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 کلینیک سټاپ-ون سرطان سږو  د

 پاڼی معلوماتو   لپاره انو ناروغ د
 

 او ډاکټرانو د کوي، چمتو فرصت یو لپاره کسانو نږدې ته تاسوس او تاسو چه کلینیک سټاپ-ون یو سرطان د سږو د

 مناسب لپاره  ستاسو به  بڼه کومه درملنې د  چې یسونی کې پام  په  دي، ښکیل کې  پاملرنې په ستاسو چې  یوځای سره نرسانو
 .وي

 

 پریکړې اړه په درملنې د ستاسو
 .شي کیدی درملنه یی الرو مختلفو په چې کیږي تشخیص سره سرطان سږو د کس یو وختونه، ډیری

 

 :شي کیدی ډول دی په وختونه بعضي  درملنه سرطان  سږو د  توګه، په مثال د

 ا ی جراحي، لپاره کولو لرې  د  سرطان د •

 یوسي مینځه له  سرطان ترڅو کاروي بیم تابکاری د  ته سږو  چې رادیوتراپي •

 

 ټیم طبي ستاسو چې ده مهمه دا نو،. وي نه ښه خورا پرتله په درملنې بلې د درملنه یوه چې وي قضیه وختونه ډیری هم دا

 .وکړي مرسته کې پوهیدو هپ زیانونو او ګټو مختلف درملنې هرې د او درملنې مختلف د سره تاسو

 

 خورا  دواړه رادیوتراپي او  جراحي  نو ي، ش رامالوم ژره تر ژر سرطان سږو د  چې کله ووایو،  چې ده مهمه  خورا دا
 .ده لوړه خورا یې کچه بریالیتوب د چې دي درملنه مؤثره

 

 موخه کلینیک د
 اړه  په اختیارونو درملنې د  ستاسو ته  تاسو غواړو  ږنمو ې، ښک جریان  په  وخت د  ستاسو سره  ږنزمو کې کلینیک په

 غوره  لپاره ستاسو به  درملنه کومه  چې وکړو پریکړه ګډه په ږنمو ترڅو درکړو معلومات اسانه  لپاره پوهیدو د  او  روښانه
 .وي

 

 چې  ووکړ مالتړ ستاسو پرځای دې  د  مګر کولی،  ینش یا یش کولی  تاسو درملنه  کومه چې ووایو چې ده  نه  لپاره زموږ  دا
. ولري شتون معلومات ډیر لپاره  کولو بحث د  ممکن لپاره، مرستې د  سره  تاسو کښی پدی. ووکړ پریکړه سمه لپاره ستاسو

 .یوکړ  لیدنه هم سره نرسانو او ډاکټرانو مختلف روډی د ممکن تاسو

 

 ورځ په لیدنې کلینیک د ستاسو چې سره ازموینو نورو ځینې د لودې،در دمخه یې تاسو چې پایلې ازموینو مختلفو ټولو د
 .وشي بحث پری به سره تاسو او کیږي بیاکتنه لخوا ټیم د زموږ شي، بشپړې به

 

 اوریدونکی اضافي یو ،ليراو هوم سره ځان د ملګری یو یا غړی کورنۍ د لپاره مرستې د ورځ دغه په یوکړ مهرباني
 !وي ورګټ تل تن

 

 ږډلهن زمو
 

 :یوکړ لیدنه سره غړو الندې ځینې ټیم د ږنزمو ممکن تاسو ېښک جریان په  ورځې د

 

 

 کوي ترسره عملیات لپاره کولو لرې د سرطان  د  څخه سږو د چې  متخصص یو: جراح سینې د  •

 ماهر متخصص یو یدرملن سرطان سږو د سره رادیوتراپي د: آنکولوژیست کلینیکي  •

 کوي څارنه  ناروغانو د وروسته او  ېښک جریان  په دمخه، عملیاتو د چې متخصص یو: انستیتیست  •

 متخصص کې اړخونو ټولو په  درملنې او تشخیص سرطان د  سږو د : معالج سرطان  سږو د  •

 کوي مرسته سره ناروغانو سرطان د  چې ځورپالهرن متخصص یو :نرس ماکمیلن یا توریسک •
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 کوی  مدد کښی پریښدو ولک څ سګرټ د او کوي مرسته سره ناروغانو د چه ډله یوه متخصصینو د : ټیم درملنې د  •

  Prehab4cancer         •  کوي مرسته ېښک کولو چمتو لپاره درملنې سرطان  د سره ناروغانو د  چې متخصصین : ټیم 

Oncogeriatrician        •  :روغتیا دوی د ترڅو کوي مرسته سره ناروغانو سرطان د چې ډاکټر متخصص یو 

  ورکړي وده  ته اړخونو                   ټولو
    چمتو وسایل  لړ  یو هوساینې د لپاره مالتړ د  ستاسو چې ټیم یو: ټیم 'Being You' څخه St Ann's Hospice د         • 

 کوي         
 

 کیږی څه به   ېښک کلینیک په

 بجې ۸ سهار: وخت پیل د کلینیک د

. وي مصروفه خه  به  ساعت لومړی ورځې د ستاسو چې ځکه  سویور ځان ته  بجو 8 سهار د  سمدستي  یوکړ مهرباني

