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سرطان ریه  (ات جامعخدموان استاپ )کلینیک   

    اطالعات بیمار هبرگ

 

ان و پرستاران معالج شما  ک ش، و پزدیکان شمابه شما و نز خدمات جامع سرطان ریه( ن ریه )کلینیکسرطااستاپ -وانکلینیک 

    انتخاب کنید.  وجود دارد را ی که برای شما مناسب ترین شکل درمان  ه دهد ک این فرصت را می

 

 درباره درمان شما   اتصمیمت 

 کرد.   درمان مختلف روش چند  به ی توان را م دن شو می  داده  تشخیص ریه  سرطان  به مبتال ی کهد افرا ، ردموا اغلب در 

 ن کرد:  های زیر درما وش توان به ر  را میسرطان ریه وقات  گاهی ا برای مثال، 

 رطان، یا؛راحی برای برداشتن سعمل ج •

 بین بردن سرطان ریه ها برای از درون تقیم اشعه مسز طریق تابش ادرمانی پرتو •

به شما   م است که تیم درمانبنابراین، مهد. یگر ندارنسبت به روش های دهی رتری قابل توجغلب موارد، یک روش درمان ب در ا

 گاه شوید.  آکدام هرب و مزایا و معای   ندرماف لمخت وت بین روش های تفااز کمک کند 

 

حی و  ود جراش  یص داده می شخه ت یه در مراحل اولیوقتی سرطان ری که باید گفته شود این است که  سیار مهم بنکته 

 .  اال هستند ر بایسب  فقیتمویزان با م بسیار موثر  درمانی  های دو روش  پرتودرمانی هر

  کلینیکهدف  

ر  روشن و ساده در اختیار شما قرا های درمانی اطالعات ینهباره گزدر ما هستید، کلینیک بادر  تی کهدر طول مدداریم قصد ما 

 بگیریم.   رمان برای شما تصمیمروش د اره بهترین نیم با هم درب بتوادهیم تا 

  به شما کمک می کنیماما در عوض ، اده کنیداستفمی توانید ن یا  می توانیدروش درمان  کداماز نمی توانیم به شما بگوییم  ما

  . باشد  داشته وجود بحث برای زیادی  اطالعات  است ممکن زمینه،  این در شما به  کمک  برای .بگیرید خود برای  درستی تصمیم

 کنید.   مالقات  پرستار مختلف ک و پزش چند شما همچنین می توانید با 

در کلینیک   تانیگری که در روز حضوردهای  ه با بعضی از آزمایش همراکه قبال انجام داده اید،  آزمایش های مختلفییج تمام نتا

 ند کرد.  باره آنها با شما صحبت خواهرو دکرده یم ما بررسی را ت  انجام می شوند

 

یک جفت گوش  خود بیاورید، دوست را برای حمایت با  انواده یا یکعضای  خ آیید یکی از ا کلینیک می وزی که به ر لطفا 

 فید است!  اضافی همیشه م

 

   تیم ما 

 نید:  مالقات ک یم مات اعضای  بعضی از با ممکن است  در کلینیک هستیدی که در طول روز

   دهدحی انجام می ریه عمل جرا   ازبرای برداشتن سرطان تخصص که یک مجراح قفسه سینه:  •

 پرتودرمانی  از طریق ریه  سرطان  درمان متخصص  : بالینی انکولوژیست  •
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 مراقبت می کندو بعد از عمل جراحی از بیمار   حینقبل،   متخصصی که پزشک ص بیهوشی: تخصم •

   طان ریه تخصص داردهای تشخیص و درمان سر نبه شکی که در تمام جپزرطان ریه: س پزشک  •

 پرستار متخصصی که به بیماران سرطانی کمک می کندیالن: پرستار قفسه سینه یا پرستار مک م •

 کنند ترک  را  سیگار  مصرف کنند  می کمک  ی سیگار بیماران به که  متخصصین  از تیمی: CURE تیم •

کمک می کنند  ان به بیماراز طریق تمرین شکانی که پز سمی و روحی برای سرطان:ج اده سازیتیم آم •
 اده شوند رطان آمبرای درمان س

 

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

 

برای حمایت از شما را  رفاهیمختلف  ابزارکه تیمی  ن:اسنت  گاهآسایشاز  ’Being You‘تیم  •
 . می کند  همفرا

 

 افتد  تفاقی می در کلینیک چه ا

 صبح   8ساعت شروع کلینیک: 

ین  ندچممکن است شلوغ خواهد بود. شما شما  سراولین ساعت روز در  نیک حاضر باشید زیرابح در کلیص 8ساعت لطفا سر 

