটো হয়। 
প্কয়টোজকন এমআেআই-ও কেকত বিটো 
হকত পটোকে। বটোকয়টোপলস স্টোম্পি বেকক ককছু 
মলিককউিটোে মটোক্ক টোে ববে ককেন ডটোক্টোকেেটো। 

ক্টোনসটোে অন্ জটোয়েটোয় ছক়িকয়কছ ককনটো 
জটোনকত বেকি লসচট স্্টোন কেটোে পেটোমশ্ক 
বিওয়টো হয়। সটোধটোেণত ডটোয়টোেকনটোলসস 
এেটোকবই কেটো হয়। তকব উপসে্ক েটোককি 
বতটো একেকম, ককন্তু অকনককেই উপসে্ক 
বস েকম েটোকক নটো। প্টোেকমক পয্কটোকয় ব্রেস্ট 
ক্টোনসটোে ধেটো নটো প়িটোে অন্তম কটোেণও 
এচটই। এখটোকনই আকস ল্রিকনংকয়ে প্সগে। 
আলি্ক বস্টকজ ধেটো প়িকি চিককৎসটোও হকব 
দ্রুত, আে বসকে ওিটোে সম্ভটোবনটোও ববকশ। 
েটোেকত এখনও পয্কন্ত বকটোনও জটোতীয় স্তকেে 
ল্রিকনং পলিলস বনই। ইংি্টোকন্ ৫০-এে 
উপে বয়লসকিে লতনবছে অন্তে ম্টোকমটোগ্টোম 
কেটোকনটো হয়। পকেবটোকে কটোেও ব্রেস্ট ক্টোনসটোে 

উপসে্ক েটোককি বতটো একেকম, ককন্তু অকনককেই উপসে্ক বস েকম  
েটোকক নটো। প্টোেকমক পয্কটোকয় ব্রেস্ট ক্টোনসটোে ধেটো নটো প়িটোে অন্তম  
কটোেণও এচটই। এখটোকনই আকস ল্রিকনংকয়ে প্সগে। আলি্ক বস্টকজ ধেটো 
প়িকি চিককৎসটোও হকব দ্রুত, আে বসকে ওিটোে সম্ভটোবনটোও ববকশ।

েটোককি বমটোটটোমুচট ৪০-এে বকটোিটোয় বপৌছঁকিই 
বছকে একবটোে ম্টোকমটোগ্টোম ককেকয় কনন। 
যটঁোকিে পকেবটোকে পলজচটে কমউকটশন আকছ, 
তটঁোকিে আশঙ্কটো ববকশ। এঁকিে আেও কম বয়স 
বেককই ল্রিকনং কেকত হকব, ২০-৩০ বছে 
বয়স বেককই। ৪০ বছকেে ককম ম্টোকমটোগ্টোম 
সটোধটোেণত বেককমন্ কেটো হয় নটো, বডন্স 
ব্রেস্ট েটোকটোে কটোেকণ। এঁকিে বক্ষকত্ ব্রেকস্টে 
এমআেআই-এে পেটোমশ্ক বিওয়টো হকত পটোকে। 
তকব পকেবটোকে ক্টোনসটোকেে ইলতহটোস নটো 
েটোককি অযেটো আতলঙ্কত হওয়টোে প্কয়টোজন 
বনই। ককন্তু বসিফ ব্রেস্ট এেজটোকমকনশন আে 
ডটোক্টোকেে পেটোমকশ্ক ল্রিকনং কেকি সটোবধটোকন 
েটোকটো যটোয়।  

