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ஒன்-ஸ்டப் ங் கேன்சர் ேிிக் 

கனிக்ே தேயல் ிபசுபம் 
 

ஒன்-ஸ்டாப் ங் கேன்சர் ேிிிக், உங்ேளக் ேயிப்தில் ஈடுட்டுள் 

நருத்துயர்ேள் நற்றும் சசயிினர்ேளுடன் கசர்ந்து, உங்ேளுக்கு ந்த யளேனா 

சிேிச்ளச நிேவும் சாருத்தநாது ன்ளத ரிசீள சசய்யதற்கு கூடகய 

உங்ேளுக்கும் உங்ேளுக்கு சருக்ேநாயர்ேளுக்கும் யாய்ப்ள யமங்குேிது. 

உங்ேள் சிேிச்ளச ற்ின தீர்நாம் 

சரும்ாலும், நுளபனபீல் புற்றுகானால் ாதிக்ேப்டும் ஒரு ருக்கு ல்கயறு 

யமிேில் அதற்கு சிேிச்ளசனிக்ோம்.  

உதாபணநாே, நுளபனபீல் புற்றுகாய்க்கு சி கபங்ேில் ின்யரும் சிேிச்ளசேள 

கநற்சோள்ாம்: 

 புற்றுகாளன அேற் அறுளய சிேிச்ளச, அல்து; 

 புற்றுகாளன அமிக்ே நுளபனபீலுக்குள் சசலுத்தப்டும் ேதிரினக்ே 

ேதிர்ேளப் னன்டுத்தும் ேதிர்யசீ்சு சிேிச்ளச  

ஒரு சிேிச்ளசனாது நற்சாரு சிேிச்ளசளன யிட முக்ேினத்துயம் யாய்ந்த சிப்ாே 

இல்ள ன்து கான் ிேழ்வுேளும்கூட அடிக்ேடி ற்டுேிது. கய, 

சயவ்கயறு சிேிச்ளசேள் நற்றும் ஒவ்சயாரு சிேிச்ளசனின் சயவ்கயறு ன்ளநேள் 

நற்றும் தீளநேள் ஆேினயற்ளப் புரிந்துசோள் உங்ேள் நருத்துயக் குள 

உங்ேளுக்கு உதவுயது முக்ேினநாகும்.  

நுரபனீபல் புற்றுகய் ஆபம்த்தககன ேண்டனப் ட்டல், அப்கது 

அறுரய சேச்ரச நற்றும் ேதரினக்ே சேச்ரச இபண்டும் நே அதே வயற் 
யிேதங்ேரக் வேண்ட நேவும் தனுள் சேச்ரசேள் என்து ஒய நேவும் 

முக்ேனம் யய்ந்த தேயகும். 

 

ேிிிக்ேின் காக்ேம் 

ேிிிக்ேில் ீங்ேள் ங்ேளுடன் இருக்கும் கபத்தில், உங்ேள் சிேிச்ளசக்கு உள் 

யிருப்த்ே கதர்வுேளப் ற்ின சதியா நற்றும் ிதில் புரிந்துசோள்க்கூடின 

தேயள உங்ேளுக்கு யமங்ே யிரும்புேிகாம், இதன் மூம் ந்த சிேிச்ளச 

உங்ேளுக்கு நிேவும் சாருத்தநாது ன்ளத ாம் ஒன்ாேத் தீர்நாிக்ே முடிமம். 

ீங்ேள் ந்த சிேிச்ளசளன கநற்சோள்ாம் அல்து சசய்னக்கூடாது ன்ளத 

கூறுயது ங்ேள் ணினல், நாாே உங்ேளுக்ோ சரினா முடிளய டுப்தற்கு 

உங்ேளுக்கு ஆதபயிப்துதான் ங்ேளுளடன ணி. இதற்கு உங்ேளுக்கு உதய, 
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யியாதிக்ே ிளன தேயல்ேள் இருக்ோம். கநலும் ீங்ேள் ல்கயறு 

நருத்துயர்ேளமம் சசயிினர்ேளமம் சந்திக்ோம்.  

ீங்ேள் ற்ேகய சசய்துள் ல்கயறு ரிகசாதளேின் முடிவுேள், உங்ேள் 

ேிிிக் யருளே ாில் முடிக்ேப்ட கயண்டின கநலும் சி ரிகசாதளேள், 

ங்ேள் குளயால் நதிப்ாய்வு சசய்னப்ட்டு உங்ேளுடன் யியாதிக்ேப்டும்.  

அன்ரன தம் ஆதபவுக்கு உங்ேளுடன் குடும் உறுப்ிர் அல்து ண்ரப 

அரமத்து யபவும், கூடுதே ஒயயர் அதரக் கேட்து எப்கதும் உதயினே 

இயக்கும்! 

