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 تمام آزمایش َای پاتًلًشی اوجام شدٌ )بیًپسی، بعد از عمل جراحی(. گشارش 

 تمام مطالعات پت اسکه تصاٍیزاصل ي  گشارش (PET scan.کٍ اوجام دادٌ اید ) 

 گشارش ( تمام مطالعات سی تی اسکهCT scan.کٍ اوجام دادٌ اید ) 

 گشارش ( تمام مطالعات ام آر آیMRI..کٍ اوجام دادٌ اید ) 

 تمام مطالعات سًوًگرافی کٍ اوجام دادٌ اید. گشارش 

 تمام مطالعات آوديسکًپی ي کًلًوًسکًپی کٍ اوجام دادٌ اید. گشارش 

 مامًگرافی کٍ اوجام دادٌ اید.-تمام مطالعات رادیًگرافی گشارش 

 اعمال جراحی کٍ تا بحال اوجام گرفتٍ است. گشارش 

 اقداماتی کٍ تا بحال اوجام گرفتٍ است )بیًپسی، قراردادن استىت، ...( گشارش 

 تمام آزمایش َای خًن اوجام شدٌ در ارتباط با بیماری گشارش 

 اوجام مطالعٍ پت کٍ تًسط پسشک محترمتان پر گردیدٌ است درخَاست. 

 
 ٌتعداد ديرٌ َای شیمی درماوی ي رادیًتراپی اوجام شد 

   تاریخ اتمام آخریه شیمی درماوی ي رادیًتراپی 

  تاریخ اوجام آخریه بیًپسی 

  آخریه عمل جراحیاوجام تاریخ 

      

  تَصیِ هی گزددقَیاً داشتي ّوزاُ جْت کوک بِ بیوار درهزاحل هختلف. 

 بِ سزعت اس بیي هی رٍد، السم  اس آًجایی کِ پزتَ دارٍی سفاش دادُ شذُ با گذشت سهاى

 است راس سهاًی کِ با شوا ّواٌّگ شذُ است، در هزکش حضَر بْن رساًیذ.

 تاهیي  ایزاى اس آًجایی کِ پزتَ دارٍی سفاش دادُ شذُ بزای شوا اس ساسهاى اًزصی اتوی

تاخیز در تحَیل دارٍ، اسکي شوا با تاخیز هی گزدد، هوکي است در بزخی اس هَاقع بعلت 

 با ایي ٍجَد، حضَر شوا در سهاى تعییي شذُ ضزٍری است.اًجام گزدد. 

 با آرسٍی تٌذرستی

 لطفا تمام مدارک زیر را هنگام مراجعه به همراه داشته باشید

 لطفا تمام اطالعات زیر را هنگام مراجعه ارایه فرمایید
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 لطفا به نکات مهم زیر توجه فرمایید