চিককৎসটো কীেটোকব হকব?
ব্রেস্ট ক্টোনসটোেকক মূিত িটোেচট বস্টকজ 
েটোে কেটো হয়। ককন্তু চিককৎসটোে কনকেকখ 
ক্টোনসটোেকক লতন বস্টকজ েটোে কেটো যটোয়: 
আলি্ক বস্টজ, বিটোকটোলি অ্টোডেটোন্সড বস্টজ ও 
বমটটোকস্টচটক বস্টজ বটো অ্টোডেটোন্সড বস্টজ। 
আলি্ক বস্টকজ ববকশেেটোে বক্ষকত্ই সটোজ্ক টোকে 
কেটো হয়। সটোজ্ক টোকে ককে ককছু বক্ষকত্ পকুেটো 
ব্রেস্টকক চটউমটোে-সহ বটোি বিওয়টো হয়, ককছু 
বক্ষকত্ আবটোে শুধু চটউমটোেচটককই বটোি চিকত 
হয়। ফিটোফি িুই বক্ষকত্ই প্টোয় সমটোন-সমটোন। 
সটোজ্ক টোকেে পেবততী লসদ্টোন্ত বটোকয়টোপলসে 
ফটোইনটোি কেকপটোট্ক  আসটোে পকেই বনওয়টো 
হয়। আলি্ক বস্টকজ অকনক বক্ষকত্ বেটোেীে 
বককমটোকেেটোকপ নটো-ও িটোেকত পটোকে। কখনও-
কখনও বেটোেীে অ্টোন্টিবকড কট্টকমটি িটোকে, 
কখনও বটো হেকমটোন বেেটোকপও িটোেকত পটোকে। 



সটো ন ন্টো              ৩০  অক্টোবে ২০২১৩০

বককমটোকেেটোকপ, বেকডকয়টোকেেটোকপ, হেকমটোন 
বেেটোকপ বটো অ্টোন্টিবকড কট্টকমটি, বকটোনটটোে 
প্কয়টোজন তটো বটোকয়টোপলসে ফটোইনটোি কেকপটোট্ক  
আসটোে পকেই লসদ্টোন্ত বনওয়টো হয়। সটোজ্ক টোকেে 
পকে কনচি্ক ষ্ট সময় অন্তে ফকিটো আপ কেকত 
হকব। এবটোে আলস, বিটোকটোলি অ্টোডেটোন্সড 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে চিককৎসটোে প্সকগে। 
বিস্ট ওয়টোি, কস্ন বটো আন্টোেআকম্ক ছক়িকয় 
বেকি বেটোেীকক সটোধটোেণত বককমটোকেেটোকপ 
বটো বককমটোকেেটোকপ ও অ্টোন্টিবকড কট্টকমটি 
একসকগে বিওয়টো হয়। চটউমটোকেে আকটোে 
বছটোট হকয় বেকি সটোজ্ক টোকেে কেটো েটোবটো হয়। 
তটোেপে বেকডকয়টোকেেটোকপ, হেকমটোন বেেটোকপ 
ও অ্টোন্টিবকড কট্টকমটি বিওয়টো হকত পটোকে, 
ডটোক্টোকেে পেটোমশ্ক সটোকপকক্ষ। অ্টোডেটোন্সড 
বস্টকজ ক্টোনসটোে কককয়টোকেবি নয়। এই 
পয্কটোকয় মূি উকদেশ্ই েটোকক ক্টোনসটোেকক 
কনয়ন্ত্রণ কেটো। 

য�াগায�াগ: ০৩৩২৩২০২১২২, ৩০৪০

ব্রেস্ট কনজযােরেশন সযাজ্যাকে হরি পযারে 
ব্রেস্ট ক্যানসযারেে চিককৎসযাে অন্িে স্তম্ভ? 
কযােযাই বযা কেরি পযারেন এচি? জযানযারছেন 
সসকনয়ে সযাসজ্ক্যাল অর্যালসজস্ট 
ডযা. শুেদীপ িক্রবিতী।

ব্রেস্ট কনজটোেকেশন কী?
বত্ক মটোকন ৩০-৪০ বছে বয়লসকিে মকধ্ ব্রেস্ট 
ক্টোনসটোকেে সংখ্টো বটো়িকছ। আে ব়ি শহকেে 
মকহিটোেটোই আক্রটোন্ত হকছেন ববকশ। এে কটোেণ 
অবশ্ই জীবনযটোত্টোয় েিি। ওকবলসচট, ডটোকয়ট, 
অ্টোিককটোহি, ব্রেস্টকফকডং নটো কেটোকনটো ইত্টোচি। 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে কেটো বিকিই মটোসকট্কমে 
কেটো মকন হয়। অকনকক ধকেই বনন, ব্রেস্ট 