 

ங்ேள் குள 

அன்ளன ாில் ங்ேள் குளயில் உள் ேீழ்க்ேண்ட சி உறுப்ிர்ேள ீங்ேள் 

சந்திக்ோம்: 

 வஞ்சர அறுரய சேச்ரச புணர்: நுளபனபீில் இருந்து 

புற்றுகாய்ேள அேற் அறுளய சிேிச்ளச சசய்மம் ஒரு ிபுணர் 

 நயத்துய புற்றுகனினல் புணர்: ேதிரினக்ே சிேிச்ளச மூம் நுளபனபீல் 

புற்றுகாய்க்கு சிேிச்ளசனிக்கும் ிபுணர் 

 உணர்யிமப்பு நயந்து புணர்: அறுளய சிேிச்ளச ளடசறுயதற்கு முன், 

ளடசறும்காது நற்றும் அதற்குப் ின் கானாிேளக் ேயிப்தில் 

ிபுணர் 

 நுரபனீபல் புற்றுகய் நயத்துயர்: நுளபனபீல் புற்றுகாய் ேண்டிதல் 

நற்றும் சிேிச்ளசனின் அளத்து அம்சங்ேிலும் ிபுணர் 

 வஞ்சர அல்து கநக்நல்ன் வசயினர்: புற்றுகானால் ாதிக்ேப்ட்ட 

கானாிேளுக்கு ஆதபயிக்கும் சிப்பு சசயிினர்ேள்  

 CURE குழு: புளேிடிக்கும் கானாிேள் அளத ிறுத்த உதவும் ிபுணர்ேின் 

குள 

 Prehab4cancer குழு: கானாிேள் புற்றுகாய் சிேிச்ளசக்கு தனாபாயதற்கு 

உதவும் உடற்னிற்சி னிற்சினார்ேள்  

 புற்றுகனினல் புணர்: புற்றுகானால் ாதிக்ேப்ட்ட கானாிேின் 

ஆகபாக்ேினத்தின் அளத்து அம்சங்ேளமம் கநம்டுத்துயதற்கு 

ஆதபயிக்கும் ஒரு சிப்பு நருத்துயர் 

 வசனின்ட் ஆன்ஸ் ஹஸ்ிஸல் இயந்து 'ீனிங் யூ' குழு: உங்ேளுக்கு 

ஆதபயிக்ே ல்யாழ்வு ல்கயறு யரிளசேில் ேருயிேள யமங்கும் குள 
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ேிிிக்ேில் ன் டக்ேிது 

ேிிக் வதடங்கும் கபம்: ேர 8 நணி 

உங்ேள் ில் ஆற்ல் வேண்ட கபம் சுறுசுறுப்து என்தல், சரினே 

ேர 8 நணிக்கு யபவும்.  நணிகபம் (வயம்லும் ேர முழுயதும், 

ச சநனங்ேில் கதரயப்ட்டல் ீண்ட கபம்) நயத்துய நரனில் 

எங்ேளுடன் இயப்ரத ீங்ேள் எதர்ர்க்ேம். 

ீங்ேள் யந்தவுடன், ர்சிங் ஊமினர்ேள் ீங்ேள் யந்தவுடன் உங்ேளச் சந்தித்து 

கதளயனா அளத்து ாக்ேிமள் ரிகசாதளேள் நற்றும் நதிப்டீுேள 

முடிப்ார்ேள். தனவுவசய்து யசதன, தர்ய ஆரடேள் நற்றும் உங்ேள் 

அன்ட ேணிேர அணியுங்ேள். 

அடுத்து, உங்ேள் உள்ளூர் நருத்துயநளனில் ீங்ேள் சசய்த ரிகசாதளேள் 

நற்றும் ீங்ேள் முதில் ங்ேது ேிிிக்ேிற்கு யந்ததும் சசய்த ரிகசாதளேள் 

குித்து நதிப்டீு சசய்னவும் யியாதிக்ேவும் உங்ேள் நருத்துயர்ேளும் 

சசயிினர்ேளும் ஒன்று கூடுயார்ேள்.  

இதற்ேிளடனில், நுளபனபீல் புற்றுகாய் சிேிச்ளசேள் நற்றும் இந்த சிேிச்ளசேளுக்கு 

வ்யாறு தனாரிப்பு சசய்யது ன்து ற்ின  தேயல் யடீிகனாக்ேளப் ார்க்கும் 

யாய்ப்ளப் சறுயரீ்ேள். உங்ேள் கதளயேளுக்குப் சாருத்தநா, புளேிடிப்ளத 

ிறுத்தும் ிபுணர் குள அல்து சசனிண்ட் ஆன்ஸ் ஹாஸ்ிஸ்-இல் இருந்து 

குளிபப்பு சிேிச்ளசனார் கான் ந்த குளக்ேளமம் ீங்ேள் சந்திப்ரீ்ேள்.  

