کلینیک وان استاپ (خدمات جامع) سرطان ریه
برگه اطالعات بیمار
کلینیک وان-استاپ سرطان ریه (کلینیک خدمات جامع سرطان ریه) به شما و نزدیکان شما ،و پزشکان و پرستاران معالج شما
این فرصت را می دهد که مناسب ترین شکل درمانی که برای شما وجود دارد را انتخاب کنید.

تصمیمات درباره درمان شما
در اغلب موارد ،افرادی که مبتال به سرطان ریه تشخیص داده می شوند را می توان به چند روش مختلف درمان کرد.
برای مثال ،گاهی اوقات سرطان ریه را می توان به روش های زیر درمان کرد:
•
•

عمل جراحی برای برداشتن سرطان ،یا؛
پرتودرمانی از طریق تابش مستقیم اشعه درون ریه ها برای از بین بردن سرطان

در اغلب موارد ،یک روش درمان برتری قابل توجهی نسبت به روش های دیگر ندارد .بنابراین ،مهم است که تیم درمان به شما
کمک کند از تفاوت بین روش های مختلف درمان و مزایا و معایب هرکدام آگاه شوید.
نکته بسیار مهمی که باید گفته شود این است که وقتی سرطان ریه در مراحل اولیه تشخیص داده می شود جراحی و
پرتودرمانی هر دو روش های درمانی بسیار موثر با میزان موفقیت بسیار باال هستند.
هدف کلینیک
ما قصد داریم در طول مدتی که در کلینیک با ما هستید ،درباره گزینه های درمانی اطالعات روشن و ساده در اختیار شما قرار
دهیم تا بتوانیم با هم درباره بهترین روش درمان برای شما تصمیم بگیریم.
ما نمی توانیم به شما بگوییم از کدام روش درمان می توانید یا نمی توانید استفاده کنید ،اما در عوض به شما کمک می کنیم
تصمیم درستی برای خود بگیرید .برای کمک به شما در این زمینه ،ممکن است اطالعات زیادی برای بحث وجود داشته باشد.
شما همچنین می توانید با چند پزشک و پرستار مختلف مالقات کنید.
نتایج تمام آزمایش های مختلفی که قبال انجام داده اید ،همراه با بعضی از آزمایش های دیگری که در روز حضورتان در کلینیک
انجام می شوند را تیم ما بررسی کرده و درباره آنها با شما صحبت خواهند کرد.

لطفا روزی که به کلینیک می آیید یکی از اعضای خانواده یا یک دوست را برای حمایت با خود بیاورید ،یک جفت گوش
اضافی همیشه مفید است!

تیم ما
در طول روزی که در کلینیک هستید ممکن است با بعضی از اعضای تیم ما مالقات کنید:
•

جراح قفسه سینه :یک متخصص که برای برداشتن سرطان از ریه عمل جراحی انجام می دهد

•

انکولوژیست بالینی :متخصص درمان سرطان ریه از طریق پرتودرمانی
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•

متخصص بیهوشی :پزشک متخصصی که قبل ،حین و بعد از عمل جراحی از بیمار مراقبت می کند

•

پزشک سرطان ریه :پزشکی که در تمام جنبه های تشخیص و درمان سرطان ریه تخصص دارد

•

پرستار قفسه سینه یا پرستار مک میالن :پرستار متخصصی که به بیماران سرطانی کمک می کند

•

تیم  :CUREتیمی از متخصصین که به بیماران سیگاری کمک می کنند مصرف سیگار را ترک کنند

•

تیم آماده سازی جسمی و روحی برای سرطان :پزشکانی که از طریق تمرین به بیماران کمک می کنند
برای درمان سرطان آماده شوند

•

سرطان شناس :پزشک متخصصی که از بیماران مبتال به سرطان برای بهبود همه جنبه های سالمتی
آنها حمایت می کند

•

تیم ’ ‘Being Youاز آسایشگاه سنت ان :تیمی که ابزار مختلف رفاهی را برای حمایت از شما
فراهم می کند.