ক্টোনসটোে মটোকনই ববটোধহয় পকুেটো ব্রেস্ট বটোি 
চিকত হকব, জচটি সটোজ্ক টোকে কেকত হকব। 
ক্টোনসটোে-সটোজ্ক টোকেে ইলতহটোকসে চিকক বিটোখ 
েটোখকিও বিখটো যটোকব একিম বেটো়িটোে চিকক 
উইলিয়টোম হিকস্টকডে ে্টোকডক্টোি মটোসকট্কমই 
কছি ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে অন্তম চিককৎসটো। 
একক্ষকত্ লিম্ফ বনটোডস-সহ পকুেটো ব্রেস্টই বটোি 
চিকয় বিওয়টো হত, বকটোনও কেকনস্টটোকশন 

২০ বছকেে উপকে বয বকটোনও মকহিটো বসিফ ব্রেস্ট এেজটোকমকনশন করুন। কপকেয়ডকসে 
বশষ চিকনে িটোে-পটঁোিচিন পে বেকক এেজটোকমকনশন করুন। বপটোস্ট বমকনটোপজটোি মকহিটোেটো 
মটোকস একচট কনচি্ক ষ্ট চিন চিক করুন, বসই চিকনই বসিফ এেজটোকমকনশন কেকবন। আয়নটোে 
সটোমকন িটঁোক়িকয় কিটোে ববটোকনে নীকিে অংশ বেকক কনকজে স্তন পেীক্ষটো করুন। ত্বকক 
বকটোনও পকেবত্ক ন হকছে ককনটো, ডটোইলিউকটড বেনস আকছ কক নটো, কনপকি বকটোনও পকেবত্ক ন 
বটো কডসিটোজ্ক  হকছে কক নটো বটো একচট স্তকনে আকটোে অন্চটে বিকয় ববক়ি যটোকছে কক নটো, বিকখ 
কনন। আন্টোেআকম্কও বকটোনও বসটোকয়লিং েটোককি সতক্ক  হকত হকব। হটোকতে তটোিকুত বতি বটো 
সটোবটোন িটোকেকয় িুই চিককই মটোসটোজ করুন সটোকু্ক িটোে মুেকমকটি, তটো হকিই বুঝকত পটোেকবন 
বকটোনও সমস্টো আকছ ককনটো। তকব এটটোও মকন েটোখকত হকব, ১০ জকনে মকধ্ ন’জকনে 
ব্রেস্ট বসটোকয়লিংই কবনটোইন। পকেবটোকেে বকটোনও সিকস্ে বয বয়কস ব্রেস্ট ক্টোনসটোে ধেটো 
পক়িকছি তটোে অন্তত িশ বছে আকে সতক্ক  হকত হকব। তকব পকেবটোকে ব্রেস্ট ক্টোনসটোে 
েটোককিই বয আপনটোেও হকব তটো নয়। তটোই অযেটো েয় নটো বপকয় সতক্ক  হওয়টো জরুকে।  

