NHÓM ĐIỀU TRỊ
BÁC SĨ CHĂM SÓC CHÍNH (PCP)
HOẶC NHÀ CUNG CẤP (TRỢ LÝ BÁC SĨ
HOẶC ĐIỀU DƯỠNG)
• Điểm liên lạc đầu tiên khi có triệu chứng
• Không nghi ngờ mắc ung thư buồng trứng
• "Người gác" cho các chuyên gia, chẳng hạn như
ung thư phụ khoa
• Xem Danh Mục Bệnh Nhân để biết danh sách các
đề xuất trong mục hành động PCP/ObGyn
• Cần tham khảo về ung thư phụ khoa
• Kiên nhẫn đồng hành cùng Bác Sĩ Chăm Sóc Chính
trong và sau khi điều trị ung thư
BÁC SĨ PHỤ KHOA (OBGYN)
• Chuyên về sức khỏe phụ nữ
• Có thể là điểm liên lạc đầu tiên khi có triệu chứng
• Nghi ngờ ung thư buồng trứng
• "Người gác" cho các chuyên gia, chẳng hạn như
ung thư phụ khoa
• Xem Danh Mục Bệnh Nhân để biết danh sách các
đề xuất trong mục hành động PCP/ObGyn
• Cần tham khảo về ung thư phụ khoa
• Kiên nhẫn đồng hành cùng với Bác Sĩ Phụ Khoa
trong và sau khi điều trị ung thư
BÁC SĨ UNG THƯ PHỤ KHOA (GYO)
• Bác sĩ "tiêu chuẩn vàng" trong chăm sóc bệnh
nhân ung thư phụ khoa, gồm cả ung thư
buồng trứng
• Xem Danh Mục Bệnh Nhân để nắm được danh
sách các đề xuất trong mục hành động GYO
BÁC SĨ TRỊ XẠ UNG THƯ
• Bác sĩ có chuyên môn trong việc lên kế hoạch,
điều trị, và chăm sóc các bệnh nhân đang trị xạ
hoặc can thiệp các năng lượng khác để điều trị
ung thư
NHÀ NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC
• Bác sĩ chuyên chẩn đoán bệnh (ung thư) dựa trên
khám các cơ quan hoặc các mô

THÔNG TIN VỀ BỆNH UNG THƯ BUỒNG TRỨNG

TRỢ LÝ BÁC SĨ (PA)
HOẶC ĐIỀU DƯỠNG (NP)
• Chuyên viên đã được cấp phép để làm việc cùng bác sĩ
trong một phạm vi hoạt động riêng
• Khả năng kê đơn khác nhau tùy theo vai trò và theo
Tiểu Bang
NGHIÊN CỨU SINH
• Bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo sau khi học
xong đại học y khoa và mong muốn phát triển chuyên
môn khoa ung thư; thời gian kéo dài 2-4 năm, tùy
thuộc vào chương trình
• Làm việc dưới sự chỉ đạo của bác sĩ chuyên môn
• Giám sát các bác sĩ cơ sở
BÁC SĨ NỘI TRÚ
• Bác sĩ đã tốt nghiệp trường Y và tham vào gia chương
trình đào tạo; kéo dài 1-5 năm, tùy thuộc vào chương
trình và chuyên ngành
• Làm việc dưới sự giám sát của các bác sĩ nội trú và bác
sĩ lâu năm hơn
Y TÁ (OCN, RN)
• Y tá chính quy đã nhận được chứng chỉ khoa ung thư,
và làm việc với một bác sĩ cụ thể
• Được cấp chứng nhận mười năm một lần, giống như
khoa điều trị ung thư
DƯỢC SĨ (PHARMD, BCOP)
• Chuyên gia đã được cấp bằng tiến sĩ dược và được hội
đồng chứng nhận
• Đã được đào tạo thêm từ 2-4 năm về sản phẩm dược
đặc trị ung thư
• Được cấp chứng nhận mười năm một lần, giống như
khoa điều trị ung thư
NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI (OSW-C)
• Thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành, đã chuyên
làm việc trong khoa ung thư, chăm sóc tạm thời xoa
dịu và/hoặc giai đoạn cuối đời
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