Klinika Raka Płuc One-Stop
Ulotka informacyjna dla pacjenta
Klinika Raka Płuc One-Stop daje Tobie i Twoim najbliższym możliwość rozważenia
najlepszej formy leczenia dla Ciebie wraz z lekarzami i pielęgniarkami zajmującymi się
Twoją opieką.
Decyzje dotyczące Twojego leczenia
Często leczenie zdiagnozowanego raka płuc u danej osoby można podjąć na kilka różnych
sposobów.
Na przykład rak płuc może być wyleczony za pomocą:
•
•

Operacja usunięcia nowotworu lub;
Radioterapia z wykorzystaniem wiązek promieniowania skierowanego na
płuca w celu zniszczenia nowotworu

Często zdarza się również, że jedna forma leczenia nie jest znacząco lepsza od drugiej.
Dlatego ważne jest, aby Twój zespół medyczny pomógł Ci zrozumieć kwestie różnych metod
leczenia wraz z ich korzyściami i wadami.
Bardzo ważne jest wspomnieć, że przy wcześnie wykrytym raku płuc zarówno
operacja, jak i radioterapia są bardzo skutecznymi metodami leczenia o bardzo
wysokim wskaźniku powodzenia.
Cel kliniki
Podczas Twojego pobytu w klinice będziemy chcieli zapewnić Ci jasne i łatwe do
zrozumienia informacje na temat różnych możliwości leczenia, abyśmy mogli wspólnie
zdecydować o tym, które byłoby dla Ciebie najlepsze.
Nie będziemy Ci mówić jakie leczenie możesz podjąć, a którego nie możesz, zamiast tego
udzielimy Ci wsparcia w podjęciu właściwej dla Ciebie decyzji. Może to wliczać omówienie
wielkiej ilości informacji. Możesz tak samo widzieć się z różnymi lekarzami i pielęgniarkami.
Wyniki wszystkich podjętych przez Ciebie badań wraz z wynikami badań, którym należy się
poddać w dniu wizyty w klinice, zostaną przeanalizowane przez nasz zespół i później będą
one z Tobą omówione.
Prosimy o zabranie ze sobą członka rodziny lub przyjaciela, który może zapewnić Ci
wsparcie, gdyż dodatkowa para uszu jest zawsze pomocna!
Nasz zespół
W dniu wizyty możesz się widzieć z kilkoma z następujących członków naszego zespołu:
•
•

Chirurg klatki piersiowej: specjalista wykonujący operacje w celu usunięcia raka
płuc
Onkolog kliniczny: specjalista w leczeniu raka płuc radioterapią
1

•
•
•
•
•
•
•

Anestezjolog: specjalista w opiece nad pacjentem przed, w trakcie i po operacji
Lekarz raka płuc: specjalista we wszystkich aspektach diagnostyki i leczenia raka
płuc
Pielęgniarka od klatki piersiowej lub Macmillan: specjalistyczne pielęgniarki
wspierające pacjentów z chorobą nowotworową
Zespół CURE: zespół specjalistów pomagający rzucić palenie pacjentom
Zespół Prehab4cancer: praktykanci ds. ćwiczeń fizycznych, którzy pomagają
pacjentom w przygotowaniu się do leczenia raka
Onkogeriatra: lekarz specjalista, który wspiera pacjentów z chorobą nowotworową w
poprawie wszystkich aspektów ich zdrowia
Zespół „Being You” z Hospicjum St Ann’s: zespół, który zapewnia szereg
dostępnych narzędzi dla dobrego samopoczucia w celu wsparcia

Co ma miejsce w klinice
Godzina otwarcia kliniki: 8 rano
Prosimy o przybycie punktualnie o 8 rano, ponieważ będziesz zajęty(a) przez pierwszą
godzinę Twojego pobytu w klinice. Możesz spodziewać się, że spędzisz z nami parę
godzin (często może to być cały ranek lub dłużej w razie potrzeby).
W dniu przyjazdu personel pielęgniarski przywita się z Tobą i przeprowadzi z Tobą
wszystkie niezbędne zaległe badania i oceny. Prosimy o założenie wygodnego, luźnego
ubrania i butów do codziennego użytku.
Następnie Twoi lekarze i pielęgniarki wspólnie przeglądną i omówią badania wykonane w
lokalnym szpitalu jak i te wykonane w pierwszym dniu przybycia do przychodni.
W międzyczasie będziesz miał(a) okazję obejrzeć szereg filmów informacyjnych na temat
leczenia raka płuc i sposobu przygotowania się do tych metod leczenia. Spotkasz się
również ze wszelkimi zespołami odpowiadającym Twoim potrzebom takich jak zespół
specjalistów od rzucania palenia lub z bezpłatnym terapeutą z Hospicjum St Ann’s.
Wreszcie, będzie okazja tak samo spotkania się z różnymi lekarzami, aby omówić opcje
leczenia i tak samo, miejmy nadzieję, że przy odpowiednim wsparciu będzie możliwość w
podjęciu decyzji o leczeniu.
W dniu będzie przekazane Ci wiele informacji; nasz specjalista będzie Cię wspierał przy
wszelkich zadawanych przez Ciebie pytaniach przez cały dzień.

Co zabrać ze sobą w tym dniu (lista kontrolna)
•
•
•
•
•
•

Osobę krewną lub przyjaciela
Wszystkie swoje leki (wszystkie tabletki, leki, zastrzyki i inhalatory)
Okulary, aparaty słuchowe/urządzenia do chodzenia zgodnie z wymaganiami
Osobiste numery kontaktowe i adresy e-mail
Długopis i papier do zapisywania informacji i pytań
Zapewnimy herbatę/kawę, herbatniki i kanapki; jeśli masz jakieś specjalne
wymagania dietetyczne, weź ze sobą napoje/przekąski zgodnie ze swoimi
wymaganiami
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Członek zespołu pielęgniarskiego zadzwoni do Ciebie dzień przed, aby ponownie
przejrzeć informacje i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące zbliżającej się
wizyty w Klinice Raka Płuc One-Stop.
Jak znaleźć klinikę
Klinika znajduje się przy:
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
Gdzie mogę zaparkować?
Centrum Neil Cliffe znajduje się na tyłach szpitala Wythenshawe, w pobliżu Oddziału
Położniczego. Przed oddziałem położniczym znajduje się parking publiczny, do którego
można dojechać ulicą Floats Road. Stamtąd idź za rogiem na prawo od oddziału
położniczego do momentu aż zobaczysz wejście do Neil Cliffe Centre.
Mapa Szpitala Wythenshawe:

Neil Cliffe
Centre

3

To jest zdjęcie centrum Neil Cliffe, w którym jest klinika:

Jesteśmy w stanie zorganizować do Ciebie transport na wizytę w klinice, jeśli go
potrzebujesz. Jeśli masz w tej kwestii pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z
poniższych danych kontaktowych.
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:
Telefonicznie:
Email:

Będziemy na Ciebie oczekiwać.
Zespół w Klinice Raka Płuc One-Stop
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Wykorzystaj przestrzeń poniżej, aby zapisać wszelkie pytania, które możesz mieć do
lekarzy i pielęgniarek przed lub trakcie wizyty w klinice:
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