
Σας παρακαλούμε 
ρωτήστε μας

Συχνά είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς τι ερωτήσεις να κάνει, γι’ αυτό σας παρέχουμε μερικές υποδείξεις 
ερωτήσεων. Σημειώστε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να συζητήσετε και φέρτε αυτό το έντυπο στο ραντεβού 
σας. Στο ραντεβού σας δώστε το στο γιατρό ή στο νοσηλευτή σας για να ξεκινήσετε τη συζήτηση. Παρέχεται 
επίσης χώρος στην πίσω σελίδα για να γράψετε τις δικές σας ερωτήσεις.

Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχετε αμηχανία και να είστε αγχωμένοι όταν έρχεστε 
στο Peter Mac. Αν κάνετε ερωτήσεις μάς βοηθάει να καταλάβουμε την υγεία σας και 
εσείς να κάνετε τις σωστές επιλογές.

Πέστε μου σας παρακαλώ για τον καρκίνο και για την 
κατάστασή μου 

 Έχω καρκίνο; 

 Τι είναι καρκίνος; 

 Τι είδους καρκίνο έχω; 

 Πώς έπαθα τον καρκίνο; 

 Πόσο σοβαρός είναι ο καρκίνος μου; 

 Τι εννοείτε όταν λέτε «στάδιο» του καρκίνου;  

 Τι εννοείτε όταν λέτε «κατηγορία» του καρκίνου;  

 Τι θα μου προκαλέσει;

 Πρέπει να πληρώσω για τη θεραπεία;

Πέστε μου σας παρακαλώ για ακτινογραφίες και άλλες 
εξετάσεις

 Πρέπει να κάνω τυχόν ακτινογραφίες ή εξετάσεις; 

  Πόσο διάστημα μετά τις ακτινογραφίες ή εξετάσεις θα γνωρίζω 
περισσότερα πράγματα για τον καρκίνο μου και τις επιλογές θεραπείας; 

 Οι ακτινογραφίες ή οι εξετάσεις θα έχουν παρενέργειες; 

Πέστε μου σας παρακαλώ για τις θεραπείες που μπορώ 
να κάνω

 Ποιες θεραπείες διατίθενται για μένα; 

 Τι συμπεριλαμβάνει η κάθε θεραπεία; 

  Μπορεί να έχω τυχόν παρενέργειες από τη θεραπεία ή θεραπείες που 
επιλέξω; 

 Μπορώ να πάρω τη γνώμη ενός δεύτερου γιατρού; 

 Τι θα συμβεί αν θέλω να μην κάνω θεραπεία;

Πέστε μου σας παρακαλώ πού μπορώ να αποταθώ για 
επιπλέον βοήθεια

  Πού μπορώ να αποταθώ για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη; 

  Πού μπορεί να αποταθεί η οικογένειά μου για να πάρει περισσότερες 
πληροφορίες και υποστήριξη;

 Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη στο σπίτι ή στη δουλειά; 

  Με ποιο άτομο μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω απορίες στο ενδιάμεσο 
των ραντεβού;

Οι σημειώσεις μου

Greek | Ελληνικά



Οι ερωτήσεις μου Οι σημειώσεις μου