 د وختونه ځینې سهار، ټول اکثر) شی ایسار سره ږنزمو لپاره ساعتونو څو د ېښک کلینیک په چې یش کولی تمه تاسو

 (وخت ډیر ېښک صورت په اړتیا

. کړي بشپړې به ارزونې او ازموینې اړین ټول او وګوري سره ستاسو به کارمندان نرسنګ د سره، رارسیدو په ستاسو

 .چویوا بوټان ورځني  د خپل او جامې ارتی آرامۍ، یوکړ مهرباني

 محلي خپل په تاسو چې وکړي بحث او بیاکتنه ازموینو هغه د ترڅو وګوري سره یوځای به نرسان او ډاکټران ستاسو بیا،
 . راغلی  ته کلینیک لومړی تاسو چې  کله او  وی کړي ترسره کې روغتون

 یو اړه په څرنګوالي کولو چمتو درملنې دې د او درملنې سرطان سږو د چې یولر فرصت به تاسو ، ېښک وخت عین په
 د لکه لري، تړاو سره اړتیاو ستاسو چې یوکړ لیدنه هم سره ټیم هغه هر د به تاسو. یوګور ویډیوګانې معلوماتي لړ

 .معالج وړیا څخه St Ann's Hospice د یا ټیم متخصص پریښودو څکولو سګرټ

 هیله  او  یوکړ بحث  اړه په اختیارونو درملنې د ستاسو ،یولر  فرصت لیدو  د  سره ډاکټرانو مختلفو د  به  تاسو ې، ښک آخر  په

 .یوکړ احساس مالتړ د ېښک لوکو پریکړه اړه په درملنې د ستاسو چې یاست مند

 په  ورځې د ترڅو کیږي مالتړ ډیر  لخوا  متخصص  د ږنزمو به سره   تاسو او لري شتون ډیرمعلومات لپاره وهونیپ ځان  د

 .یلرو پوښتنه کومه ېښک اوږدو

 

 (لیست چیک) یراوړ سره ځان د ورځ دغه په باید تاسو چې څه  هغه

 ملګری یا خپلوان یو  •

 (آالت ستواخی ساه د او انجیکشنونه درمل، ټابلیټونه، ټول) درمل اوسني ټول ستاسو  •

 ي لر ورته اړتیا چیری که ډانګوری،/  وسایل اوریدلو د ې،مشچ  •

 پتې بریښنالیک او شمیرې اړیکو شخصي  د  •

 کاغذ  او قلم لپاره لیکلو د پوښتنو او معلوماتو د  •

    ،یلر اړتیاوې غذایي ځانګړي کوم تاسو که مګر ،کوو وړاندی ته تاسو وچډنسی او بسکټ قهوه،/چای به ږنمو  •

 ی راوړ سره ځان  د  ناشته/  څښاک سم سره واړتیا د یوکړ مهربانينو            
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 ي وکړ ګړدان  سره  تاسو بیا ځل  یو به معلوماتو دې  د  او  وکړي تلیفون ته  تاسو ېښمخک  ځور  یو به  غړی  یو ټیم نرسنګ د

 ی لر اړه په لیدنې راتلونکي د ستاسو ته کلینیک سرطان سږو سټاپ-ون د تاسو چې ووایی ځواب ته پوښتنې کومې او

 

 موندل کلینیک د

 : آدرس کلینیکد

 M23 9LT مانچسټر، روډ، مور ساوت ،هاسپیټل ویتنشاوی ،12 انټرنس ، سنټر کلیف نیل ید

 

 کړم؟  پارک موټر خپل چیرته باید زه

 چې لري شتون پارک موټر عامه د دلته. لري موقعیت شاته روغتون ویتنشاوې د نږدې ته څانګې زیږون د سنټر کلف نیل

 کونج  د  ته  خوا  ښي څانګې زیږون  د  ځایه،  هغه  له . ته مخې څانګې زیږون  د  ، شی رسیدی ورته الرې  له  سړک فلوټس د

 .شی ښکاره  دروازه سنټر  کلف نیل د به ته سوتا او یوګرځ شاوخوا

 

 

 :نقشه روغتون ویتنشاو د

 

 

 

 

 

Neil Cliffe 

Centre 
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کیږي ترسره کلینیک چې چیرې دی  عکس سنټر کلف نیل د  دا

 

 

 دې په تاسو که. کړوو لپاره ستاسو انتظام دید به ږنمو ،یلر اړتیا ته ټرانسپورټ لپاره لیدو  د ته کلینیک زموږ تاسو که

 .یونیس اړیکه سره ږنمو ېښک توضیحاتو الندې یوکړ مهرباني ، یلر پوښتنې څه اړه

 

 .یو الر په سترګې ته لیدو سره ستاسو ږنمو

 ټیم  کلینیک سټاپ-ون سرطان د سږو د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یسونی اړیکه سره ږنمو یوکړ مهرباني نو یلر پوښتنه یو کومه تاسو که

 :ټلیفون

 :بریښنالیک
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 د ېښک کلینیک په پوښتنی یو کوم تاسو وړاندی ددغی یا روځ هاغه په چیری که یوکارو ځای الندې یوکړ مهرباني
 :یکولی یی دلته نو ی،لر لپاره نرسانو او ډاکټرانو

 


