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 Vancouver Prostate Centre في بكم مرحًبا
 البروستاتا لسرطان الداعمة الرعایة برنامج

 
  البروستاتا لسرطان الداعمة الرعایة لبرنامج لالنضمام البروستاتا، بسرطان لمریض زوجة أو البروستاتا بسرطان كمریض ندعوك،

)PCSC, Prostate Cancer Supportive Care Program( لـ التابع Vancouver Prostate Centre في Vancouver General Hospital. نقدم فنحن 
 فیھا: المشاركة وزوجتك منك لكًال  یمكن رعایة وحدات ست

 
 األولیة العالج وخیارات البروستاتا بسرطان التعریف  
 جھاز طبیب نم كل قَِبل من مشترك بشكل تقدیمھا یتم البروستاتا بسرطان حدیًثا المشخصین للمرضى ونصف ساعتین إلى ساعتین من جماعیة معلومات جلسة ھذه

 رطانلس الداعمة الرعایة لبرنامج یمكن كیف على عالوة الجانبیة واآلثار العالج وخیارات التشخیص مناقشة وتتم للمریض. وممثل أورام أشعة وأخصائي بولي
 ترحیب. محل أیًضا األسرة وأفراد الزوجات الحضور. من األسئلة تشجیع ویتم یساعد. أن البروستاتا

 
 الجنسي األداء على البروستاتا سرطان عالجات تأثیر معالجة 

 مع فردیة ةإكلینیكی مواعید تتوفر الجنسي. والتأھیل البروستاتا سرطان لعالجات الجنسیة الجانبیة اآلثار على تركز ونصف لساعة جماعیة معلومات جلسة ھذا یشمل
  الوحدة. ھذه من كجزء أسبوًعا عشر باثنى اإلشعاع أو الجراحة بعد الجنسیة الصحة طبیب

 
 الحیاة نمط إدارة 

 واألخرى ةالتغذی على تركز واحدة منتظمة، جماعیة معلومات جلستي نعقد البروستاتا. بسرطان المصابین للرجال الحیاة نوعیة یحسن أنھ الصحي الحیاة نمط أظھر
 نقدم ھذا، ىعل عالوة ني.البد نشاطھم مستویات زیادة في الراغبین للمرضى تمارین فیزیولوجیا اختصاصي یقودھا تمارین عیادة أیًضا نقدم واآلن التمارین. على

 ترتیب أیًضا ویمكن .)ADT ,Androgen Deprivation Therapy( األندروجین من الحرمان عالج في البادئین للمرضى “القلبي التأھیل برنامج” إلى وصوًال 
 .VGH في التدخین عن اإلقالع برنامج إلى الوصول

 
 األندروجین من الحرمان عالج مع التأقلم )ADT( 
 كل دارةإ استراتیجیات عن ونصف لساعة دراسي صف المشاركون یحضر وزوجاتھم. ھرموني عالج في البادئین البروستاتا سرطان لمرضى تعلیمي برنامج ھذا

 :كتاب من مجانیة نسخة على أیًضا الحاضرین ویحصل العالج. لھذا الجانبیة اآلثار
 ”e for Prostate Cancer Patients and Their Loved OnesAndrogen Deprivation Therapy: An Essential Guid“ )” عالج الحرمان من

   .)“األندروجین: دلیل أساسي لمرضى سرطان البروستاتا وأحبتھم
 

 الحوض لقاع الطبیعي العالج 
 إلشعاعوا الجراحة عالج آثار من للتقلیل طرق لفھم البروستاتا سرطان عالج وبعد قبل من كًال  للمرضى مناسبة ونصف لساعة جماعیة معلومات بجلسة ھذا یبدأ

 أجل من عيالطبی معالجنا بواسطة أسبوًعا عشر باثنى اإلشعاع أو الجراحة بعد البول سلس مرضى رؤیة تمكن المعلومات، جلسة حضور وبعد البولیة. الوظیفة على
 مجانیة. فردیة إكلینیكیة مواعید ثالثة

 
 اإلكلینیكیة االستشارات خدمات 

 أن مكنی المعتمد. اإلكلینیكیة مستشارنا مع مجتمعین أو منفردین إما وزوجاتھم/شریكاتھم، البروستاتا سرطان لمرضى سریة خاصة إكلینیكیة مواعید نعرض
 أیًضا مكنی االنفعالیة. ةللضائق األخرى والعالمات والعجز والحزن والقلق الخوف مثل الصعبة االنفعاالت مع التأقلم كیفیة استكشاف على االستشارة تساعدك

  البروستاتا. سرطان وعالج بتشخیص تأثرت أنھا وكیف عالقتك عن للحدیث الفرصة توفر أن لالستشارة

 بـ: االتصال یرجى البروستاتا، لسرطان الداعمة الرعایة برنامج من جزء أي في بالمشاركة مھتًما كنت إذا

  ساندار مونیتا
 البروستاتا سرطانل الداعمة الرعایة برنامج منسق

  604-875-4485 االتصال: رقم
   PCSC@vch.ca   اإللكتروني: البرید
 www.prostatecentre.com/PCSC اإللكتروني: الموقع
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