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Xin cứ hỏi chúng tôi
Chúng tôi hiểu là quý vị có thể bị bối rối và căng thẳng tinh thần khi đến Peter Mac. Đặt câu
hỏi giúp quý vị hiểu được tình trạng sức khỏe của mình và có chọn lựa đúng đắn.
Thông thường thì quý vị không biết câu gì để hỏi, vì thế chúng tôi nêu ra một số câu hỏi gợi ý. Xin đánh dấu
những câu hỏi mà quý vị muốn bàn thảo và mang mẫu giấy này theo khi đến buổi hẹn. Đến phiên của quý vị,
hãy đưa mẫu giấy này cho bác sĩ hoặc y tá phụ trách buổi hẹn để họ giải đáp thắc mắc của quý vị. Chúng tôi
cũng dành những chỗ trống trong trang để quý vị ghi những câu hỏi của mình.

Xin cho tôi biết về bệnh ung thư và tình trạng của tôi
Tôi có bị bệnh ung thư không?
Ung thư là bệnh gì?
Tôi bị bệnh ung thư gì?
Sao tôi lại bị bệnh ung thư?
Mức độ nặng nhẹ ra sao?
Khi quý vị nói đến “giai đoạn” của bệnh ung thư có nghĩa là gì?
Khi quý vị nói đến “cấp độ” của bệnh ung thư có nghĩa là gì?
Bệnh ung thư sẽ ảnh hưởng gì đến tôi?
Tôi có phải trả chi phí cho việc trị liệu không?

Xin vui lòng cho tôi biết về việc chụp hình và những thử
nghiệm khác
Liệu tôi có phải đi chụp hình hoặc thử nghiệm gì không?
	Sau khi chụp hình hoặc thử nghiệm thì bao lâu tôi mới biết thêm chi
tiết về bệnh ung thư của tôi và những lựa chọn về việc trị liệu?
	Tôi có bị phản ứng phụ sau khi chụp hình hoặc làm thử nghiệm
không?

Xin giải thích về những liệu pháp mà tôi cần làm
Những phương pháp trị liệu nào sẵn có cho tôi?
Mỗi phương pháp trị liệu sẽ như thế nào?
	Liệu phương pháp (những phương pháp) trị liệu mà tôi chọn có bị
phản ứng phụ gì không?
Tôi có được xin thêm ý kiến của bác sĩ khác không?
Nếu tôi không muốn điều trị thì sao?

Xin cho biết tôi đến đâu để nhờ giúp đỡ thêm
Muốn có thêm thông tin và dịch vụ giúp đỡ tôi phải tìm nơi đâu?
	Gia đình tôi muốn biết thêm thông tin và dịch vụ giúp đỡ họ tìm nơi
đâu?
Làm cách nào tôi được giúp đỡ tại nhà hoặc tai nơi làm việc?
	Những lúc chưa đến buổi hẹn nếu tôi có thắc mắc thì liên lạc
với ai?
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