Punjabi | ਪੰ ਜਾਬੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਪਰੋ ਫਾਈਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਰਾਹ

ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਪਰੋ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦਰਜੇ , ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋ ਜਨਾ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ I

ਇਹ ਯੋ ਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱ ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ I
ਕੇ ਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾਮ

ਇਲਾਜ ਯੋ ਜਨਾ:

ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿਸਮ:
ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ:
1		

2		

3		

ਘੱ ਟ ਦਰਜ਼ਾ			

ਟਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਤਾਵਾਂ :

ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵ:

4

□ ਸਰਜਰੀ:
□ ਬਾਇਓਪਸੀ □ ਅੰ ਸ਼ਿਕ ਰਿਸੈ ਕਸ਼ਨ
□ ਮੇ ਜ਼ਰ ਰਿਸੈ ਕਸ਼ਨ □ ਕੋ ਈ ਨਹੀਂ

- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਹੋ ਰ -

ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ
ਨਾਮ:		

ਫੋ ਨ:

ਮੈ ਡੀਕਲ ਆਨਕੋ ਲੋ ਜਿਸਟ

ਉੱਚ ਦਰਜ਼ਾ

ਨਾਮ:		

□ ਰੇ ਡੀਓਥੈ ਰੇਪੀ:

ਫੋ ਨ:

ਰੇ ਡੀਏਸ਼ਨ ਆਨਕੋ ਲੋ ਜਿਸਟ
ਨਾਮ:		

□ ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ:

ਫੋ ਨ:

ਕੇ ਅਰ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

□ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼:

ਨਾਮ:		

ਜੀ.ਪੀ.
ਨਾਮ:		

□ ਦੌ ਰਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ:

ਫੋ ਨ:
ਫੋ ਨ:

ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋ ਨ
ਕਰਨਾ ਹੈ :

□ ਹੋ ਰ ਦਵਾਈਆਂ :

ਨਾਮ:		

ਫੋ ਨ:

ਨਾਮ:			

ਫੋ ਨ:

ਨਾਮ:		

ਫੋ ਨ:

ਮਦਦ ਦੇ ਸਰੋ ਤ
BRAIN TUMOUR ALLIANCE AUSTRALIA
(ਆੱ ਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਗਠਜੋ ੜ)
ਹਾਣੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਕਾਲਤ
btaa.org.au | ਫੋ ਨ 1800 857 221

ਕੈ ਂ ਸਰ ਕੌ ਸਂ ਲ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
cancer.org.au | ਫੋ ਨ 13 11 20

ਕੈ ਂ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਕੈ ਂ ਸਰ ਦੇ ਅੰ ਕੜੇ , ਪ੍ਰ ਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
canceraustralia.gov.au

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
carersaustralia.com.au
ਫੋ ਨ 1800 242 636

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪਰੀਖਣ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲੱ ਭ�ੋ
australianclinicaltrials.gov.au

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਟਿਊਮਰ ਦਾ

ਇਲਾਜ਼ ਰਾਹ

ਬਹੁ -ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਰੋ ਗ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ
• ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ
• ਅਣੂ ਰੇ ਖਾ-ਚਿੱ ਤਰ

ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਣਾ

ਸਮੇ ਤ:
• ਨਿਊਰੋ -ਸਰਜਨ
• ਮੈ ਡੀਕਲ ਆਨਕੋ ਲੋ ਜਿਸਟ
• ਰੇ ਡੀਏਸ਼ਨ ਆਨਕੋ ਲੋ ਜਿਸਟ

ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਮੀਖਿਆ

‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਕੇ ਅਰ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
• ਨਰਸ
• ਜੀ.ਪੀ.
• ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੋ ਸ਼ਲ ਵਰਕਰ (ਸਮਾਜ ਕਰਮੀ),
ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਜਿਓਥੈ ਰੇਪਿਸਟ, ਸਪੀਚ ਥੈ ਰੇਪਿਸਟ

ਸਕੈ ਨ

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਂ:
• ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ.
• ਸੀ ਟੀ
• ਪੀ ਈ ਟੀ

ਇਲਾਜ

ਜਿਵੇ ਕੀ:
• ਸਰਜਰੀ
• ਕੀਮੋ ਥੈਰੇਪੀ
• ਰੇ ਡੀਓਥੈ ਰੇਪੀ
• ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ (ਡਾਕਟਰੀ
ਇਲਾਜ਼ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ

ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਖਭਾਲ
• ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ

• ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰਥਨ
• ਸਵੈ -ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ

ਸਮੇ ਤ:
• ਕੇ ਅਰਰ (ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾ) ਸਹਾਇਤਾ
• ਮੁੜ-ਵਸੇ ਬਾ

• ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਰਥਨ
• ਰਾਹਤ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਖਭਾਲ

Supporting People with a Brain Tumour (ਦਿਮਾਗ਼ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੱ ਦਦ) ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ, Cancer Australia ਦਾ Supporting People
with Cancer (ਕੈ ਂ ਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਲਈ ਇੱ ਕ ਗ੍ਰਾਂਟਸਕੀਮ ਹੈ , ਜਿਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I

