One-Stop Lung Cancer Clinic
(Clinica One-Stop pentru cancer pulmonar)
Pliant informativ pentru pacient

Clinica One-Stop Lung Cancer vă oferă oportunitate pentru dvs. și pentru cei mai apropiați, împreună
cu medicii și asistentele implicate în îngrijirea dumneavoastră, de a lua în considerare ce formă de
tratament vi se potrivește cel mai bine.
Decizii cu privire la tratamentul dvs.
Adesea, o persoană este diagnosticată cu un cancer pulmonar care ar putea fi tratat în mai multe
moduri diferite.
De exemplu, cancerul pulmonar poate fi uneori tratat cu:
•
•

Chirurgie pentru a elimina cancerul, sau;
Radioterapie care folosește fascicule de radiații directionate in plamani pentru a distruge
cancerul

De asemenea, se întâmplă adesea ca un tratament să nu fie semnificativ mai bun decât un alt
tratament. Așadar, este important ca echipa medicala să vă ajute să intelegeți diferitele tratamente
și diferitele avantaje si dezavantaje ale fiecarui tratament.
Este foarte important să mentionăm, că atunci când cancerul pulmonar este depistat devreme,
atunci atât chirurgia, cât și radioterapia sunt tratamente foarte eficiente, cu rate de succes foarte
mari.
Scopul clinicii
În timpul petrecut cu noi în clinică, dorim să vă oferim informații clare și ușor de înțeles despre
opțiunile dumneavoastră de tratament, astfel încât să putem decide împreună ce tratament vi se va
potrivi cel mai bine.
Nu este la datoria noastră să spunem ce tratament puteți sau nu puteți avea, ci să vă sprijinim să
luați decizia corectă pentru dvs. Pentru a vă ajuta in acest lucru, pot fi o mulțime de informații de
discuta. Puteți întâlni, de asemenea, mai mulți doctori diferiți și asistente.
Rezultatele tuturor testelor diferite pe care le-ați făcut deja, împreună cu câteva alte teste
suplimentare care urmează să fie finalizate în ziua vizitei la clinică, vor fi revizuite de echipa noastră
și discutate cu dvs.
Vă rugăm să aduceți un membru al familiei sau un prieten cu dvs., pentru sprijin în
ziua respectivă, o a doua persoana este întotdeauna de ajutor!
Echipa noastră
În ziua respectivă ați putea întâlni câțiva dintre următorii membri ai echipei noastre:
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• Chirurg toracic: specialist care efectuează operații pentru îndepărtarea
cancerelor de la plămân
• Oncolog specialist: specialist în tratarea cancerului pulmonar cu radioterapie
• Anestezist: specialist în îngrijirea pacienților înainte, în timpul și după operație
• Medic de cancer pulmonar: specialist în toate aspectele diagnosticului și
tratamentelor cancerului pulmonar
• Asistentă toracic sau Macmillan: asistente medicale specializate in sprijinul
pacientilor cu cancer
• Echipa CURE: o echipă de specialişti care ajută pacienţii care fumează să înceteze
• Echipa Prehab4cancer: practicieni care ajută pacienții să se pregătească pentru
tratamentul cancerului
• Oncogeriatru: un medic specialist care sprijină pacienții cu cancer pentru a-și
îmbunătăți toate aspectele sănătății
• Echipa „Being You” de la St Ann’s Hospice: o echipă care oferă o serie de
metode de bunăstare disponibile pentru a vă ajuta
Ce se întâmplă la clinică
Ora de începere a clinicii: ora 8 dimineața
Vă rugăm să veniți prompt pentru ora 8:00, deoarece prima oră a zilei va fi încărcată.
Vă puteți aștepta să fiți cu noi în clinică timp de câteva ore (deseori toată dimineața,
uneori mai mult dacă este necesar).
La sosirea dumneavoastră, personalul medical vă va întâlni la sosire și va completa toate
testele nefăcute și evaluările necesare. Vă rugăm să purtați îmbrăcăminte confortabilă, largă
și pantofi de zi cu zi, confortabili.
În continuare, medicii și asistentele dumneavoastră se vor întâlni împreună pentru a analiza
și a discuta testele pe care le-ați făcut la spitalul local și pe cele care le-ați făcut cand ați
ajuns prima dată la clinica noastra.
Între timp, veți avea ocazia să vizionați o serie de videoclipuri informative despre
tratamentele pentru cancerul pulmonar și despre cum să vă pregătiți pentru aceste
tratamente. De asemenea, veți întâlni echipe relevante pentru nevoile dvs., cum ar fi echipa
de specialiști pentru renunțarea la fumat sau un terapeut gratuit de la St Ann's Hospice.
În cele din urmă, veți avea șansa de a vă întâlni cu diferiți medici, de a discuta despre
opțiunile de tratament și, sperăm, să vă simțiți sprijiniți să luați o decizie cu privire la
tratamentul dumneavoastră.
Există o mulțime de informații de preluat și veți fi sprijinit de specialistul nostru pentru a pune
orice întrebări pe parcursul zilei.
Ce ar trebui să aduci în ziua respectivă (lista de verificare)
•
•
•
•
•

O rudă sau un prieten
Toate medicamentele dumneavoastră curente (Toate pastilele,
medicamentele, injecțiile și inhalatoarele)
Ochelari, aparate auditive/ajutoare pentru mers, după caz
Numere personale de contact și adrese de e-mail
Un pix și hârtie pentru a scrie informații și întrebări
Vă vom oferi ceai/cafea, biscuiți și sandvișuri, dar dacă aveți cerințe dietetice
speciale, vă rugăm să aduceți băuturi/gustări după cum este necesar
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Un membru al echipei de asistență medicală vă va suna înainte de ziua respectivă
pentru a discuta din nou aceste informații și pentru a răspunde orice întrebări pe care
le aveți despre respectiva vizită la (Clinica) One-Stop Lung Cancer Clinic.
Cum să găsiti clinica
Clinica se afla la:
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
Unde ar trebui să parchez?
Neil Cliffe Centre este situat în spatele Spitalului Wythenshawe, lângă sectia de Maternitate.
Există o parcare publică, accesată pe (strada) Floats Road, în fața maternității. De acolo,
faceți colțul din dreapta secției de maternitate și veți vedea intrarea în Neil Cliffe Centre.
Harta spitalului Wythenshawe:

Neil Cliffe
Centre
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Aceasta este o fotografie a Neil Cliffe Centre unde este clinica:

Dacă aveți nevoie de transport pentru vizita dumneavoastră la clinica noastră, vă vom
aranja acest lucru. Dacă aveți întrebări despre aceasta, vă rugăm să ne contactați la detaliile
de mai jos.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la:
Telefon:
E-mail:

Vă așteptăm cu drag.
Echipa One-Stop Lung Cancer Clinic
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Vă rugăm să folosiți spațiul de mai jos pentru a scrie orice întrebări care le puteți
avea pentru medicii și asistentele din clinică înainte sau în ziua respectivă:
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