ળન-સ્ટો ંગ કેન્સર ક્લનનક
દદી માહિતી નિકા
લન-સ્ટ રંગ કેન્વય ક્લરનનક તભને અને તભાયી નજીકના રક ભાટે, તભાયી વંબા વાથે વંકામેરા
ડકટય અને નવો વાથે ભીને, તભાયા ભાટે કમા પ્રકાયની વાયલાય શ્રેષ્ઠ છે તે ધ્માનભાં રેલાની તક  ૂયી
ાડે છે .
તભાયી વાયલાય અંગેના નનર્ણમ
ઘર્ીલાય, વ્મક્લતના પેપવાના કેન્વયન ં નનદાન થામ છે જેની વાયલાય ઘર્ી અરગ અરગ યીતે કયી ળકામ
છે .
ઉદાશયર્ તયીકે, પેપવાના કેન્વયની વાયલાય ક્યાયે ક આના દ્વાયા કયી ળકામ છે :


કેન્વયને દૂ ય કયલા ભાટે વર્જયી, અથલા;



યે ડડમથેયાી કે જે કેન્વયને નષ્ટ કયલા ભાટે પેપવાં ય નનદે નળત ડકયર્ત્વગણના ડકયર્ન
ઉમગ કયે છે

ઘર્ી લાય એવ ં ર્ ફને છે કે એક વાયલાય ફીજી વાયલાય કયતાં નોંધાત્ર યીતે વાયી નથી શતી. તેથી, એ
ભશત્લન ં છે કે તભાયી તફીફી ટીભ તભને નલનલધ વાયલાય અને દયે ક વાયલાયના નલનલધ પામદા અને
ગેયપામદાને વભજલાભાં ભદદ કયે .
એ કિેવ ં ખ ૂફ જ જરૂરી છે કે જ્યારે પેપસાંન ં કેન્સર ળિેલ ં કડાય છે ત્યારે સર્જરી અને રે હડયોથેરાી ફંને ખ ૂફ
જ ઉચ્ચ સપલતા દર સાથે ખ ૂફ અસરકારક સારળાર છે .
ક્લરનનકન ઉદ્દે શ્મ
ક્લરનનકભાં અભાયી વાથેના તભાયા વભમ દયનભમાન, અભાય ઉદ્દે શ્મ તભને તભાયા વાયલાયના નલકલ્
નલળે સ્ષ્ટ અને વભજલાભાં વય ભાડશતી પ્રદાન કયલાન છે જેથી આર્ે વાથે ભીને નક્કી કયી ળકીએ
કે કઈ વાયલાય તભાયા ભાટે વોથી મગ્મ યશેળે.
તભે કઈ વાયલાય રઈ ળક છ કે નશીં તે તભને જર્ાલલાન ં અભાયા ભાટે નથી, યં ત તભાયા ભાટે મગ્મ
નનર્ણમ રેલાભાં તભને ભદદ કયલા ભાટે છે . તભને આભાં ભદદ કયલા ભાટે, ચચાણ કયલા ભાટે ઘર્ી ફધી
ભાડશતી શઈ ળકે છે . તભે ઘર્ા જદા જદા ડૉલટય અને નવોને ર્ ભી ળક છ.
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તભાયી ક્લરનનકની મરાકાતના ડદલવે  ૂર્ણ કયલાના થડા લધ યીક્ષર્ વાથે, શેરાથી જ કયલાભાં આલેર
તભાભ નલનલધ યીક્ષર્ના ડયર્ાભની અભાયી ટીભ દ્વાયા વભીક્ષા કયલાભાં આલળે અને તભાયી વાથે ચચાણ
કયલાભાં આલળે.
કૃા કરીને તે હદળસે મદદ માટે કટં ફના કોઈ સભ્ય અથળા નમિને સાથે ાળો, કાનની ળધારાની જોડી
િંમેા મદદરૂ થાય છે !