 .  ما باشید بادر کلینیک به مدت بیشتر(  زدر صورت نیا  اوقات گاهی)اغلب تمام طول صبح، ساعت  

   

م نشده است را  ضروری که هنوز انجاها و ارزیابی های  ش تا تمام آزمای  ی کنندبا شما مالقات مرستاری هنگام ورود، کارکنان پ 

   را بپوشید. ستفاده می کنید اهرروز  ی که معموال لطفا لباس راحت، گشاد و کفش هاییل کنند. تکم

کان و پرستاران با هم مالقات می کنند تا آزمایش هایی که در بیمارستان محله تان و همچنین آزمایش هایی که در  پس از آن، پزش

 دو ورود در کلینیک انجام داده اید را مرور و بررسی کنند.  ب 

     ه و نحوه آماده شدن برای این سرطان ری  ماندرهای راهمتعددی درباره  آموزشی های یووید دارید فرصت  ، شما در این فاصله

از  گان رای  درمانگرسیگار یا یک تخصصی ترک  تیم، مانند شما با تیم های مربوط به نیازهایتانشا کنید. ها را تما درمان

 خواهید کرد.  نیز ن مالقات ا ت گاه سن آسایش

ان با آنها صحبت کنید  اههای مختلف درمدرباره رتلف مالقات کنید، هید داشت که با پزشکان مخم، شما این فرصت را خواسرانجا

 از شما حمایت می شود. ن تان درباره روش درماگیری یم تصم رای ب د احساس کنی واریم و امید

 .  تان را مطرح کنیدسش های رپ خواهد کرد صص ما به شما کمک  متخ در تمام طول روز زیادی ارائه می شود و اطالعات 

 

 ست( بیاورید )فهر به همراه خود کلینیک در روز حضور در ید آنچه که با

 یک خویشاوند یا دوست  •

 ای استنشاقی( و داروه  تزریقات، ، داروهااروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید )تمام قرص هاتمام د •

 لزوم صورت ر  ، دمی کنندک کمه رفتن که به را  یوسایل  /کسمع ،عینک •

 شخصی ایمیل  و  شماره تلفن •

 ات و پرسش ها  اطالع نوشتنبرای و قلم غذ کا •

در صورت لزوم  ، لطفا خاصی دارید غذایی  نیم، اما اگر شما رژیممی ک ما چای/قهوه، بیسکویت و ساندویچ فراهم •

 ا خود بیاورید. ب  ه(خوراک مختصر )میان وعدو یک ی شیدن ون 
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ات را  یم پرستاری با شما تماس خواهد گرفت تا دوباره تمام این اطالععضای تیک روز قبل از اینکه به کلینیک بیایید، یکی از ا

 پاسخ دهد.   اریدد  ان ریهاستاپ سرط-یک وانکلین حضورتان دررباره دی که  با شما مرور کند و به پرسش های 

 

  کنیم پیدا را  کلینیک چگونه

 محل قرار دارد:  کلینیک در این 

The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, 

Manchester, M23 9LT 

 

 پارک کنم؟  باید ماشینم را کجا 

یک پارکینگ عمومی وجود دارد که از  شده است. قع او، نزدیک بخش زایمان مارستان ویدینشورکز نیل کلیف در سمت عقب بی م

قدم   دپارتمان زایماناگر سر نبش به سمت راست  جا،از آن  یمان قابل دسترسی است. ان زاجلوی دپارتم، Floats Road طریق 

 هید دید.  را خواورودی مرکز نیل کلیف   نیدبز

 نقشه بیمارستان ویدینشو  

 

 

 

 

 

 

 

 

ل مرکز نی

 کلیف
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   : ی کلینیک استگزاررب محل  نیل کلیفمرکز تصویر از این یک 

 

 

  هیم داد. اگر در این زمینه پرسش یب خوات برای شما تر، ما آنرا دشته باشی دانقیله نیاز کلینیک ما به وسیله  بازید ازاگر برای 

 راههای زیر با ما تماس بگیرید.   ، لطفا ازدارید

 

 

 مشتاق دیدار شما هستیم.  

 استاپ سرطان ریه -انو  ککلینیتیم 

 گیرید: راههای زیر با ما تماس ب رای طرح پرسش های خود از لطفا ب 

 تلفن:

  ایمیل:
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بپرسید را در محل زیر  پزشک یا پرستار از یا قبل از آن کلینیک  حضور در در روز بخواهید  است  یی که ممکنا پرسش هالطف  

    : بنویسید

 

 

 


