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 دعوة للمشاركة في الفحص العام لسرطان القولون الموضوع:

 
 
 

«_CLIENT_AANHEF», 
 

 ندعوك بهذا للمشاركة في الفحص العام لسرطان القولون. 
 

 ا الفحص العام؟ لماذ
المصابين معظم الناس أعمار في حياتهم. القولون بسرطان  5إلى  4من الناس سيصاب  100. من كل االنتشاركثير وسرطان القولون مرض خطير 

 سنة أو أكثر. 55تبلغ سرطان القولون ب
المدى الطويل ويمكن لذلك أن يساعد سنويا على مبكر. القولون أو مرحلة مبكرة منه بشكل سرطان العام أن ُيكتشف ويعالج فحص العن طريق يمكن 

 .سرطان القولونبسبب حالة وفاة  2400على تفادي 
 

 كل سنتين.في دعوة يتوصل هؤالء ب. سنة 75و 55لجميع الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين العام برنامج الفحص  خصصوي
 

، الرد واستمارة، تعليمات االستخدام، و"سرطان القولونالفحص العام ل"المنشور هذا الظرف ستجد في في المنزل بنفسك.  يمكنك إجراء الفحص
 .، وظرف اإلعادةأنبوب، وكيسو
 

 كيف تتم عملية الفحص؟
 كبرازمن في أربعة أماكن مختلفة القضيب هذا ستغرز . قضيب صغيرالغطاء األخضر من األنبوب هناك جنب . ا صغيراالدعوة أنبوبستجد مع 

 خطوة بخطوة كيفية إجراء االختبار بشكل صحيح.االستعمال دليل يصف . البرازالقليل جدا من يحتاج إجراء الفحص بصورة جيدة إلى ). غائطك(
 

دة. لعين المجربا امرئيغالبا ما ال يكون فحص ما إذا كان هناك دم في برازك. هناك يُ الى مختبر. البريدي في الظرف استمارة الرد نبوب وترسل األ
 .ذلكلتحديد فحص الحق أيضا أسباب أخرى. هناك حاجة إلى القولون كما قد تكون له  سرطانبصلة له الدم في البراز قد تكون وجود 

 
 النتيجة

 النتيجة.إلى البيت تتضمن بعد حوالي أسبوعين سوف تتلقى رسالة 
 

 أنت الذي تقرر ما إن كنت ستشارك أم ال
الرعاية تأمين شركة . وفالحكومة هي التي تعرض هذا الفحص وتدفع تكاليفه، مجاني(اختبار البراز) العام فحص ال. اختياريةالعام المشاركة في الفحص 

، قد حسب مبلغ المجازفة الشخصية. إذا كان هناك فحص الحق وتنظير القولون)الحديث األولي (الفحص الالحق سدد ة بك هي التي تالخاص ةالصحي
 .حول ذلك لديك أسئلة تالرعاية الصحية الخاص بك إذا كانشركة تأمين هذا األمر مع  ناقش. كنفسب ا من التكاليفجزء دفعيكون عليك أن ت
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 متى ُيستحسن أال تشارك؟
فإننا تشارك، تريد أن . إذا كنت ال العائلة مع طبيبذلك يمكنك أيضا مناقشة كما . في الفحص العام ال تشاركمتى يجدر بك أ رونشمالستقرأ في 

 . الظرف البريديإرسالها في أن تعيد و 7إلى  5 ة منلئسواأل 1السؤال في استمارة الرد على نطلب منك أن تجيب مع ذلك 
 

 التقديم الرقمي للمعلومات 
 وانقر على زر «SO_WEBSITEADRES_»إلى اذهب  البوابة االلكترونية للزبائن.في يمكنك أن تمأل استمارة الرد رقميا 

‘Mijn bevolkingsonderzoek’ ى رمز الهوية الرقميتحتاج إلس. لتسجيل الدخول DigID  أن من خالل البوابة يمكنك أيضا بك. الخاص
 .تعلن عن عدم مشاركتك في الفحص العام

 
 هل تريد مزيدا من المعلومات؟

. www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl إلقاء نظرة علىيمكنك أيضا كما . الفحص العاميمكنك قراءة المزيد عن منشور في ال
 . الشائعة وعن الفحص العام ستجد إجابات عن األسئلةاإللكتروني في هذا الموقع 

 التابع لـ االتصال بخط المعلومات مكنك أسئلة أخرى، يمن أجل . العائلة يرجى االتصال بطبيبف ،لديك أسئلة عن صحتكإذا كانت 
«_SO_NAAM» ، «_SO_TEL»  بتلقي مكالماتكمنا سعداء وموظفسيكون ). 17:00حتي  9:00من (من االثنين إلى الجمعة. 

 
 مع تحياتنا الطيبة، 
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 المرفقات:
 منشور "الفحص العام لسرطان القولون"  •
 دليل االستعمال •
 استمارة الرد •
 أنبوب صغير  •
 كيس صغير •
 ظرف بريدي للرد •


	«_SO_PLAATS», «_DATUM_VANDAAG»

