
يُرجى تقديم أسئلتك لنا

احات. الرجاء وضع عالمة عىل  غالباً ما يكون من الصعب أن نعرف ما هي االأسئلة الواجب طرحها، ولذلك قدمنا بعض االق�ت
ي مناقشتها واجلب هذا النموذج للموعد الخاص بك. عند الموعد أعطها للطبيب أو الممرضة للحث عىل 

ي ترغب �ف
االأسئلة ال�ت

المناقشة. كما وفرنا مساحة عىل الصفحة لتتمكن من كتابة االأسئلة الخاصة بك. 

 .Peter Mac ي إىل
 نحن نفهم بأنك قد تكون حائراً وُمرهقاً عندما تأ�ت

فإن طرح الأسئلة سيساعد عىل تفهم صحتك واتخاذ الخيارات الصحيحة.

ي ّ
ي عن الرسطان وع�ن

�ن من فضلك أخ�ب

هل لدي مرض الرسطان؟  

ما هو الرسطان؟  

ما هو نوع الرسطان لدي؟  

؟ ي
كيف أصاب�ف  

ما هو مدى خطورة الرسطان الذي لدي؟  

ماذا تقصد ب “المرحلة” من الرسطان؟  

ماذا تقصد ب “الصنف” للرسطان؟  

؟ ما الذي سُيسببه لي  

ّ دفع تكاليف العالج؟ هل عىلي  

ها من الختبارات ي وغ�ي
ي عن المسح الضو�أ

�ن من فضلك أخ�ب

ي أو اختبارات؟
هل سأحتاج القيام بأي مسح ضو�أ  

ي أو االختبارات سوف أعرف المزيد عن 
  كم من الوقت بعد المسح الضو�أ

الرسطان لدي وخيارات العالج؟

ي أو االختبارات؟
ات جانبية من المسح الضو�أ هل ستكون هناك تأث�ي  

ي أن أتلقاه
ي عن العالج الذي يمكن�ن

�ن من فضلك أخ�ب

؟ ما هي العالجات المتاحة لي  

ماذا يمكن أن تنطوي عليه كل معالجة؟  

ي اختارها؟
هل يمكن أن تكون هناك أي آثار جانبية للعالج/العالجات ال�ت  

؟ ي
ي الحصول عىل رأي طبيب ثا�ف

هل يمكن�ف  

ي المعالجة؟
ماذا يحدث إذا كنت ال أرغب �ف  

ي الذهاب للحصول عىل مساعدة إضافية
ي أين يمكن�ن

�ن من فضلك أخ�ب

ي الذهاب للحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم؟
أين يمكن�ف  

ي الذهاب للحصول عىل مزيد من المعلومات والدعم؟
أين يمكن لعائل�ت  

ي مكان العمل؟
ل أو �ف ف ي الم�ف

كيف يمكن دعمي �ف  

ف المواعيد؟ ي االتصال به إذا كان لدي أسئلة ب�ي
من يمكن�ف  

ي
مالحظا�ت

Arabic | العربية



ي
يأسئل�ت

مالحظا�ت


