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ملاذا هناك فحص عام؟

رسطان الثدي كثري االنتشار .ت ُصاب امرأة من كل  8نساء يف هولندا برسطان
الثدي يف حياتها .تتجاوز أعامر أغلب هؤالء النساء  50سنة .نحن ندعو كل
النساء البالغني من العمر  50سنة أو أكرث .إىل أن تبلغ النساء  76سنة فهن
سيتلقني كل سنتني دعوة من أجل الخضوع لفحص مجاين .تخضع أكرث من
مليون امرأة للفحص يف كل سنة .وبفضل الفحص العام يُخفض سنويا عدد
النساء اللوايت يتوفني بسبب رسطان الثدي بـ .775
يساعد الفحص العام عىل االكتشاف املبكر لرسطان الثدي .يتكون الفحص
من إجراء صور أشعة لثدييك .يعترب إجراء صور األشعة من أجل الفحص
العام يف الوقت الحايل املنهجية األفضل الكتشاف رسطان الثدي .فيمكن
أن تُرى فيها تشوهات مثال ال ميكن الشعور بها بعد وال تسبب بعد يف أية
شكاوى.
من كل  1000امرأة يف الخمسني من العمر تتوىف حوايل  40امرأة عىل مر
سنوات حياتها بسبب رسطان الثدي .بسبب املشاركة املنتظمة يف الفحص
العام يُخفض احتامل الوفاة إثر اإلصابة برسطان الثدي إىل النصف.

كيف ينشأ رسطان الثدي؟

رسطان الثدي ورم خبيث يف الثدي .ومع مرور الوقت ميكن أن يتوسع إىل
أماكن وأعضاء أخرى من الجسم .قد ينمو رسطان الثدي أحيانا ببطء ،لكنه
قد ينمو يف أحيان أخرى برسعة .كيفية نشوء رسطان الثدي ليست معروفة
جيدا .إال أننا نعرف أن رسطان الثدي يُعرث عليه أكرث لدى النساء املتجاوزات
لعمر  50سنة.

مزايا وعيوب الفحص العام

بفضل الفحص العام ميكن اكتشاف رسطان الثدي بشكل مبكر .حتى قبل أن
تكون لك شكاوى أو أن تشعري برسطان الثدي بنفسك أو تريه .آنذاك يكون
االحتامل أكرب يف أن ُينى العالج بالنجاح .هذه مزية مهمة من مزايا الفحص

العام .رسطان الثدي يُعالج دامئا تقريبا .ينمو عند امرأة  1من كل  10نساء
تقريبا ،ممن يكشف الفحص العام عن وجود رسطان الثدي لديهن ،ينمو
رسطان الثدي ببطء لدرجة أنها كانت سوف لن ترى منه أي إزعاج خالل
حياتها .فلم تكن هناك بالتايل أية حاجة إىل العالج .هذا عيب من عيوب
الفحص العام .ألخذ نظرة عامة عن املزايا والعيوب أنظر املوقع
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مهم! ميكنك استعامل املعلومات املوجودة يف هذا املنشور التخاذ خيار
معني .فأنت التي تقررين بنفسك ما إن كنت تريدين أن تخضعي للفحص
أم ال .تصفحي املوقع
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من املعلومات عن احتامل أن تصايب برسطان الثدي ،عن الفحص وعن
مزايا وعيوب الفحص العام .كام أنكم ستجدون هناك نبذة عن الوقائع
والخرافات التي تحىك عن الفحص العام.

كيف يسري الفحص؟

ستذهبني إىل مركز للفحص قريب منك .عندما تصلني إىل مركز الفحص تبلغني
بوجودك يف مكتب االستقبال .وملا يصل دورك يطلب منك املختص املخربي
الذهاب إىل غرفة املالبس .تنزعني ثيابك العلوية .ثم تنتقلني بعدها إىل غرفة
الفحص .يجري الفحص أحد املخربيني املختصني التابعني ملركز الفحص.
يأخذ املخربي صور أشعة لثدييك .يضع املخربي ثديك عىل صفيحة ويضغط
عليه بصفيحة أخرى .يكون ذلك رضوريا للحصول عىل صورة أشعة جيدة .قد
يكون هذا الضغط املكبيس مؤملا ،إال أنه ليس مرضا بثديك .كام ميكن لهذا
الضغط أن يسبب يف كدمات أو رضوض بالجلد .إذا شعرت بأن األمل زائد عىل
حده ،فلتخربي املخربي بذلك .يأخذ املخربي صورتني شعاعيتني لكل ثدي.
يستغرق أخذ الصور الشعاعية حوايل  5دقائق.
بعد الفحص ترتدين لباسك من جديد .ثم تنتظرين من جديد يف غرفة
ُ
ِ
االنتظار .سيأيت إليك املخربي ليقول لك ما إن كانت الصور الشعاعية قد أخذت

