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ما باید شما را برای شک به داشتن سرطان معاینه کنیم

شما عالیمی دارید که باید معاینه شود

به زودی با شما برای رزرو یک وقت مالقات تماس گرفته خواهد شد

معاینات آغاز می شود

بعد از معاینات

شاید یکی از مشکالت و یا نتیجه آزمایش تان بستگی به سرطان یا مریضی دیگری داشته باشد. این لزوما به معنای 
ابتال بودن به سرطان نیست، اما برای پیدا کردن علت آن ضرورت به معاینات بیشتری است.

اگر وقت مالقات بالفاصله برایتان رزرونشده است، پرسونل خدمات صحی با شما به زودی تماس خواهند گرفت. به 
داکترتان اطالع بدهید که چگونه با شما تماس گرفته شود و اگر شما ضرورت به ترجمان دارید. پرسونل خدمات صحی 

معموال از شماره تلیفون مخفی زنگ می زنند. شما همچنین می توانید وقت مالقات را در یک نامه دریافت کنید.

بخش تخصصی شفاخانه:.......................................................................................................................................

معاینات:...........................................................................................................................................................

شما نتیجه معاینات را در مالقات بعدی دریافت خواهید کرد. مالقات بعدی می تواند در بخش تخصصی شفاخانه یا یک کلینیک 
صحی باشد. اگر مایل باشید می توانید یک خویشاوند یا شخص نزدیک دیگری را برای حمایت با خود داشته باشید.

شک به داشتن سرطان باقی استسرطان نبود
معاینات معموال نشان می دهد که شما مبتال به سرطان 

نیستید. آنچه در روال بعدی اتفاق می افتد بستگی به این 
دارد، که معاینات چه نشان داده است و شما چه نیازی 

به خدمات صحی دارید.

شما در صورت ضرورت با پرسونل خدمات صحی معاینات 
بیشتر را پالن می کنید. اگر مریضی تشخیص شده باشد، 

با همدیگر در مورد تداوی صحبت می کنید. یک گروه از 
 متخصصین برای معالجه های مختلف به شما مشوره

می دهند. شما در اسرع وقت تحت درمان قرار می گیرید.

خدمات صحی زمان انتظار را کوتاهتر می کندتماس با ما و اطالعات بیشتر
برای اینکه زمان انتظار در خدمات صحی تداوی سرطان کوتاهتر 
شود، یک روش عمل جدیدی روی کار گرفته شده است. معاینات 
براساس این روش عمل جدید انجام می شود و بدین معنی است، 

که به عنوان مریض شما خدمات صحی برابر بدون درنظرداشت 
به اینکه در کدام قسمت کشور زندگی می کنید دریافت خواهید 
کرد. شما می توانید در se/vardforlopp.1177 اطالعات 

بیشتر در این باره کسب کنید.

اگر سوالی دارید و یا مشوش هستید، با کلینیک صحی خود 
 1177.se تماس بگیرید. شما همچنین می توانید در وبسایت

اطالعات بیشتر در باره سرطان کسب کنید.