இறுதினாே, சயவ்கயறு நருத்துயர்ேளச் சந்திக்ேவும், உங்ேள் சிேிச்ளச 

யிருப்ங்ேளப் ற்ி யியாதிக்ேவும், உங்ேள் சிேிச்ளசளனப் ற்ி 
முடிசயடுப்தற்கு ஆதபயாே இருப்ளத உணபவும் யாய்ப்பு ேிளடக்கும்.  

டுத்துக்சோள்யதற்கு ிளன தேயல்ேள் உள், கநலும் ாள் முளயதும் 

கதனும் கேள்யிேளக் கேட்தற்கு ங்ேள் ிபுணர் உங்ேளுக்கு ஆதபயிப்ார்.  

 

அன்ளன ாில் ன் சோண்டு யப கயண்டும் (சரிார்ப்பு ட்டினல்) 

 ஒரு உயிர் அல்து ண்ர் 

 உங்ேள் தற்காளதன நருந்துேள் அளத்தும் (அளத்து நாத்திளபேள், 

நருந்துேள், ஊசி நற்றும் இன்கஹர்ேள்) 

 கதளயப்டக்கூடின ேண்ணாடிேள், ோது கேட்கும் ேருயிேள்/ளடனிற்சி 
துளணக்ேருயிேள் 

 திப்ட்ட சதாடர்பு ண்ேள் நற்றும் நின்ஞ்சல் முேயரிேள் 

 தேயல் நற்றும் கேள்யிேள ளத ஒரு கா நற்றும் ோேிதம் 
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 ாங்ேள் கதீர்/ோி, ிஸ்ேட் நற்றும் சாண்ட்யிச்ேள யமங்குகயாம், ஆால் 

உங்ேளுக்கு கதனும் சிப்பு உணவுத் கதளயேள் இருந்தால், கதளயக்கேற் 

ாங்ேள் /சிற்றுண்டிேளக் சோண்டு யாருங்ேள் 

ர்சங் குழுயின் உறுப்ிர் ஒயயர், ஒய ளுக்கு முன் உங்ேரத் 

வதரகசனில் வதடர்புவேண்டு, இந்தத் தேயர நீண்டும் டிக்கும்டி 

கூறுயர் கநலும் யபயியக்கும் உங்ேள் ஒன்-ஸ்டப் ங் கேன்சர் ேிிக் 

யயரேரனப் ற் ஏகதனும் கேள்யிேளுக்குப் திப்ர். 

 

ேிிிக்ளே வ்யாறு ேண்டுிடிப்து 

ேிிிக் இங்கு அளநந்துள்து: 

The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, Manchester, M23 

9LT 

 

ான் ங்கே ிறுத்த கயண்டும்?  

ீல் ேிிஃப் சசன்டர் நேப்கறு ிரிவுக்கு அருேில் யித்துன்ரா நருத்துயநளனின் 

ின்புத்தில் அளநந்துள்து. நேப்கறு துளக்கு திகப ஃப்காட்ஸ் கபாட் யமினாே 

அணுேக்கூடின சாது யாே ிறுத்துநிடம் அங்கே உள்து. அங்ேிருந்து, நேப்கறு 

துளனின் யதுபுத்தில் மூளளனச் சுற்ி டக்ேவும், அப்காது ீல் ேிிஃப் 

சசன்டர் நுளமயானிளக் ோண்ரீ்ேள்.  

 

யித்துன்ரா நருத்துயநள யளபடம்: 

 

நீல் 

கிளிஃப் 

சென்டர் 
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இது ேிிிக் ளடசறும் ீல் ேிிஃப் ளநனத்தின் புளேப்டம்: 

 
 

ங்ேள் ேிிிக்ேிற்கு யருயதற்கு உங்ேளுக்கு காக்குயபத்து கதளயப்ட்டால், 

ாங்ேள் உங்ேளுக்ோே அளத ற்ாடு சசய்கயாம். இளதப் ற்ி உங்ேளுக்கு 

கதனும் கேள்யிேள் இருந்தால், ேீகம உள் யியபங்ேின்டி ங்ேளத் சதாடர்பு 

சோள்வும். 

 

உங்ேள சந்திப்ளத ாங்ேள் ஆயலுடன் திர்ார்க்ேிகாம். 

ஒன்-ஸ்டப் ங் கேன்சர் ேிிக் குழு 

 

உங்களுக்கு ஏதேனும் தகள்விகள் இருந்ோல் ேவுசெய்து இேன் வாிலாகத்க 

சோடர்புசகாள்ளுங்கள்: 

சோலலதபெி: 

ின்னஞ்ெல்:  
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அன்ரன தத்தல் அல்து அதற்கு முன் ேிிக்ேல் உள் நயத்துயர்ேள் 

நற்றும் வசயினர்ேிடம் கேட்தற்கு ஏகதனும் கேள்யிேள் இயந்தல் ேகம 

உள் இடத்ரதப் னன்டுத்த எழுதவும்: 

 