بنجاح .قد تحتاجني أحيانا إىل أخذ صور أشعة إضافية يف مركز الفحص .يستغرق
الفحص بكامله يف مركز الفحص حوايل  20دقيقة .هل تريدين أن تري كيف
يسري الفحص؟ فلتنظري إذن إىل رشيط الرسوم املتحركة عىل املوقع
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تحديد موعد

غالبا ما ستجدين يف رسالة الدعوة من املنظمة املكلفة بالفحص التاريخ والوقت
الذي ميكنك فيه أن تأيت .وإن مل يكن كذلك ،فإنه ت ُذكر يف رسالة الدعوة الكيفية
التي ميكنك بها تحديد موعد .هل يتعذر عليك املجيء يف التاريخ املحدد؟ ميكنك
أن تحددي موعدا آخر ،إما عرب الهاتف أو عن طريق املوقع اإللكرتوين .رقم
الهاتف وعنوان املوقع موجودان يف رسالة الدعوة.
ميكن للنساء الحامالت لثدي اصطناعي أن يشاركن يف الفحص أيضا .من املمكن
أن يكون جزء من نسيج الثدي ال يُرى عىل الصورة بشكل جيد ،وذلك حسب
موقع الجزء االصطناعي من الثدي وحجمه .وهكذا فسوف لن يكون باإلمكان
الحكم عىل ذلك الجزء من نسيج الثدي غري املريئ.
وحتى النساء الحامالت ملقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع ICD
أو الناظمة القلبية االصطناعية أو راصد معدل نبضات القلب أو قسطر بوايب
ميكنهن املشاركة يف الفحص العام ،باستثناء النساء الحامالت ملقوم نظم القلب
مزيل الرجفان القابل للزرع تحت الجلد .S-ICD
إذا كنت تحملني ملقوم نظم القلب املسمى  ،S-ICDفلتستعميل استامرة
االنسحاب املوجودة يف الجهة الخلفية لرسالة الدعوة.

ليس عليك أن تشاريك يف الفحص
إذا كانت لك شكاوى بثدييك تتم معالجتك من أجلها من طرف طبيب
اختصايص ،فليس عليك أن تشاريك .ميكنك مناقشة األمر مع طبيبك املختص.
وأيضا إذا كنت تشكني يف مشاركتك يف الفحص العام ألي سبب آخر ،فلتسأيل
طبيبك املختص أو طبيب العائلة ما إن كان من الرضوري أن تشاريك يف الفحص
العام .هل ليس عليك أن تشاريك أو هل ال تريدين املشاركة؟ املرجو منك يف تلك
الحالة أن متلئي استامرة االنسحاب املوجودة يف الجهة الخلفية لرسالة الدعوة
وترسليها.

من ينظر إىل صور األشعة؟

ينظر طبيبان مختصان يف األشعة إىل صور األشعة كل مبعزل عن اآلخر .وهام
مختصان يف تقدير صور األشعة الخاصة بالثدي .يبحثان يف الصور أن تشوهات
مشبوهة ميكنها أن تشري إىل وجود رسطان الثدي .إذا سبق لك أن شاركت يف
الفحص ،فإنهام يقارنان ما بني الصور الشعاعية الجديدة والقدمية.
وبصفة خاصة تكون للفحص فائدة كبرية إذا كنت تشاركني يف كل مرة من جديد.
فنحن نقارن آنذاك بني الصور الشعاعية الجديدة والسابقة لرنى ما إن كانت
مختلفة .وهكذا ميكن اكتشاف رسطان الثدي بصورة مبكرة.

كيف تحصلني عىل النتائج؟

تحصلني خالل  10أيام عمل عىل رسالة بالنتيجة .إذا كانت هناك حاجة إىل
فحص إضايف أو إذا لوحظت توشهات ،فإن طبيب العائلة الخاص بك سيتصل بك
أيضا.

ماذا ميكن أن تكون النتيجة؟

ال وجود ألي تشوه
مل يتم العثور يف الصور الشعاعية عىل أي تشوه مشتبه به .ال تعطي النتيجة
اليقني التام عىل أنك لست مصابة برسطان الثدي .ال يتم العثور يف الفحص العام
عىل كل التشوهات 7 .من كل  10حاالت من رسطان الثدي يتم اكتشافها .لذلك
يبقى من املهم أن تذهبي إىل طبيب العائلة كلام شعرت بتغريات يف ثدييك .بل
افعيل ذلك حتى ولو كنت قد شاركت يف الفحص العام قبل وقت قصري.

