За људе са раком, њихове породице и пријатеље
Следеће услуге за подршку могу да вам помогну

Serbian

Штампани материјал

Низ информација на теме у вези рака
на различитим језицима могу да се
нађу на www.cancervic.org.au или
ако назовете Cancer Council Helpline
(Линија за помоћ Савета за борбу
против рака) на 13 11 20 (на енглеском)
и на 13 14 50 (за информације на
вашем језику) и тражите да вам
пошаљу бесплатне информације.

Бесплатна
предавања
Предавања о раку на
енглеском језику се нуде
пацијентима и њиховим
породицама. За нека
предавања може да се
затражи преводилац.
Та предавања нуде
информације о животу
са постављеном
дијагнозом рака.

Cancer Connect

Cancer Connect је на располагању
пацијентима и њиховим породицама,
који би желели да разговарају са
неким који је прошао кроз слична
искуства са раком. То може да буде
понуђено на вашем језику или уз
помоћ преводиоца.

Cancer Council Helpline
(Линијa за помоћ Савета
за борбу против рака)

Ако сте пацијент, члан
породице или пријатељ који
говори енглески, назовите
Cancer Council Helpline
(Линију за помоћ Савета
за борбу против рака)
на 13 11 20.

Multilingual
Cancer Information Line
(Вишејезична информативна линија о раку)

Разговарајте са медицинском сестром за рак
уз помоћ преводиоца.
Назовите 13 14 50 по цени локалног позива (осим са
мобилних телефона) од понедељка до петка између
9 ујутро и 5 поподне, и учините следеће:
• Реците који вам језик треба.
• Останите на линији док се не јави преводилац
(може да траје до 3 минута).
• Затражите од преводиоца да назове Cancer Council
Victoria Helpline (Линију за помоћ Савета за борбу
против рака Викторије) на 13 11 20.
• Повезаће вас са преводиоцем и са
медицинском сестром за рак.

Информације о раку
на вашем језику
Да ли имате питања о раку?
Разговарајте у поверењу са медицинском
сестром за рак из Савета за борбу против рака.
Наше љубазне медицинске сестре за рак могу:
• да вам пошаљу информације о раку,
• да објасне тестове за рак и лечење на начин
који је лако разумљив,
• да разговарају са вама о томе како се осећате,
да ли се бојите и о питањима која можда имате,
• да дају информације о услугама које могу да
буду од помоћи, укључујући правну и
финансијску помоћ.

Групе за
подршку у вези рака

Пацијенти и чланови
њихових породица се
позивају да присуствују
састанцима група за
подршку. Разговарајте
у пријатељском
окружењу о вашим
искуствима са раком.
Можда постоји група
у вашој области која
говори ваш језик.

Групе за подршку
преко телефона и интернета

Људима са раком и њиховим
породицама Cancer Council
(Савет за борбу против рака)
нуди могућности да искуства са
раком и информације поделе са
другима преко телефона или
интернета.

“Разговор са неким ко је био у сличној ситуацији као ја, учинио је да се осећам мање усамљеним. То ми је много помогло.”

