Greek

Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε το
παρακάτω άτοµο από την οµάδα
πολύπλευρης φροντίδας:
Όνοµα:
Τηλέφωνο:

Αν έχετε απορίες ή ανηχυχίες σχετικά µε την
πολύπλευρη φροντίδα ή την οµάδα
πολύπλευρης φροντίδας, παρακαλούµε να τις
συζητήσετε µε το γιατρό σας ή το πάραπάνω
άτοµο.

Η Ενοποιηµένη Υπηρεσία Καρκίνου
Νότιας Μελβούρνης (SMICS) είναι κοινή
πρωτοβουλία των ακόλουθων υπηρεσιών
υγείας: Alfred Health, Cabrini Health,
Peninsula Health and Southern Health.

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα
φροντίδας ασθενών µε καρκίνο στη Νότια
Μελβούρνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Στόχος µας είναι η σύνδεση υπηρεσιών
φροντίδας για τον καρκίνο, η άριστη
εξυπηρέτηση και καλύτερα αποτελέσµατα
για τους ασθενείς.

Πολύπλευρη Φροντίδα
Αυτές οι πληροφορίες εκδόθηκαν από την
Ενοποιηµένη Υπηρεσία Καρκίνου της Νότιας
Μελβούρνης ( Southern Melbourne Integrated
Service) για να περιγράψουν την πολύπλευρη
φροντίδα, το σκοπό της οµάδας πολύπλευρης
φροντίδας (ΟΠΦ) και για να σας συνδέσουν µε
ένα άτοµο από την ΟΠΦ.

Τι είναι η πολύπλευρη φροντίδα;
Ο σκοπός της πολύπλευρης φροντίδας είναι να
εξασφαλίσει ότι όλοι οι αρµόδιοι γιατροί,
νοσοκόµοι και άλλοι επαγγελµατίες από τον
τοµέα υγείας, θα συναντηθούν για να
συζητήσουν όλες τις πτυχές των σωµατικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών σας αναγκών,
ώστε να αναπτύξουν το πρόγραµµα για την
θεραπευτική αγωγή σας και τη συνεχή
φροντίδα σας σε κάθε στάδιο της νόσου του
καρκίνου.
Τι είναι η οµάδα πολύπλευρης φροντίδας;

Η οµάδα πολύπλευρης φροντίδας (ΟΠΦ) είναι
µια οµάδα από επαγγελµατίες οι οποίοι
εργάζονται στον τοµέα της υγείας και έχουν
πολλές και διάφορες δεξιότητες και
συνεδριάζουν για να συζητήσουν επιλογές
θεραπείας, και να αναπτύξουν ένα ατοµικό
πρόγραµµα θεραπευτικής αγωγής για εσάς.
Έτσι η οµάδα µπορεί να σας προσφέρει ένα
πρόγραµµα που ταιριάζει στις δικές σας
ανάγκες, και λαµβάνει υπόψη του τις
προτιµήσεις σας και τις περιστάσεις σας.

Η οµάδα πολύπλευρης φροντίδας µπορεί να
αποτελείται από:

•
•
•

•
•
•

•

Ειδικούς γιατρούς ή χειρούργους
Ογκολόγους (γιατροί που ειδικεύονται στη
χηµειοθεραπεία)
Ογκολόγους ακτινοβολίας (γιατροί που
ειδικεύονται στη θεραπεία µε
ακτινοβολία)
Εξειδικευµένους νοσοκόµους
Παθολόγους (ειδικοί στην ανάλυση
κυττάρων του καρκίνου)
Ραδιολόγους [ειδικοί στην ερµηνεία
ιατρικών απεικονίσεων όπως τις ακτίνες ή
την αξονική τοµογραφία (CT scan)]
Άλλους επαγγελµατίες από τον τοµέα της
υγείας όπως διαιτολόγους,
λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ,
εργασιοθεραπευτές και κοινωνικούς
λειτουργούς

Τι είναι η συνάντηση της οµάδας πολύπλευρης
φροντίδας;
Η συνάντηση της οµάδας πολύπλευρης φροντίδας
(ΟΠΦ) είναι όταν η όµαδα αυτών των
εξειδικευµένων επαγγελµατιών οι οποίοι µπορεί
να εµπλέκονται ή να µην εµπλέκονται άµεσα µε τη
φροντίδα σας, συναντάται για να παράσχει ειδική
γνωµάτευση σχετικά µε τη θεραπευτική αγωγή
σας και την φροντίδα σας.

Ποιός λαµβάνει αυτή την υπηρεσία;

Οι ασθενείς που συζητούνται στη συνάντηση της
ΟΠΦ µπορεί να είναι ασθενείς στους οποίους
δόθηκε νέα ή πιθανή διάγνωση καρκίνου, ή
ασθενείς που χρειάζονται διάφορες θεραπευτικές
αγωγές.
Ο ειδικός γιατρός σας ή ο αντιπρόσωπός του θα
σας ειδοποιήσει για τη συνάντηση της ΟΠΦ και
ότι πρόκειται να συζητηθεί η φροντίδα σας.

Τι γίνεται µετά τη συνάντηση της ΟΠΦ;

Αφού µελετήσουν τα αποτελέσµατα των
κλινικών και σωµατικών εξετάσεών σας, τα
µέλη της ΟΠΦ θα προτείνουν ένα πρόγραµµα
για την θεραπευτική αγωγή σας.
Ο ειδικός γιατρός σας ή ο αντιπρόσωπός του θα
επικοινωνήσει µαζί σας για να συζητήσει τις
συστάσεις που έγιναν στη συνάντηση και τα
απόµενα βήµατα όσον αφορά τη φροντίδα σας.
Επίσης θα ειδοποιηθεί ο γενικός παθολόγος σας
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της συνάντησης.

