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الزم است در مورد احتمال ابتال به سرطان تحقیق کنیم

نشانه هایی از بیماری در شما مشاهده گردیده است که نیاز به بررسی دارند

جهت ویزیت مجدد با شما تماس گرفته خواهد شد

تحقیق و بررسی آغاز می شود

پس از تحقیق و بررسی

هر یک از مشکالت یا آزمایشات شما ممکن است به علت سرطان یا بیماری دیگری باشد. الزاما علت آنها سرطان
نمی باشد، اما ضروری است تحقیقات بیشتری جهت پیدا کردن علت آنها، انجام شود.

اگر بالفاصله برای شما یک قرار مالقات ترتیب داده نشد، از طرف بخش مراقبت های درمانی با شما تماس گرفته خواهد شد. در 
خصوص نحوه تماس و نیز در صورتی که به کمک یک مترجم، به پزشک خود اطالع بدهید. مسؤلین بخش مراقبت های درمانی 

اغلب با استفاده از شماره های ناشناس تماس می گیرند. همچنین ممکن است قرار مالقات با ارسال یک نامه به شما اطالع داده شود.

امتخصص: ............................................................................................................................
تحقیق و بررسی: .....................................................................................................................

 در ویزیت بعدی شما پاسخ تحقیق و بررسی را دریافت خواهید کرد. نامه ممکن است از طرف مرکز پذیرش تخصصی یا مرکز 
درمان / و یا مرکز مراقبتهای درمانی باشد. لطفا یکی از بستگان یا یکی دیگر از افراد نزدیک به خود را جهت پشتیبانی با خود بهمراه بیاورید.

احتمال ابتال به سرطان باقی استبیماری سرطان نبود
اغلب مطالعات نشانگر عدم ابتال به سرطان می 

باشد. آنچه که اکنون اتفاق می افتد بستگی به مشاهدۀ 
مطالعات انجام شده و نیازمندی شما به مراقبت دارد.

در صورت نیاز، کارمندان مراقبت های درمانی، تحقیقات بیشتری 
را بر روی شما انجام خواهند داد. اگر دوره تشخیص بیماری 

تکمیل گردیده باشد، دوره درمان برای شما تجویز خواهد گردید. 
یک گروه از متخصصان، کمک و مشاوره های الزم در مورد 

درمان های مختلف را برعهده دارند انجام می دهند. دوره درمانی 
شما باید در اسرع وقت شروع گردد.

مراقبت های پزشکی زمان انتظار را کاهش می دهداطالعات بیشتر و تماس با ما
به منظور کاهش زمان انتظار در مراقبت از ابتال به سرطان، 
رویکرد جدیدی ایجاد شده است. تحقیقات براساس شیوه جدید 
کار انجام می شود و بدین معنی است که شما به عنوان یک 

بیمار، مراقبتهای برابر را بدون در نظر گرفتن اینکه در کجای 
کشور خود زندگی می کنید، دریافت خواهید کرد. شما می 

توانید در لینک ذیل اطالعات بیشتری بدست آورید
.1177.se/vardforlopp

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نگرانی، با 
مرکز درمان / مراقبت درمانی تماس بگیرید. همچنین 
میتوانید در خصوص سرطان در صفحۀ اینترنتی ذیل 

.1177.se اطالعات بیشتری بدست آورید
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