અભાયી ટીભ
ડદલવ દયનભમાન તભે અભાયી ટીભના નીચેના કેટરાક વભ્મને ભી ળક છ:


થોરાનસક સર્જન: એક નનષ્ર્ાત કે જે પેપવાભાંથી કેન્વય દૂ ય કયલા ભાટે ઓયે ળન કયે છે



ક્લનનક ઓન્કોોજજસ્ટ: યે ડડમથેયાી દ્વાયા પેપવાના કેન્વયની વાયલાયભાં નનષ્ર્ાત



એનેસ્થેહટસ્ટ: ઑયે ળન શેરાં, દયનભમાન અને છી દદીઓની દે ખયે ખ ભાટે નનષ્ર્ાત



પેપસાના કેન્સર હપઝઝનયન: પેપવાના કેન્વયના નનદાન અને વાયલાયના તભાભ ાવાઓના
નનષ્ર્ાત



થોરાનસક અથળા મેકનમન નસસ: કેન્વયના દદીઓને ભદદ કયતી નનષ્ર્ાત નવો



CURE ટીમ: નનષ્ર્ાતની એક ટીભ જે દદીઓને ધ ૂમ્રાન કયલાન ં ફંધ કયલાભાં ભદદ કયે છે



Prehab4cancer ટીમ: વ્મામાભ પ્રેક્લટળનય કે જે દદીઓને કેન્વયની વાયલાય ભાટે તૈમાય
કયલાભાં ભદદ કયે છે



ઓન્કોજેહરયાહિનયન: એક નનષ્ર્ાત ડૉલટય જે કેન્વયના દદીઓને તેભના સ્લાસ્્મના તભાભ
ાવાઓ સધાયલા ભાટે ભદદ કયે છે



સેન્ટ એન િોસ્ાઇસની ‘ફીઇંગ ય’ ટીમ: એક ટીભ કે જે તભને ભદદ કયલા ભાટે ઉરબ્ધ સખાકાયી
વાધનની શ્રેર્ી  ૂયી ાડે છે

ક્લરનનકભાં શ ં થામ છે
ક્લનનક રૂ થળાનો સમય: સળારના 8 ળાગ્યે
કૃા કરીને સળારે 8 ળાગ્યે ળિેા િોંચો કારણ કે તમારો હદળસનો િેો કાક વ્યસ્ત રિેે. તમે
ક્લનનકમાં કેટાક કાકો સધી અમારી સાથે રિેળાની અેક્ષા રાખી કો છો (ઘણી ળખત સળારનો સં ૂણસ
સમય, ક્યારે ક જરૂર ડે તો ળધ સમય).
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તભાયા આગભન ય, નનવિંગ સ્ટાપ તભાયા આગભન ય તભાયી વાથે મરાકાત કયળે અને તભાભ જરૂયી
ફાકીના યીક્ષર્ અને મ ૂલ્માંકન  ૂર્ણ કયળે. કૃા કરીને આરામદાયક, ઢીા કડાં અને તમારા રોજજિંદા
જૂતા િેરો.
ત્માયફાદ, તભાયા ડૉલટય અને નવણ એકવાથે ભળે અને તભે તભાયી સ્થાનનક શક્સ્ટરભાં અને જ્માયે તભે
પ્રથભ લખત ક્લરનનકભાં આવ્મા ત્માયે તભે કયાલેરા યીક્ષર્ની વભીક્ષા અને ચચાણ કયળે.
આ દયનભમાન, તભને પેપવાના કેન્વયની વાયલાય અને આ વાયલાય ભાટેની તૈમાયી નલળેની ભાડશતીના
લીડડમ જલાની તક ભળે. તભે તભાયી જરૂડયમાતને અનરૂ કઈર્ ટીભને ર્ ભળ, જેભ કે
નનષ્ર્ાત ધ ૂમ્રાન યકનાય ટીભ અથલા વેન્ટ એનની શસ્ાઇવના કમ્પ્રીભેંટ્રી થેયીસ્ટ.
અંતે, નલનલધ ડકટયને ભલા, તભાયા વાયલાયના નલકલ્ની ચચાણ કયલા અને તભાયી વાયલાય નલળે
નનર્ણમ રેલા નલળે આળાન અનબલ કયલાની તક ભળે.
તેભાં રેલા ભાટે ઘર્ી ફધી ભાડશતી છે અને તભને ડદલવબયના કઈર્ પ્રશ્નના જલાફ આલા ભાટે
અભાયા નનષ્ર્ાત દ્વાયા તભને વટણ કયલાભાં આલળે.