در کلینیک چه اتفاقی می افتد
ساعت شروع کلینیک 8 :صبح
لطفا سر ساعت  8صبح در کلینیک حاضر باشید زیرا در اولین ساعت روز سر شما شلوغ خواهد بود .شما ممکن است چندین
ساعت (اغلب تمام طول صبح ،گاهی اوقات در صورت نیاز به مدت بیشتر) در کلینیک با ما باشید.

هنگام ورود ،کارکنان پرستاری با شما مالقات می کنند تا تمام آزمایش ها و ارزیابی های ضروری که هنوز انجام نشده است را
تکمیل کنند .لطفا لباس راحت ،گشاد و کفش هایی که معموال هرروز استفاده می کنید را بپوشید.
پس از آن ،پزش کان و پرستاران با هم مالقات می کنند تا آزمایش هایی که در بیمارستان محله تان و همچنین آزمایش هایی که در
بدو ورود در کلینیک انجام داده اید را مرور و بررسی کنند.
در این فاصله ،شما فرصت دارید ویدیوهای آموزشی متعددی درباره راههای درمان سرطان ریه و نحوه آماده شدن برای این
درمان ها را تماشا کنید .شما با تیم های مربوط به نیازهایتان ،مانند تیم تخصصی ترک سیگار یا یک درمانگر رایگان از
آسایشگاه سنت ان مالقات نیز خواهید کرد.
سرانجام ،شما این فرصت را خواهید داشت که با پزشکان مختلف مالقات کنید ،درباره راههای مختلف درمان با آنها صحبت کنید
و امیدواریم احساس کنید برای تصمیم گیری درباره روش درمان تان از شما حمایت می شود.
اطالعات زیادی ارائه می شود و در تمام طول روز متخصص ما به شما کمک خواهد کرد پرسش هایتان را مطرح کنید.

آنچه که باید در روز حضور در کلینیک به همراه خود بیاورید (فهرست)
•
•
•
•
•
•

یک خویشاوند یا دوست
تمام داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید (تمام قرص ها ،داروها ،تزریقات و داروهای استنشاقی)
عینک ،سمعک /وسایلی که به راه رفتن کمک می کنند ،در صورت لزوم
شماره تلفن و ایمیل شخصی
کاغذ و قلم برای نوشتن اطالعات و پرسش ها
ما چای/قهوه ،بیسکویت و ساندویچ فراهم می کنیم ،اما اگر شما رژیم غذایی خاصی دارید ،لطفا در صورت لزوم
نوشیدنی و یک خوراک مختصر (میان وعده) با خود بیاورید.
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یک روز قبل از اینکه به کلینیک بیایید ،یکی از اعضای تیم پرستاری با شما تماس خواهد گرفت تا دوباره تمام این اطالعات را
با شما مرور کند و به پرسش هایی که درباره حضورتان در کلینیک وان-استاپ سرطان ریه دارید پاسخ دهد.
چگونه کلینیک را پیدا کنیم
کلینیک در این محل قرار دارد:
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
ماشینم را کجا باید پارک کنم؟
مرکز نیل کلیف در سمت عقب بیمارستان ویدینشو ،نزدیک بخش زایمان واقع شده است .یک پارکینگ عمومی وجود دارد که از
طریق  ،Floats Roadجلوی دپارتمان زایمان قابل دسترسی است .از آنجا ،اگر سر نبش به سمت راست دپارتمان زایمان قدم
بزنید ورودی مرکز نیل کلیف را خواهید دید.
نقشه بیمارستان ویدینشو

مرکز نیل
کلیف
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این یک تصویر از مرکز نیل کلیف محل برگزاری کلینیک است:

اگر برای بازید از کلینیک ما به وسیله نقیله نیاز داشته باشید ،ما آنرا برای شما ترتیب خواهیم داد .اگر در این زمینه پرسش
دارید ،لطفا از راههای زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا برای طرح پرسش های خود از راههای زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن:
ایمیل:

مشتاق دیدار شما هستیم.

تیم کلینیک وان-استاپ سرطان ریه
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لطفا پرسش هایی که ممکن است بخواهید در روز حضور در کلینیک یا قبل از آن از پزشک یا پرستار بپرسید را در محل زیر
بنویسید:
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