যেলফ য্রেস্ট এগজামিযনশন



সটোজ্ক টোকেও কেটো হত নটো। বেটোেী অকনকসমকয়ই 
বসপ্টিকসকময়টোকত মটোেটো বযকতন। এেপকে আকস 
মকডফটোকয়ড ে্টোকডক্টোি মটোসকট্কম। ব্রেস্ট চটস,ু 
ব্রেস্ট কস্ন ও আন্টোেআকম্কে লিম্ফ বনটোডস বটোি 
বিওয়টো হত। ককন্তু ব্রেস্ট বটোি যটোওয়টোে কটোেকণ 
একজন মকহিটোে কটোকছ এচটও যকেষ্ট কডকপ্লসং 
অলেজ্ঞতটো কছি! আে একইসকগে হটোকতও 
বসটোকয়লিং ইত্টোচি নটোনটো সমস্টো হত। এখটোন 
বেককই ডটোক্টোেেটো েটোবকত শুরু কেকিন ব্রেস্ট 
কনজটোেকেশকনে কেটো। শুধু চটউমটোেটুকুই বটোি 
চিকত হকব একক্ষকত্, আে ব্রেস্ট কেকনস্টটোকশনও 
কেকত হকব সটোজ্ক টোকেে পকে। বত্ক মটোকন 
এককবটোকে কমকনম্টোি সটোজ্ক টোকে ককে চটউমটোে 
বটোি বিওয়টো হয়। ব্রেকস্ট বয ক্টোলেচট হকব, তটো 
অকঙ্কটো-প্টোপ্স্টসটোজ্ক টোকেে মটোধ্কম বমেটোমত কেটো 
হয়। বছটোট চটউমটোকেে বক্ষকত্ অকঙ্কটোপ্টোপ্স্ট 
সটোজ্ক টোকে ওয়টোন-এে মটোধ্কম আশপটোকশে 
ব্রেস্ট চটসকুক বমটোকবিটোইজ ককে ক্টোলেচট েকে 
বিওয়টো হয়। ব়ি চটউমটোকেে বক্ষকত্ অকঙ্কটোপ্টোপ্স্ট 
টু-এে বক্ষকত্ শেীকেে অন্ অংকশে মটোংসকপকশ 
তুকি ব্রেস্ট কেকনস্টটো্ কেটো হয়। আকে 
ক্টোনসটোকেে সটোজ্ক টোকে মটোকনই আন্টোেআকম্কে 
লিম্ফ বনটোডস বটোি চিকয় চিকতন অকনকক। হয়কতটো 
বিখটো বেি বসই জটোয়েটোয় চটউমটোে ছ়িটোয়কন! ককন্তু 
লিম্ফ বনটোডস বটোি বিওয়টোে ফকি অকনক বেটোেীে 
নটোকে্ক ে সমস্টোও হকয় বযত। এখন বসন্টিকনি 
লিম্ফ বনটোড বটোকয়টোপলসে মটোধ্কম ববটোঝটো যটোয় 
আকিৌ চটউমটোেচট ছক়িকয়কছ কক নটো। 

বেকডকয়শন মটোস্ট!
ব্রেস্ট কনজটোেকেশকনে বক্ষকত্ বযকহতু 
ব্রেস্ট চটস ুবেকক যটোয়, তটোই ওই চটসকুত 
যটোকত ক্টোনসটোে আবটোে কফকে নটো আকস তটোই 
বেকডকয়শন চিকত হয়। বেকডকয়শন নটো কনকি 
ককন্তু চিককৎসটো অসম্পণূ্ক েটোককব। আসকি, 
বছটোট চটউমটোকেে বক্ষকত্ ব্রেস্ট কনজটোেকেশন 
সটোজ্ক টোকেকতই কটোজ হকয় বযকত পটোকে, এই 
অপশনচট ডটোক্টোে ও বেটোেীকিে বেকব বিখটো 
প্কয়টোজন। 

কটোেটো কেকত পটোেকবন এই সটোজ্ক টোকে
l আলি্ক বস্টজ ক্টোনসটোে অে্কটোৎ বস্টজ ওয়টোন 
বটো টু-এে বক্ষকত্ এই সটোজ্ক টোকে প্কযটোজ্। 
চটউমটোে বিটোকটোলি অ্টোডেটোন্সড নটো হকিই  
এচট সম্ভব। 
l ব্রেকস্ট একটোচধক চটউমটোে েটোককি সম্ভব 
নয়। 
l সটোধটোেণত পটঁোি বসন্টিকমটটোকেে কম 
আয়তকনে চটউমটোকেে বক্ষকত্ই এই সটোজ্ক টোকে 
কেটো হকিও বিহটোেটোে উপকেও তটো কনে্ক ে ককে। 
একজন বেটোেটো মকহিটোে বক্ষকত্ পটঁোি বসন্টিকমটটোে 
অকনকটটো ব়ি চটউমটোে, ওকবস মকহিটোে বক্ষকত্ 
তটো তুিনটোয় বছটোট। তটোই তটো ব্লক্কবকশকষে উপে 

কনে্ক ে ককে।
l যটঁোকিে BRCA লজন পলজচটে, তটঁোকিে 
বক্ষকত্ ব্রেস্ট কনজটোেকেশন কেটো যটোকব নটো। 
শেীকে কটোকনক্ড চটস ুকডজঅড্ক টোে েটোককিও 
কেটো যটোকব নটো।
l বয়স খুব একটটো পটোে্কক্ েক়ি নটো। 
সটোধটোেণত, অকনককই ধকে বনন বয়স হকয় বেকি 

