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إذا كان الفحص اإلضايف الزما
لقد توصلت برسالة النتيجة حول مشاركتك يف الفحص العام لرسطان 

الثدي. 

رأى أطباء األشعة أن هناك شذوذ عىل الصور الخاصة بك، إال أنهم ال 

يعرفون بعد ما هي طبيعة هذا الشذوذ. فبعد فحص الحق يف املستشفى 

سيتبني ما إن كان هذا الشذوذ ذا طبيعة حميدة أو خبيثة. فمن كل 25 

حالة من النساء اللوايت تتم إحالتهن عىل املستشفى يتبني أن 18 منهن لسن 

مصابات برسطان الثدي. لقد سبق أن أخربنا طبيب عائلتك بالنتيجة. إذا مل 

يكن لك حتى الوقت الراهن أي اتصال به أو بها، فإننا ننصحك أن تحددي 

موعدا. 

ستقرئني يف هذه املطوية املزيد عن الفحوص التي ميكن أن يتم إجراؤها يف 

ر  املستشفى، وذلك للكشف عن طبيعة الشذوذ وتحديده. ال ميكن أن نقدِّ

مسبقا عدد ونوعية الفحوص الالزمة لتحديد تشخيص نهايئ.

الفحوص املجراة يف املستشفى ال تشكل جزءا من الفحص العام. 

تقع تكاليف الفحص الالحق ضمن تأمني الرعاية الخاص بك. قد 

يكون عليك أن تدفعي بنفسك التكاليف جزئيا أو كليا، وذلك 

حسب مبلغ املجازفة الشخصية لتأمني الرعاية الخاص بك وما 

تكونني قد استهلكت منه سابقا. ناقيش هذا األمر مع رشكة تأمني 

الرعاية إذا كانت لك أسئلة حول ذلك.

لن تجدي يف هذه املطوية أية معلومات عن أي عالج محتمل ميكن أن 

يعقب الفحوص. وميكنك طرح أسئلتك حول ذلك عىل الطبيب االختصايص. 

إىل املستشفى
ميكنك أن تقرري مع طبيب عائلتك أي مستشفى ستتوجهني إليه من 

أجل الفحوص االالحقة. وميكنك عند قيامك بعملية االختيار أن تستعيني 

باملعلومات املوجودة عىل املوقع

www.monitorborstkankerzorg.nl. يرسم هذا املوقع توليفات 
بني تجارب املرىض واملعلومات عن عروض الرعاية للمستشفى. ويف 

املستشفى سيجري الطبيب االختصايص مجموعة من الفحوص وسيخربك 

متى ستتوصلني بنتيجتها. غالبا ما تتم هذه الفحوص يف العيادة الخارجية 

نهارا. ميكن لطبيب العائلة الخاص بك إن اقتىض الحال أن يدعمك ويجيب 

عن أسئلتك. وطبعا ميكنك أن تطرحي أسئلتك أيضا عىل الخرباء يف 

املستشفى.

www.monitorborstkankerzorg.nl


الفحوصات املمكنة
تجدون فيام بعد الفحوص األكرث تداوال وقد تكون مثة يف املستشفى 

فحوص أخرى ممكنة. 

الفحص الجسدي
يطرح الطبيب االختصايص يعض األسئلة عن أنت وعن تاريخك املريض 

وعن عائلتك. ثم يفصح، أو تفصح ثديك وإبطيك للتكشف ما إن كان هناك 
شذوذ محسوس. 

Mammografie التصوير الشعاعي للثدي
يتم يف املستشقى إجراء صور شعاعية إضافية للثدي وهو ما ميكن مقارنته 
بالصور املاخوذ يف إطار الفحص العام. أحيان تكون هناك حاجة إىل إحراء 

تصاوير تفصيلية وتكبريات لصور الثديني أو لصور أحدهام. هكدا متكن 
رؤية املكان املشتبه فيه رؤية أفضل بحيث بتسنى التقييم بصورة أفضل. 

