Tek Durak Akciğer Kanseri Kliniği
Hasta Bilgi Broşürü
One-stop/Tek durak Akciğer Kanseri Kliniği, size ve size en yakın olanlara, bakımınızla
ilgilenen doktorlar ve hemşirelerle birlikte, hangi tedavinin size en uygun olan düşünme
fırsatı sunar.
Tedavinizle ilgili kararlar
Çoğu zaman, bir kişiye birkaç farklı şekilde tedavi edilebilecek bir akciğer kanseri teşhisi
konur.
Örneğin, akciğer kanseri bazen aşağıdakilerle tedavi edilebilir:
•
•

Kanseri ameliyat ile yok etmek veya;
Kanseri yok etmek için akciğerlere uygulanan radyasyon ışınlarını kullanan
radyoterapi

Bir tedavinin diğer tedaviden önemli ölçüde daha iyi olmadığı da sıklıkla görülür. Bu nedenle,
tıbbi ekibinizin farklı tedavileri ve her tedavinin farklı avantaj ve dezavantajlarını anlamanıza
yardımcı olması önemlidir.
Akciğer kanseri erken teşhisinde, hem cerrahinin hem de radyoterapinin çok yüksek
başarı oranlarına sahip çok etkili tedaviler olduğunu söylemek çok önemlidir.
Kliniğin amacı
Klinikte bizimle geçirdiğiniz süre boyunca, hangi tedavinin size en uygun olduğuna birlikte
karar verebilmemiz için tedavi seçenekleriniz hakkında size açık ve kolay anlaşılır bilgiler
sağlamak istiyoruz.
Bu, hangi tedaviyi yaptırıp yaptırmayacağınızı söylemek için değil, fakat bunun yerine sizin
için en doğru kararı almanızda size destek amaçlıdır. Bu konuda size yardımcı olmak için
tartışılacak çok fazla bilgi olabilir. Ayrıca birkaç farklı doktor ve hemşireyle tanışabilirsiniz.
Halihazırda yaptırmış olduğunuz tüm farklı testlerin sonuçları ile birlikte kliniği ziyaret ettiğiniz
gün tamamlanması gereken bazı ek testler ekibimiz tarafından incelenecek ve sizinle
tartışılacaktır.
Lütfen o gün destek için bir aile üyesini veya arkadaşınızı yanınızda getirin, fazladan
bir çift kulak her zaman yardımcı olur!
Ekibimiz
•
•
•
•
•

Gün boyunca ekibimizin aşağıdaki üyelerinden bazılarıyla tanışabilirsiniz:
Göğüs cerrahı: kanserleri akciğerden çıkarmak için ameliyatlar yapan uzman
Klinik onkolog: akciğer kanserinin radyoterapi ile tedavisinde uzman
Anestezist: Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastalara bakan uzman
Akciğer kanseri doktoru: akciğer kanseri tanı ve tedavilerinin her alanında uzman
Göğüs veya Macmillan hemşiresi: kanserli hastaları destekleyen uzman hemşireler
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•
•
•
•

CURE ekibi: sigara içen hastalara bırakmaları için yardım eden uzmanlardan oluşan
bir ekip
Prehab4cancer ekibi: hastaların kanser tedavisine hazırlanmasına yardımcı olan
egzersiz uygulayıcıları
Onkogeriatri uzmanı: kanserli hastaların her yönden sağlığına kavuşmaları için
destek olan uzman doktor
St Ann's Hospice (bakım evi) den "Being You" ekibi: sizi desteklemek için çeşitli
sağlık araçları sağlayan bir ekip

Klinikte ne olur?
Klinik başlangıç saati: 8am
Gününüzün ilk saati yoğun olacağından lütfen sabah 8'de hemen gelin. Klinikte birkaç
saat (genellikle tüm sabah, bazen gerekirse daha uzun süre) bizimle olmanız ihtimal
dahilindedir.
Geldiğinizde hemşire ekibi girişte sizinle buluşacak ve gerekli tüm olağanüstü testleri ve
değerlendirmeleri tamamlayacaktır. Lütfen rahat, bol giysiler ve günlük ayakkabılarınızı
giyin.
Daha sonra, doktorlarınız ve hemşireleriniz, yerel hastanenizde ve kliniğe ilk geldiğinizde
yaptığınız testleri gözden geçirmek ve tartışmak için bir araya geleceklerdir.
Bu arada akciğer kanseri tedavileri ve bu tedavilere nasıl hazırlanacağınız hakkında bir dizi
bilgilendirme videosunu izleme fırsatınız olacak. Ayrıca uzman sigara bırakma ekibi veya St
Ann's Hospice'den ücretsiz bir terapist gibi ihtiyaçlarınıza uygun ekiplerle de tanışacaksınız.
Son olarak, tedavi seçeneklerinizi tartışma ve umarız tedaviniz hakkında bir karar verme
konusunda destekleyecek farklı doktorlarla tanışma şansınız olacaktır.
Alınacak çok fazla bilgi var ve gün boyunca herhangi bir soru sormak için uzmanımız
tarafından destekleneceksiniz.
Gün içinde getirmeniz gerekenler (kontrol listesi)
•
•
•
•
•
•

Bir akraba veya arkadaş
Mevcut tüm ilaçlarınız (Tüm tabletler, ilaçlar, enjeksiyonlar ve solumun aletleri)
Gerektiğinde gözlükler, işitme cihazları/yürüme cihazları
Kişisel iletişim numaraları ve e-posta adresleri
Bilgi ve soruları yazmak için bir kalem ve kağıt
Çay/kahve, bisküvi ve sandviç sağlayacağız, ancak herhangi bir özel diyet
gereksiniminiz varsa, lütfen gerektiği kadar içecek/atıştırmalık getirin

Hemşirelik ekibinin bir üyesi, bu bilgileri tekrar gözden geçirmek ve One-Stop Akciğer
Kanseri Kliniğine yapacağınız ziyaretle ilgili tüm sorularınızı yanıtlamak için bir gün
önceden sizi arayacaktır.
Kliniğe nasıl ulaşılır
Klinik şu adreste bulunur:
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The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
Nereye park etmeliyim?
Neil Cliffe merkezi, Wythenshawe Hastanesi'nin arka tarafında, Doğum Birimi'nin yakınında
yer almaktadır. Doğumevinin önünde Floats Yolu üzerinden ulaşılan halka açık bir otopark
bulunmaktadır. Oradan doğum bölümünün sağındaki köşeyi dönünce Neil Cliffe Center
girişini göreceksiniz.
Wythenshawe Hastanesi Haritası:

Neil Cliffe
Centre

Bu, kliniğin yer aldığı Neil Cliffe merkezinin bir fotoğrafı:
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Kliniğimizi ziyaretiniz için ulaşıma ihtiyacınız varsa, bunu sizin için ayarlayacağız. Bununla
ilgili sorularınız varsa, lütfen aşağıdaki detaylardan bizimle iletişime geçin.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin:
Telefon:
E-posta:

Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.
Tek Durak Akciğer Kanseri Kliniği Ekibi
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Klinikteki doktor ve hemşireler için önceden veya gün içinde aklınıza gelebilecek her
türlü soruyu aşağıdaki alana yazınız:
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