ব্রেকস্টে কী প্কয়টোজন! ব্রেস্ট ককন্তু শুধু বসকু্য়টোি 
অবকজ্ নয়। একজন সত্তকেটোর্্ক মকহিটোে ব্রেস্ট 
কনজটোেকেশন হকিও ককন্তু লতকন অকনক ববকশ 
‘এমপটোওয়টোড্ক ’ ববটোধ কেকবন। 

সটোজ্ক টোকেে পকে কী কেকবন
সটোজ্ক টোকেে পকে কবলেন্ন পেীক্ষটো ককে বিখটো হয় 
বেটোেী হেকমটোন বসনলসচটে ককনটো। ফটোইনটোি 
বটোকয়টোপলস কেকপটোকট্ক ে লেলত্তকত ডটোক্টোে চিক ককে 
বিকবন বেটোেীে বককমটোকেেটোকপ িটোেকব ককনটো। 
বসকক্ষকত্ আকে বককমটোকেেটোকপ চিকয় তটোেপে 
বেকডকয়শন বিওয়টো হয়। মকন েটোখকত হকব, 
বেকডকয়শন চিকিই ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো শনূ্ 
হকয় যটোয় নটো, তকব আশঙ্কটো ককম অকনকটটোই। 
ব্রেস্ট কনজটোেকেশকনে ব্টোপটোেটটো েটোি ককে 
বুকঝ তটোেপকেই একেটোকবন। অকনককেই েুি 
ধটোেণটো েটোকক, পকুেটো ব্রেস্ট বটোি নটো চিকি ববটোধ 
হয় ক্টোনসটোে বেকক যটোকব! সকিতনতটো এখনও 
অকনকটটোই কম এব্টোপটোকে। আে অকঙ্কটোপ্টোপ্স্ট 
কযকন কেকবন, তটঁোককও িক্ষ হকত হকব। 
সটোধটোেণেটোকব বিটো হয়, সটোজ্ক টোকেে পকে 
ব্রেস্ট ঘষকবন নটো। এই সটোজ্ক টোকেে সবকিকয় 
ব়ি পলজচটে চিক হি একজন মকহিটো 
মটোনলসকেটোকব বেকে পক়িন কম। 
য�াগায�াগ: ৯৩৩০১৭৯৪৪১, info@
drsuvadipchakrabarti.com

বহলচদ ব্রেরস্টে বষেররে অি্ন্ত গুরুত্বপর্ূ 
সচিক জীবনির্যাও। কী কেরবন, কী কেরবন 

নযা— জযানযারছেন কনসযালি্যান্ট সযাসজ্ক্যাল 
অর্যালসজস্ট ডযা. বগৌিে েুর�যাপযাধ্যায়।

েুিগুকিটো চিক ককে কনন
ব্রেস্ট ক্টোনসটোে কনঃসকন্কহ মকহিটোকিে মকধ্ 
সবকিকয় কমন ক্টোনসটোে। ‘বপ্টোফটোইি অফ 
ক্টোনসটোে অ্টোন্ কেকিকটড ফ্টোকটস্ক, ওকয়স্ট 
ববগেি (২০২১)’ অনুযটোয়ী, মকহিটোকিে বয 
পটঁোিচট অকগে ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো সবকিকয় 
ববকশ, তটোে মকধ্ এক নম্বকে েকয়কছ ব্রেস্ট। 
মকহিটোকিে যত ধেকনে ক্টোনসটোে হয়, তটোে 
প্টোয় এক-িতুে্কটোংশই ব্রেস্ট ক্টোনসটোে। ফকি 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোেকক সটোধটোেণ মটোনুষ খুব আতকঙ্কে 
বিটোকখ বিকখন। জীবনিয্কটো কনকয় ককছু বিটোে 
আকে এটটো বিব, বয েয় পটোকবন নটো। চিক 
সময় ডটোয়টোেকনটোলসস হকি ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে 
সচিক চিককৎসটোয় বকটোনও অসকুবধটো হয় নটো। তটোই 