 Echografie التصوير باملوجات فوق صوتية
هو فحص باملوحات الصوتية، يعطي املعمومات اإلضافية حول حجم 

وطبيعة املكان املشبه فيه. ال يُجري التصوير باملوجات فوق الصوتية إال 
بعد أخذ صور شعاعية. ال يسبب الفحص أي آالم. 

 MRI التصوير بالرنني املغناطييس
املاسحة بالرنني املغناطييس هي جهاز طبي يتم به أخذ صور للجسم 

استعانة بحقل مغناطييس. وتظهر الصور كطبقات أو رشائح من الثدي)ين(. 
ال يسبب الفحص أي أمل.

 Cytologie خزعة
بإبرة دقيقة ومجوفة يتم سحب خاليا األنسجة من املكان املشتبه فيه. 
وهو ما يُنىس ببزل الخاليا cytologische punctie ويتم النظر إىل 

الخاليا تحت املجهر. وال يحتاج هذا الفحص عادة إىل أى تخدير. 

خزعة بإبرة
لدى الخزعة بإبرة يتم استعامل إبرة مجوفة لسحب جزء من األنسجة 

من املكان املشتبه فيه. ويحتاج هذا األمر إىل تخدير موضعي. وتتم دراسة 
النسيج املنتشل باملجهر يف مخترب. 

خزعة جراحية 
إذا ال تكون هناك بعد كل الفحوص السابقة وضوح حول طبيعة الشذوذ، 

فقد يكون من الرضوري انتشال املكان املشتبه فيه من أجل فحص 
لألنسجة. وهو ما يحصل يف الغالب تحت التنويم الشامل.
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نتيجة الفحوص
من املمكن أن تتوضح النتيجة برسعة وأال يكون بالتايل رضوريا إجراء كل 

الفحوص. وهكذا ميكن أن يتبني أن ليست هناك أية مشاكل. فيكون ذلك قد 

تأكد من خالل الفحوص املجراة يف املستشفى. كام قد يسفر الفحص عن وجود 

شذوذ ذي طبيعة حميدة، مثل األكياس املائية. إذا مل يكن ذلك يضايقكم فال 

حاجة عادة إىل اتباع أي عالج. إال إنه من املمكن أن تشري الفحوص إىل وجود 

شذوذ ذي طبيعة خبيثة، أي رسطان الثدي. كثريا ما يتعلق األمر بشذوذ صغري، 

لدرجة أن ال ميكن بإمكانك أن تشعري به. وهو ما يعني يف الغالب أننا أمام 

اكتشاف مبكر لرسطان الثدي، حيث يكون احتامل الشفاء كبريا.

ماذا نعمل بالنتائج؟
يتوصل الطبيب املختص بنتائج الفحص العام للمنظمة الفاحصة. ميكنك أن 

تعرتيض عىل ذلك. ميكنك من أجل ذلك أن تطلبي استامرة خاصة من املنظمة 

ليها من املوقع اإللكرتوين. ستجدين املوقع اإللكرتوين  الفاحصة أو أن تحمِّ

ملنظمتك الفاحصة عرب املوقع 

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

إىل أين ميكنك أن تتوجهي بأسئلتك؟
ميكنك العثور عىل املزيد من املعلومات يف رسالة النتيجة أو عىل املوقع 

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. إذا كانت لك أسئلة 
طبية فاألفضل أن تتصيل بطبيب عائلة الخاص بك أو بالطبيب االختصايص.

ميكن التعرف عىل الفحوص العامة من خالل هذه العالمة:

هذه نرشة تابعة لـ:

RIVM املؤسسة الحكومية للصحة العامة والبيئة

www.rivm.nl :املوقع اإللكرتوين

يناير )كانون الثاين( 2015

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
www.rivm.nl

	إذا كان الفحص الإضافي لازما
	إلى المستشفى
	الفحوصات الممكنة
	نتيجة الفحوص
	ماذا نعمل بالنتائج؟
	إلى أين يمكنك أن تتوجهي بأسئلتك؟

