
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਿੇ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਚ 
ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈਈ ਦਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਿਾ ਇਲਾਜ਼ ਰਾਹ

ਕੇਅਰ ਿੀਮ ਿੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਮ
- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਹੋਰ -

ਦਨਊਰੋਸਰਜਨ
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ:        

ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਕੋਲੋਦਜਸਿ
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ: 

ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਨਕੋਲੋਦਜਸਿ
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ: 

ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ 
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ:  

ਜੀ.ਪੀ. 
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ: 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਦਿਆਂ ਤਂੋ ਬਾਅਿ ਮਿਿ ਲਈ ਦਕਸ ਨੰੂ ਫੋਨ  
ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ: 

ਨਾਮ:                               ਫੋਨ: 

ਨਾਮ:                                          ਫੋਨ:

ਮਿਿ ਿੇ ਸਰੋਤ

ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਊਮਰ ਿੀ ਦਕਸਮ, ਿਰਜੇ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਿੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਚਾਰ-ਿਿਾਂਿਰੇ ਦਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ I

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਪਰੋਫਾਈਲ

ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਿੀ ਦਕਸਮ:

ਦਿਊਮਰ ਿਾ ਿਰਜ਼ਾ: 
     1       2       3       4
 ਘੱਿ ਿਰਜ਼ਾ                           ਉੱਚ ਿਰਜ਼ਾ

ਦਿਊਮਰ ਿੀਆਂ ਅਦਹਮ ਦਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ:

ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਪ੍ਰ ਭਾਿ:

□ ਸਰਜਰੀ:
□ ਬਾਇਓਪਸੀ  □ ਅੰਦਿਕ ਦਰਸੈਕਿਨ
□ ਮੇਜ਼ਰ ਦਰਸੈਕਿਨ □ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

□ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ: 

□ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ: 

□ ਕਲੀਦਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਿ: 

□ ਿੌਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਨ: 

□ ਹੋਰ ਿਿਾਈਆਂ: 

ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ:

BRAIN TUMOUR ALLIANCE AUSTRALIA 
(ਆੱਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਿਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਗਠਜੋੜ) 
ਹਾਣੀਆ ਿਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਕਾਲਤ                 
btaa.org.au  |  ਫੋਨ 1800 857 221

ਕਂੈਸਰ ਕੌਸਂਲ 
ਕਂੈਸਰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
cancer.org.au  |  ਫੋਨ 13 11 20

ਕਂੈਸਰ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ 
ਕਂੈਸਰ ਿੇ ਅੰਕੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਿਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
canceraustralia.gov.au  

ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆਈ ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ 
ਪਦਰਿਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
carersaustralia.com.au  
ਫੋਨ 1800 242 636

ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਲੀਦਨਕਲ ਪਰੀਖਣ 
ਕਲੀਦਨਕਲ ਿਰਾਇਲ ਲੱਭ�ੋ 
australianclinicaltrials.gov.au 

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



Supporting People with a Brain Tumour (ਦਿਮਾਗ਼ਿੇ ਦਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਮੱਿਿ) ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਿ, Cancer Australia ਿਾ Supporting People 
with Cancer (ਕਂੈਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰ ਾਂਿਸਕੀਮ ਹੈ, ਦਜਸਨੰੂ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਿੁਆਰਾ ਿਨ-ਰਾਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ I

ਸਹਾਇਕ ਿੇਖਭਾਲ 
ਸਮੇਤ:

• ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰ �ਾਿਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰ ਬੰਿਨ • ਮਨੋਦਿਦਗਆਨਕ ਸਮਰਥਨ
• ਸਿੈ-ਸੰ�ਾਲ ਅਤੇ ਤੰਿਰੁਸਤੀ

• ਕੇਅਰਰ (ਿੇਖ�ਾਲਕਰਤਾ) ਸਹਾਇਤਾ
• ਮੁੜ-ਿਸੇਬਾ

• ਦਿਹਾਰਕ ਸਮਰਥਨ
• ਰਾਹਤ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਿੇਖ�ਾਲ 

ਰੋਗ ਿੀ ਪਛਾਣ
ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ 
• ਦਿਿੂ ਿੀ ਦਕਸਮ
• ਅਣੂ ਰੇਖਾ-ਦਚੱਤਰ

ਬਹੁ-ਦਿਦਸ਼ਸ਼ਿਕੀ ਿੀਮ ਿੀ ਸਮੀਦਖਆ 
ਸਮੇਤ:
• ਦਨਊਰੋ-ਸਰਜਨ
• ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਕੋਲੋਦਜਸਿ
• ਰੇਡੀਏਿਨ ਆਨਕੋਲੋਦਜਸਿ

ਸਹਾਇਕ ਿੇਖਭਾਲ ਸਮੀਦਖਆ 
‘ਚ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ:
• ਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਿਰ
• ਨਰਸ
• ਜੀ.ਪੀ.
• ਸੰਬੰਦਿਤ ਦਸਹਤ, ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਸੋਿਲ ਿਰਕਰ (ਸਮਾਜ ਕਰਮੀ), 

ਮਨੋਦਿਦਗਆਨੀ, ਦਫਦਜਓਥੈਰੇਦਪਸਿ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਦਪਸਿ

ਇਲਾਜ 
 ਦਜਿੇ ਕੀ:
• ਸਰਜਰੀ
• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ
• ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ
• ਕਲੀਦਨਕਲ ਿ੍ਰ ਾਇਲਸ (ਡਾਕਿਰੀ 

ਇਲਾਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਇਿ) ਨੰੂ ਦਿਚਾਰਨਾ

ਸਕੈਨ 
ਉਿਾਹਰਨ ਿਜਂੋ:
• ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
• ਸੀ ਿੀ
• ਪੀ ਈ ਿੀ 

ਬੀਮਾਰੀ ਿਾ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਹੋਣਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਦਿਊਮਰ ਿਾ

ਇਲਾਜ਼ ਰਾਹ