কনয়কমত বসি ্ফ-এেজটোকমকনশন করুন। 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে একটটো কবেটোট কটোেণ হি 
বজকনচটক ফ্টো্ে। পবূ্কবততী প্জকমে যচি কটোেও 
ওেটোকে বটো ব্রেকস্ট ক্টোনসটোে হকয় েটোকক, তটো হকি 
পেবততী প্জকমেে ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো 
মটোলজ্ক নটোলি হকিও ববকশ। এঁকিে অত্ন্ত সকিতন 
েটোকটোটটো তটোই জরুকে। অন্তত লতকেশ বছে 
বয়কসে পে বেকক এঁকিে কনয়কমত বসি ্ফ-
এেজটোকমকনশন কেটোকতই হকব। 
এবটোে আসটো যটোক জীবনিয্কটোে প্সকগে। 



সটো ন ন্টো              ১৫  বসকটিম্বে ২০২১

‘বপ্টোফটোইি অফ ক্টোনসটোে অ্টোন্ কেকিকটড ফ্টোকটস্ক, ওকয়স্ট ববগেি 
(২০২১)’ অনুযটোয়ী, মকহিটোকিে বয পটঁোিচট অকগে ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো 
সবকিকয় ববকশ, তটোে মকধ্ এক নম্বকে েকয়কছ ব্রেস্ট। মকহিটোকিে যত 
ধেকনে ক্টোনসটোে হয়, তটোে প্টোয় এক-িতুে্কটোংশই ব্রেস্ট ক্টোনসটোে।

িটোইফস্টটোইকি খুব সটোধটোেণ ককছু েুি ককন্তু 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো ককয়ক গুণ বটোক়িকয় 
চিকত পটোকে। কী বসই েুিগুকিটো?
অলতকেক্ ফ্টোচট ফুড খটোওয়টো: অকনক 
মকহিটোই কনয়কমত খুব িকব্কযুক্ খটোবটোে বখকত 
অে্স্ত। এঁকিে ককন্তু ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে 
আশঙ্কটো অকনকটটোই ববক়ি যটোয়। কটোেণ ব্রেস্ট 
ক্টোনসটোকেে একটটো ব়ি কটোেণ হি ওকবলসচট। 
কবলেন্ন িটোইফস্টটোইি কডলজকজে যটো অন্তম 

কটোেণ। ওকবলসচট শুধু ব্রেস্ট ক্টোনসটোে নয়, 
মকহিটোকিে ওেটোকেয়টোন এবং ইউকটেটোকস 

ক্টোনসটোকেে েয়ও অকনকটটো 
বটোক়িকয় বিয়। 

শেীেিি্ক টো নটো কেটো: অকনক 

মকহিটোই এক্টোেসটোইজ ককেন নটো বটো বকটোনও 
শটোেীকেক পকেশ্রম ককেন নটো। অকনক মকহিটো 
এমন েকয়কছন, যটঁোেটো অত্ন্ত প্কয়টোজন ছটো়িটো 
বটোক়ি বেককই ববেকত িটোন নটো। ফকি তটঁোকিেও 
বসেটোকব শটোেীকেক পকেশ্রম কেটো হকয় ওকি নটো। 
এগুকিটো সবই ককন্তু ওকবলসচটে চিকক কনকয় যটোয় 
বয বকটোনও মটোনুষকক, যটোে ফকি ব্রেস্ট ক্টোনসটোে 
হকত পটোকে।
ধূমপটোন এবং মি্পটোন: এই িুকটটোই বয 
সটোধটোেণেটোকব ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো ততকে কেকত 
পটোকে, তটো সককিেই জটোনটো। মকহিটোকিে বক্ষকত্ 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে এটটোও একটটো ব়ি কটোেণ।
অলতকেক্ হেকমটোনটোি ওষুধ খটোওয়টো: অকনক 
মকহিটোই চিককৎসককে পেটোমশ্ক ছটো়িটোই 
হেকমটোনটোি ওষুধ বখকয় বনন যখন তখন। মকন 
েটোখকবন, শেীকে ইকস্টটোকজন হেকমটোন যত বটোক়ি, 
ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটোও বটোক়ি ততই।
এই কটোেণগুকিটো সবই আমটোকিে জটোনটো। ককন্তু 
এগুকিটোকক কমচটকয় বফিটোে মকতটো সকিতনতটো 
আজও মকহিটোকিে মকধ্ যতটটো প্কয়টোজন, বসই 
পকেমটোকণ ছ়িটোয়কন। যচিও ডটোয়টোেকনটোলসকসে 
বক্ষকত্ আকেে বিকয় সকিতনতটো ববক়িকছ 
অকনক। ‘বপ্টোফটোইি অফ ক্টোনসটোে অ্টোন্ 
কেকিকটড ফ্টোকটস্ক...’এে বিওয়টো তে্ 
অনুযটোয়ী, মকহিটোকিে মকধ্ এখন ব্রেস্ট 
ক্টোনসটোে আলি্ক বস্টকজই (ডটোক্টোকে পকেেটোষটোয় 
বযটটোকক বকি ‘বিটোকটোিটোইজড ওনলি’, অে্কটোৎ 
ক্টোনসটোে যখন শুধু ব্রেকস্টই সীমটোবদ্ েকয়কছ) 
ধেটো পক়ি যটোয় ৭৯ শতটোংশ বক্ষকত্। ‘কডসট্টোটি 
বমটটোস্ট্টোলসস’ অে্কটোৎ ক্টোনসটোে যখন ব্রেস্ট 
ছটোক়িকয় অকনকিূে অবচধ ছক়িকয় পক়িকছ, 
েীলতমকতটো লসকেয়টোস অবস্টো... এই বস্টকজ একস 
ধেটো পক়ি এখন মটোত্ লতন শতটোংশ বক্ষকত্। আে 
িুইকয়ে মটোঝটোমটোকঝ অবস্টো, বযটটোকক ‘বিটোককটো 



