DIAGNÓZIS
Onkológusom neve:
Telefonszám:

Email:

Ápolóm, vagy más egészségügyi szakember neve:
Mennyire terjedt szét a tumor?
Meg tudja mondani, milyen gyorsan növekszik?
Hová terjedt tovább a tumor? (Jelölje be az összes érintett területet)
Agy

Csont

Nyirokrendszer

Máj

Tüdo

Egyéb

Lesznek-e tüneteim a rákbetegségem miatt?

Milyen vizsgálatokat kell azonnal elvégezni, és ezek mennyi ideig tartanak?

Milyen típusú mellrákom van? (Jelöld be az összes fennálló tényezőt)
Hormon receptor-pozitív

Hormon receptor-negatív

HER2-pozitív

HER2-negatív

Tripla-negatív
Mit jelent ez a kezelésemre vonatkozóan?

Kezelt már ilyen típusú rákot korábban?

KEZELÉS
Milyen gyógyszereket fogok szedni?
Mik a lehetséges mellékhatások?
Mit ehetek vagy ihatok a daganat-ellenes kezelés előtt vagy után, hogy megelőzzem
a hányingert, hasmenést, vagy más mellékhatást?

Mit tehetek azért, hogy jobban viseljem a daganat vagy a kezelés okozta fáradtságot?

Félek, hogy ki fog hullani a hajam. Tehetek valamit ennek a megelőzésére?

Milyen gyakran fogok kezelést kapni?

Szükségem lesz intravénás infúzióra?

Mennyi idővel kell számolnom a vizitekre?

Mikor és hogyan fogják ellenőrizni betegségem előrehaladását?

Kapok sugárkezelést, illetve meg fognak muteni?

Milyen előnyökkel jár számomra, ha részt veszek egy klinikai vizsgálatban?

ÉRZÉSEK
Ki áll rendelkezésre ebben a rendelőben vagy kórházban, aki segíteni tud szorongásomon
vagy depressziómon?

Van egy onkopszichológus vagy tanácsadó, akinek tapasztalata van áttétes daganatos betegek
kezelésében és segíteni tud nekem?
Név:

Telefonszám:

Név:

Telefonszám:

Név:

Telefonszám:

Név:

Telefonszám:

Megkaphatom egy szociális munkás nevét, aki áttétes mellrákos betegekkel foglalkozik?

Milyen betegtámogató csoportok vannak áttétes mellrákkal élő nők számára ezen a környéken?

Hol beszélgethetek áttétes mellrákkal élő nőkkel?

Vannak tanácsadók, akik segíteni tudnak nekem abban, hogy a családommal beszéljek?

EGÉSZSÉG
Aggódom a táplálkozásom miatt. Tud ajánlani egy dietetikust, aki olyanokkal foglalkozik,
akik daganat-ellenes gyógyszereket szednek vagy kemoterápiás kezelést kapnak?

Név:

Telefonszám:

Tehetek bármit, hogy erősebbnek / kevésbé kimerültnek érezzem magam?

Tud ajánlani kiegészíto kezeléseket, vagy speciális központokat, ahol daganatos betegekkel
foglalkoznak?

Milyen kiegészíto kezelést végző orvosokkal van kapcsolata a kórháznak vagy orvosi praxisának?

EMBERI KAPCSOLATOK
Tud bármilyen információt adni arra vonatkozóan, hogy hogyan beszéljek az embereknek
a diagnózisomról?

Be tud utalni engem egy gyermekpszichológushoz, akinek van tapasztalata halálos betegség
előfordulásával a családban?
Név:

Telefonszám:

Milyen információkat vagy kiadványokat tud megosztani velem arra vonatkozóan, hogy
a diagnózis milyen hatással lesz a családomra?

A kezelés befolyásolja a szexuális életemet?

MUNKA
Mit gondol, mennyi ideig tudok majd dolgozni a kezelés alatt?

Mikor fogom megtudni, hogyan reagálok a kezelésre? Az első kezelés után, vagy később?

Lesznek olyan időszakok, amikor jobban fogom érezni magam, és tudnék dolgozni, ha akarnék?

Mit tesznek általában az emberek az én helyzetemben a munkával kapcsolatban?

JEGYZETEK
Mit tudtam meg?

Mi az, ami igazán számít nekem?

Milyen kérdéseim vannak?