તે ડદલવે તભાયે શ ં રાલવ ં જઈએ (ચેકલરસ્ટ)


વગા કે નભત્ર



તભાયી તભાભ લતણભાન દલાઓ (તભાભ ગીઓ, દલાઓ, ઇન્જેલળન અને ઇન્શેરવણ)



ચશ્ભા, શ્રલર્ વાધન/ચારલા ભાટેના વાધન જરૂયી છે



અંગત વંકણ નંફય અને ઈભેર એડ્રેવ



ભાડશતી અને પ્રશ્ન રખલા ભાટે ેન અને કાગ



અભે ચા/કપી, લફક્સ્કટ અને વેન્ડલીચ આીશ,ં યં ત જ તભને નલળે આશાયની જરૂડયમાત શમ,
ત કૃા કયીને જરૂડયમાત મજફ ીર્ાં/નાસ્ત રાલ.

આ માહિતીની સમીક્ષા કરળા અને ળન-સ્ટો ંગ કેન્સર ક્લનનકની તમારી આગામી માકાત નળે તમને
િોય તેળા કોઈણ પ્રશ્નોના જળાફ આળા માટે નનસિંગ ટીમના સભ્ય તમને આગા હદળસે કૉ કરે.
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ક્લનનકને કેળી રીતે ોધી કાય
ક્લરનનક અશીં આલેલ ં છે :
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
ભાયે ક્યાં ાકણ કયવ ં જઈએ?
નીર ક્લરપ વેન્ટય ભેટયનનટી યનનટની નજીક, લામથેનળાલે શક્સ્ટરની ાછ ક્સ્થત છે . પ્રસ ૂનત નલબાગની
વાભે, ફ્રટ્વ યડ દ્વાયા ઍલવેવ કયલા ભાટે એક જાશેય કાય ાકણ છે . ત્માંથી, પ્રસ ૂનતળાસ્ત્ર નલબાગની જભર્ી
ફાજએ ખ ૂર્ેથી ચાર અને તભને નીર ક્લરપ વેન્ટયન ં પ્રલેળદ્વાય દે ખાળે.
લામથેનળાલે શક્સ્ટરન નકળ:

નીલ ક્લલફ
સેન્ટર
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આ નીર ક્લરપ વેન્ટયન પટ છે જ્માં ક્લરનનક છે :

જ તભને અભાયા ક્લરનનકની મરાકાત ભાટે ડયલશનની જરૂય શમ, ત અભે તભાયા ભાટે આ વ્મલસ્થા
કયીશ.ં જ તભને આ નલળે પ્રશ્ન શમ, ત કૃા કયીને નીચેની નલગત ય અભાય વંકણ કય.

જ તભને કઇર્ પ્રશ્ન શમ ત, કૃા કયીને અભાય અશી વંકણ કય:
ટેલરપન:
ઈભેઈર:

અભે તભને ભલાની આતયતાથી યાશ જઈ યહ્યા છીએ.

ળન-સ્ટો ંગ કેન્સર ક્લનનક ટીમ
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ક્લનનકમાંના ડૉલટરો અને નસો માટે તમારા કોઈ પ્રશ્નો િોય તે ખળા માટે કૃા કરીને નીચેની જગ્યાનો
ઉયોગ કરો.:
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