
این پالن برای گذر شما از مسیر واقعه تومور 
مغزی طراحی شده است. 

خط سیر شما دربرابر تومور مغزی

نامهای افراد تیم مراقبتی برای تماس
- اشخاص دیگری که مربوط به شما هستند را اضافه کنید. -

جراح مغز و اعصاب

نام:                                          تیلیفون:         

متخصص صحی تومور شناس  

نام:                                          تیلیفون:  

متخصص پرتو درمانی تومور شناس 

نام:                                          تیلیفون:  

متصدی هماهنگی مراقبت  

نام:                                          تیلیفون:   

داکتر عمومی 

نام:                                          تیلیفون:  

پس از پایان ساعات کاری برای کمک با چه کسی درتماس شویم؟ 

نام:                                          تیلیفون:  

نام:                               تیلیفون:  

نام:                                          تیلیفون: 

منابع کمک رسانی

این شرح وضعیت تومور مغزی میتواند به بحث و گفتگو شما با تیم صحی درباره 
نوع تومور، درجه آن، موقعیت و پالن تدوای کمک کند. 

شرح وضعیت تومور مغزی شما 

نوع تومور مغزی 

 نوع )درجه( تومور 

4       3       2       1     
درجه پایین  بدخیم

مشخصات مهم تومور:

عوارض جانبی محتمل

□ عملیات جراحی:
□ بیوپسی )نمونه برداری(  □ برش جراحی جزئی  

□ برش جراحی کالن □ هیچ 

□ پرتودرمانی  

□ شیمی درمانی 

□ مطالعات )ترایالهای( کلینیکی 

□ مدیریت تشنج  

□ تداویهای دیگر 

پالن تداوی

  BRAIN TUMOUR ALLIANCE AUSTRALIA 
)اتحاد افراد مصاب به تومور مغزی آسترالیا( 

حمایت افراد همرده، معلومات و طرفداری                 
btaa.org.au  |  تیلفون 221 857 1800

شورای سرطان  

 معلومات و خدمات حمایتی 
درباره سرطان

cancer.org.au  |  تیلفون 20 11 13

سرطان دراسترالیا  

آمار، نشریات ومنابع مربوط به سرطان
  canceraustralia.gov.au

مراقبت کنندگان در آسترالیا  

خدمات حمایتی از خانواده و دوستان
  carersaustralia.com.au

تیلفون 636 242 1800

مطالعات )ترایالها( کلینیکی آسترالیا 

مطالعات )ترایالهای( کلینیکی را بیابید.  
 australianclinicaltrials.gov.au

Dari | درى



 Supporting People with Cancer )حمایت از افراد دچار تومورمغزی(  Supporting People with a Brain Tumour پروژه   
)حمایت از افراد دچار تومورمغزی( از Cancer Australia هستند که کمک مالی سرطان از دولت آسترالیا دریافت نموده اند.

مراقبت حمایتی: 
به شمول:

حمایت روحی و روانی	 مدیریت عوارض جانبی	 
صحت و مراقبت از خود	 

حمایت مراقبت کننده	 
توانبخشی	 

حمایت عملی	 
مراقبت ترحمی 	 

تشخیص
معموال از طریق عملیات 

جراحی 

نوع بافت	 
نشانگرهای مولوکولی	 

بازبینی تیم چند رشته ای 
به شمول:

جراح مغز و اعصاب 	 
متخصص صحی تومورشناس	 
متخصص پرتودرمانی تومورشناس	 

بازبینی مراقبتی حمایتی 
ممکن است به شمول ذیل باشد:

هماهنگ کننده مراقبتی	 
نرس	 
داکتر عمومی	 
خدمات فراصحی، به طور مثال: مددکار اجتماعی، 	 

فیزیوتراپیست، متخصص گفتار درمانی

تداوی 
 از جمله:

عملیات جراحی	 
شیمی درمانی	 
پرتو درمانی	 
درنظرگرفتن مطالعات کلینیکی	 

اسکن 
مثال

 	MRI 	CT 	PET

بازگشت بیماری 

مسیر واقعه تومور مغزی

شما


