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Daha fazla bilgi için
Macmillan Kanser Bilgi ve Destek Merkezi
Ana giriş
The Whittington Hospital
Magdala Avenue
London N19 5NF

Patient Advice and Liaison Service (PALS) Hasta Tavsiye ve İrtibat Servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var
ise lütfen 020 7288 5551’li telefonu arayarak
veya whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net
internet adresine E-posta göndererek PALS
servisimiz ile iletişime geçiniz.
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya
tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa,
lütfen 020 7288 3182 numaralı telefonumuzu
arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için
elimizden geleni yapacağız.

Bilinmeyen primer
multidisipliner/çok
kapsamlı/yönlü kanser
ekibi
Hasta Rehberi
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(The cancer of
unknown primary (CUP)
multidisciplinary team Turkish)

Multidisipliner/çok yönlü uzman
ekibi nedir?
Multidisipliner ekibi (MDE), belirli kanser
uzmanlığı olan ve birlikte bireysel bir
hastanın bakımını görüşen ve yöneten
doktorlar grubu ve sağlık uzmanlarıdır.
Sizin için en iyi/uygun tedaviyi planlarlar.

Ekipte kimler var?
Ekip aşağıdaki uzmanlardan oluşur:


Radyologlar (röntgen ve ilgili
tarama uzmanları)



Histopatalog (doku örneklerinden
tanı koyan doktor)



Onkolog (kemoterapi ve
radyoterapi konusunda
uzmanlaşmış doktor)



Klinik uzman hemşiresi



Ekip koordinatörü

MDE nasıl çalışır?
MDE toplandığında, ilk kanser teşhisi
konulduğundan beri yapılan bütün tarama
ve test sonuçlarını dikkate alırlar.

Bu, yaşınızı, genel sağlığınızı, kanser
evresini (büyüklüğü ve yayılıp
yayılmadığını) ve derecesini (ne kadar hızlı
büyüyebileceğini veya gelişebileceğini)
dikkate alarak sizin için en etkili tedaviyi
planlamalarına yardımcı olur.
Ayrıca psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarınızın
göz önünde bulundurulmasını ve
bakımınızın verimli ve zamanında koordine
edilmesinı sağlarlar.

MDE Ekibi
Onkolog:
Dr. Mulyati Mohamed
Patolog:
Dr. Dhili Arul
Radyolog:
Dr. Diane Murray
Dr Michael Stewards

Bilinmeyen primeri kanser ne
anlama geliyor?

Uzman Hemşire:
Adam Belton

Bu, vücudunuzda tesbit ettiğimiz kanserin
bulunduğu yerde başlamadığı gibi, ikincil
bir aşama olduğu anlamına gelir.

MDE Koordinator:
Leonara Shala

Bu, ekibin hastalığınızın semptomlarına
yardımcı olacak tedaviler sunmayı
amaçlayacağı anlamına gelir.
Ekibin, kanserin original/ilk başladığı yeri
bulmak için daha fazla araştırma yapması
gerekli olmayabilir.
Daha önce yapılmış testlerden elde edilen
bilgiler, size etkili tedavi ve bakım
sağlayabilecektir

Kilit/ana çalışan
MDE’nin kilit/ana çalışanı Adam Belton’
dır.
Kendisiyle herhangi bir endişeniz veya
sorununuzla ilgili görüşmek isterseniz
lütfen 020 7288 3286 numaralı telofonu
arayınız.

Daha fazla bilgi için lütfen bu bölümün kilit
çalışanının broşürünü okuyun.