কেলজওনটোি’ বিটো হয়... বসই বস্টকজ কেকয় ধেটো 
প়িকছ ১৭ শতটোংশ বক্ষকত্। ববটোঝটোই যটোকছে, 
তটোে মটোকন সময় মকতটো চিককৎসককে পেটোমশ্ক 
বনওয়টোে হটোে কতটটো ববক়িকছ মকহিটোকিে মকধ্। 
এ ছটো়িটো বযটটো কেকত হকব, তটো হি জীবনিয্কটোয় 
বছটোট ককছু পকেবত্ক ন আনটো। বসগুকিটো কী?
l এমন সব খটোবটোে খটোন, বযগুকিটো প্কৃলত 

বেকক পটোই আমেটো। অে্কটোৎ টটোটকটো ফি,  
শটোক-সবলজ।
সপ্তটোকহ অন্তত পটঁোি চিন, ৩০ কমকনট ককে 
শেীেিি্ক টো করুন। তটো ছটো়িটোও কফলজক্টোলি 
অ্টোকচটে েটোকুন। এক জটোয়েটোয় বকস  
েটোককবন নটো।
l ধূমপটোন এবং মি্পটোকনে কুফি সম্পকক্ক  

আমেটো সককিই ওয়টোককবহটোি। ব্রেস্ট 
ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটোও ববক়ি যটোয় এে ফকি। 
তটোই এই িুই কুঅে্টোস ত্টোে কেকত বিকে 
কেকবন নটো।
বয ওষুধই খটোন, তটোে আকে চিককৎসককে 
পেটোমশ্ক অবশ্ই কনন। বকটোন ওষুকধে কী 
পটোর্্কপ্লতলক্রয়টো হয়, বকটোনটটো আপনটোে 
শেীকে কীেটোকব কটোজ কেকছ, বসগুকিটো ককন্তু 
চিককৎসকই বুঝকবন, আপকন নটো। নটো বজকন 
ওষুধ বখকি শেীকেে অকনক ক্ষলত হকয় বযকত 
পটোকে। কবকশষ ককে হেকমটোনটোি কপি্ স নটো 
বজকনবুকঝ কনকি ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো 
বটো়িকত পটোকে, বস কেটো আকেই বিটো হকয়কছ। 
বশকষ একটটোই কেটো বিটোে। অকনক মকহিটোই 
এখনও ব্রেস্ট ক্টোনসটোকেে আশঙ্কটো কেকিও 
চিককৎসককে কটোকছ বযকত অস্লস্তকবটোধ ককেন। 
িয়টো ককে এই েুি কেকবন নটো। বসেকম হকি 

বিকড ড্কেে কটোকছ যটোন, তটোকত অস্লস্ত হকব 
নটো। ককন্তু ডটোক্টোকেে পেটোমশ্ক কনন। বফকি বেকখ 
ক্ষলতে আশঙ্কটো আেও বটোক়িকয় তুিকবন নটো।
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