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مسار ورم الدماغ الذي تعاني منه

خصائص ورم الدماغ الذي تعاني منه

تساعدك خصائص ورم الدماغ هذه في مناقشاتك مع فريق العالج حول نوع
الورم الذي يصيبك ودرجته وموضعه وخطة العالج.
خطة العالج:

نوع ورم الدماغ:
درجة الورم:

		
1

		
2

			
درجة منخفضة

أسماء فريق الرعاية لالتصال
 أضف آالخرين ذوي الصلة بحالتك -
ِ

□ الجراحة:

		
3

سمات الورم المهمة:

أ
العراض الجانبية المحتملة:

□ خزعة □ استئصال جزئي
□ استئصال رئيسي □ ال شيء

4

درجة عالية

		
االسم:

□ العالج الكيميائي:

		
االسم:

الدوية أ
□ أ
الخرى:

CANCER COUNCIL
(مجلس مكافحة السرطان)
معلومات عن السرطان ،ودعم
cancer.org.au | Ph 13 11 20

CANCER AUSTRALIA
إحصائيات ومنشورات ومصادر
عن السرطان
canceraustralia.gov.au

الهاتف:

اخصائي أ
الورام

بالشعاع:
□ المعالجة إ

□ إدارة النوبات:

BRAIN TUMOUR ALLIANCE AUSTRALIA
(ائتالف عالج ورم الدماغ في أستراليا)
دعم أ
القران ،معلومات ،مناصرة
btaa.org.au | Ph 1800 857 221

		

جراح أ
العصاب

		
االسم:

□ التجارب السريرية:

مصادر المساعدة

ُوضعت هذه الخطة لمساعدتك على التنقل خالل
رحلة ورم الدماغ

الورام أ
اخصائي مكافحة أ
بالشعة

منسق الرعاية
ّ

		
االسم:

الهاتف:
الهاتف:

الطبيب العام

		
االسم:

الهاتف:

من الذي تتصل به بعد ساعات العمل:

		
االسم:

الهاتف:

الهاتف:

			
االسم:

الهاتف:

		
االسم:

الهاتف:

CARERS AUSTRALIA
(هيئة مقدمي الرعاية في أستراليا)
دعم للعائلة أ
والصدقاء
carersaustralia.com.au | Ph 1800 242 636

 CLINICAL TRIALSأAUSTRALIAN
(التجارب السريرية السترالية)
أين تجد التجارب السريرية
australianclinicaltrials.gov.au

مسار

ورم الدماغ الذي تعاني منه
مراجعة الفريق متعدد التخصصات

تشمل:
أ
•جراح العصاب
•اخصائي أ
الورام
الورام أ
•اخصائي مكافحة أ
بالشعة

التشخيص

عن طريق الجراحة عاد ًة
•نوع أ
النسجة
يئية
•عالمات ُج َز ّ

مثل:

•التصوير بالرنين المغناطيسي ()MRI
• أ
الشعة المقطعية بالكمبيوتر ()CT
•تصوير مقطعي باالنبعاث البوزيتروني ()PET

مراجعة الرعاية الداعمة

قد تشمل:
منسق الرعاية
• ّ
•الممرض/الممرضة
•الطبيب العام
ساعدة ،مثل موظف الخدمة االجتماعية،
الم ِ
•الصحة ُ
المعا ِلج الطبيعيُ ،معالج النطق
أخصائي علم النفسُ ،

َجدد حدوث المرض
ت ُّ

الفحوص بالمسح

وسائل العالج

مثل:
•الجراحة
•العالج الكيميائي
بالشعاع
•المعالجة إ
•النظر في التجارب السريرية

الرعاية الداعمة
•إدارة آ
الثار الجانبية
•الدعم النفسي

•الرعاية الذاتية والعافية
•دعم مقدمي الرعاية

تشمل:

•إعادة التأهيل
•الدعم العملي

المل ِّطفة
•الرعاية ُ

الم َنح
مشروع “( Supporting People with a Brain Tumourدعم الناس المصابين بورم في الدماغ)” هو مبادرة لتوفير ِ
“( Supporting People with Cancerلدعم الناس المصابين بالسرطان)” تتبناه  Cancer Australiaوتموله الحكومة أ
السترالية.

