За лица што боледуваат од рак, нивните семејства и пријатели
Можат да ви бидат од помош следните услуги за поддршка

Macedonian

Пишуван материјал

Низа на информации на теми поврзани
со ракот на различни јазици можат да
се најдат на www.cancervic.org.au,
или јавете се на Cancer Council Helpline
(Линија за помош при Советот за рак)
на 13 11 20 (за англиски јазик) и на
13 14 50 (за информации на вашиот јазик)
за да ви бидат испратени бесплатни
информации.  

Бесплатни
информативни сесии
Информативните
сесии на тема рак се
достапни на англиски
јазик за пациентите и
семејството. На некои
од сесиите може да се
побара и преведувач.
Овие сесии нудат
информации за тоа
како да се живее со
дијагноза на рак.

Cancer Connect
(Поврзување на лица засегнати од рак)
Cancer Connect (Поврзување на лица
засегнати од рак) е достапно за сите
пациенти и семејства кои сакаат да
позборуваат со некој кој преживеал
слично искуство со рак. Ова може да
ви се понуди на вашиот јазик или со
помош на преведувач.

Cancer Council
Helpline
(Линија за помош при
Советот за рак)
Ако сте пациент, член на
семејството или пријател
кој зборува англиски, јавете
се на Cancer Council Helpline
(Линија за помош при
Советот за рак) на 13 11 20.

Multilingual Cancer
Information Line (Повеќејазична
информативна линија за рак)
Со помош на преведувач зборувајте со медицинска
сестра од одделението за рак.
Јавете се на 13 14 50 по цена на локален повик
(не важи за мобилни телефони) од понеделник до петок
од 9ч наутро до 5ч попладне и следете ги овие чекори:

• Кажете кој јазик ви треба
• Почекајте на телефон да ве поврзат со преведувач
(тоа може да потрае до 3 минути).
• Побарајте преведувачот да се јави во Cancer
Council Victoria Helpline (линија за помош при
викторискиот Совет за рак) на 13 11 20.
• Ќе ве поврзат со преведувач и медицинска
сестра од одделението за рак.

Информации за рак
на вашиот јазик
Имате ли прашања околу ракот?
Доверлив разговор со медицинска сестра
од одделението за рак при Советот за рак.
Нашата пријателски расположена медицинска
сестра од одделението за рак може:
• да ви испрати информации за рак.
• да ви ги појасни испитувањата и третманите
за рак на лесно разбирлив начин.
• да зборува со вас за тоа како се чувствувате,
за било какви стравови или прашања што
може да ги имате.
• д
 а ви обезбеди информации за услугите
кои може да ви бидат од помош,
вклучувајќи правна и финансиска помош.

Групи за
поддршка за лица
засегнати од рак

Пациентите и
членовите на
семејството се
покануваат да
присуствуваат
во групите за
поддршка. Можеби
во вашето место на
живеење постои
група која го говори
вашиот јазик.

Групи за поддршка
преку телефон или Интернет

Cancer Council (Советот за рак) им
нуди можност на лицата заболени
од рак и на нивните семејства
да го споделат искуството со,
и информациите околу ракот со други
луѓе преку телефон или Интернет.

“Разговорот со некој кој бил во слична ситуација како мене ме направи да се чувствувам не толку осамен. Тоа ми беше од голема помош.”