عليك دامئا أن تذهبي فورا إىل طبيب العائلة يف الحاالت التالية:
• إذا شعرت بتحدب أو نتوء يف الثدي.
• إذا شعرت بغور أو تقعر عىل جلدة الثدي.
• إذا كانت برشة ثديك يف مكان ما أكرث ُسمكا مام هو معتاد.
• إذا خرج الدم من حلمة ثديك.
• إذا حدث تغري عىل الحلمة.
• إذا تغري ملمس الثدي.
ال تعطي الصور معلومات كافية
ال تعطي الصور الشعاعية ما يكفي من املعلومات للوصول إىل
تقييم جيد .ليس هناك سبب للقلق بعد .يحتاج األمر إىل املزيد
من الفحص ،كصور إضافية أو صور باملوجات الصوتية ،للتمكن من
إعطاء نتيجة .ت ُحالني من أجل ذلك إىل املستشفى.
وجود تشوه
أن يُرى تشوه عىل الصور الشعاعية .إذا حصلت عىل هذه النتيجة،
فإنك تُحالني عىل املستشفى من أجل فحص الحق .ميكنك أن تناقيش
مع طبيب العائلة الخاص بك ما هو املستشفى الذي تريدين
الذهاب إليه.
من كل  1000امرأة تحصل  975منهن عىل نتيجة “ال وجود ألي
تشوه” .وت ُحال  25من كل  1000امرأة إىل املستشفى .ويتبني أن 7
من هذه النساء الـ 25مصابات برسطان الثدي.

التكاليف

املشاركة يف الفحص العام مجانية .ال يشكل الفحص الالحق يف
املستشفى 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.

بيانات للفحص العام

للتمكن من دعوتك ،فإننا نحتاج إىل بياناتك .وقد توصلنا من أجل ذلك
من البلدية باسمك وعنوانك وتاريخ ميالدك .إذا كان هناك اشتباه يف
وجود تشوه ما أو إذا احتاج األمر إىل مزيد من املعلومات للوصول إىل
تقييم جيد ،فإننا نخرب طبيب العائلة الخاص بك .لذلك فإننا نطلب
منك أن تسجيل بيانات طبيب العائلة عىل الجهة الخلفية من رسالة
الدعوة .إذا مل تشايئ أن يتوصل طبيب العائلة الخاص بك بالنتيجة،
فلتتصيل يف تلك الحالة باملنظمة الفاحصة.

ماذا نفعل بنتائج الفحص؟

نحن نحرتم الترشيعات املتعلقة بحامية خصوصيتك .نستعمل النتائج
من أجل التحسني املستمر للبحث يف رسطان الثدي .ونحن نتبادل من
أجل ذلك النتائج مع منظامت أخرى ،مثل املستشفيات .تتم خالل
ذلك حامية خصوصيتك بشكل تام .ميكنكم العثور عىل املزيد من
املعلومات حول ذلك يف املوقع اإللكرتوين .إذا مل تكوين موافقة عىل
أن نتشارك بيانات أو نتائج فحصك مع جهات أخرى ،فإن بإمكانك
أن تعرتيض عىل ذلك .أنظري يف املوقع اإللكرتوين ملعرفة كيفية القيام
بذلك .ميكنك أن تطلبي استامرة خاصة بذلك إما عرب املوقع اإللكرتوين
أم من املنظمة الفاحصة.

إىل أين ميكنك أن تتوجهي بشكاواك أو نصائحك أو
أسئلتك؟

هل لك أسئلة حول صحتك؟ فلتذهبي إذن إىل طبيب العائلة .تكلف
املؤسسة الحكومية للصحة العمومية والبيئة  RIVMباسم الدولة
 5منظامت فاحصة جهوية مبهمة تنظيم الفحص العام للكشف عن
رسطان الثدي .هل لك شكاوى أو نصائح أو أسئلة عن الفحص؟
فلتتصيل يف تلك الحالة باملنظمة الفاحصة يف منطقتك.

ميكنك أيضا من أجل ذلك أن تحصيل عىل استامرة خاصة يف مركز
الفحص .للمنظامت الفاحصة إجراءات خاصة بالشكاوى.
لبيانات االتصال واملعلومات:
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ميكنك عرب هذا املوقع اإللكرتوين أن تجدي رقم هاتف
وعنوان املنظمة الفاحصة يف منطقتك.
كام أن هناك مزيد من املعلومات حول هذا الفحص العام.

تتعرفني عىل الفحوص العامة من هذه العالمة:

هذه نرشة تابعة لـ:
ملؤسسة الحكومية للصحة
العامة والبيئة RIVM

www.rivm.nl

لقد تم إيالء الكثري من االهتامم لهذا املنشور.
إال أنه ال ميكن اعتامد مضامينه للمطالبة بأي حق.
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