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لرجال والنساء ل مخصصالفحص العام لسرطان القولون . القولون لسرطانالعام برنامج الفحص في  2014سنة في تم الشروع 
ستتلقى أي عام في حدد تهي التي سنة ميالدك و. تدريجياً إدخال الفحص العام . سيتم سنة 75و 55الذين تتراوح أعمارهم بين 

انظر  كامل.بشكل  سيكون الفحص العام قد تم إدخاله 2019يتم إرسالها على مدار السنة. في عام فإن الدعوات سدعوة ألول مرة. ال
 .www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/uitnodigingsoverzichtالكشف الشامل للدعوات على 

 
 سرطان القولون

معظم الناس أعمار في حياتهم. القولون بسرطان  6من الناس سيصاب  100من كل في هولندا . خطير سرطان القولون مرض
القولون أو مرحلة سرطان العام أن ُيكتشف ويعالج فحص العن طريق يمكن  سنة أو أكثر. 55تبلغ سرطان القولون المصابين ب

بسبب حالة وفاة  7000حالة من  2400على تفادي المدى الطويل على  ويمكن لذلك أن يساعد سنوياً مبكر. مبكرة منه بشكل 
 .سرطان القولون

 
 كيف يجري الفحص العام؟

سُيرسل إليك ظرف بريدي بنفسجي اللون إلى البيت به دليل لالستعمال وأنبوب صغير، ثالثة أسابيع تقريباً. بعد  على دعوة حصلست
من في أربعة أماكن مختلفة القضيب هذا ستغرز الغطاء األخضر من األنبوب. بجوار قضيب صغير يوجد وهو اختبار للبراز. 

لى إ الخاص بالرد البريديفي الظرف بعد ذلك نبوب ترسل األ. تعيد القضيب الصغير إلى األنبوببعد ذلك و )غائطك( كبراز
صلة له الدم في البراز قد تكون وجود ن المجردة. لعيبا دائماً  اً مرئيال يكون الدم فحص ما إذا كان هناك دم في برازك. هناك يُ مختبر. 

 .فحص الحقحاجة إلى فإذا تم العثور على الدم، ستكون هناك . القولون سرطانب
 

 أنت الذي تقرر ما إن كنت ستشارك أم ال
 .وتدفع تكاليفهفالحكومة هي التي تعرض هذا الفحص ، مجاني )اختبار البراز( الفحص العام. العام اختياريةالمشاركة في الفحص 

الخاص  ةالصحي ةالرعايتأمين يتحمل  من الفحص العام. اً (الحديث األولي وتنظير القولون) ال يشكل جزء المحتمل الفحص الالحق
 ةلتأمين الرعاي المجازفة الشخصيةمبلغ ، وذلك حسب أو كلياً  . قد يكون عليك أن تدفع بنفسك التكاليف جزئياً تكاليف هذه الفحوص بك

الخاص  ةالصحي ةالرعايشركة تأمين لالستفسار عن ذلك، يرجى االتصال ب. الخاص بك وما تكون قد استهلكت منه سابقاً  ةالصحي
 .بك
 

 متى ُيستحسن أال تشارك؟
 في الماضي القصيرلك  ير القولونظتنتم إجراء إذا  ال تحتاج أن تشارك في الفحص العام إذا كنت قيد العالج من سرطان القولون.

لمعدة والكبد والقولون أو طبيب متخصص في األمراض الداخلية، أجل قولونك لدى طبيب متخصص في ا قيد العالج منأو إذا كنت 
 إذا كانت مشاركتك في الفحص نافعة أم ال. الطبيب المتخصص ما  طبيب العائلة الخاص بك أوفعليك أن تناقش مع 

 
 ؟عدم المشاركة

أسابيع بعد الحصول على هذه الرسالة فال  6إذا قمت بذلك في غضون و. اإلبالغ عن هذا فيرجى الفحص في تشارك الإذا كنت 
فحص العام الجنوب لمنظمة ال خط المعلومات التابععدم مشاركتك بصورة هاتفية عبر اإلبالغ بخصوص يمكن الدعوة. تستلم 
مساء).  17.00صباحاً حتى الساعة  09.00(من يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة من الساعة  088-2482000، رقم الهاتف غربي

 Mijn‘إلى  يمكن تسجيل الدخول. ’Mijn bevolkingsonderzoek‘عدم مشاركتك عن طريق اإلبالغ عن ويمكن كذلك 
bevolkingsonderzoek’ الموقع  ن طريقعwest.nl-www.bevolkingsonderzoekzuid . تحتاج سلتسجيل الدخول

 تجدها في ذيل هذه الرسالة.  سوف استمارة الرد.  تعبئةويمكن كذلك  .بكالخاص  DigID ى رمز الهوية الرقميإل
 

 من ينسق الفحص العام؟
الفحص العام تعرف منظمتنا من تنسق الفحص. قد التي هي  الفحص العام الجنوب غربي تكون منظمة ي تسكن فيهذفي اإلقليم ال

 سرطان عنق الرحم. سرطان الثدي أول
 

 المزيد من المعلومات
على الموقع:  يرجى االطالعهل تريد الحصول على المزيد من المعلومات اآلن؟ 

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.  إجابات عن األسئلة  من بين غيره ستجداإللكتروني في هذا الموقع
 ،عن صحتكلديك أسئلة إذا كانت  .لسرطان القولون الفحص العامتشاهد فيلم قصير عن أن يمكن الشائعة وعن الفحص العام و

لمنظمة الفحص العام الجنوب التابع االتصال بخط المعلومات مكنك خرى، ياألسئلة بالنسبة لأل. العائلة يرجى االتصال بطبيبف
 مساء). 17.00صباحاً حتى الساعة  09.00(من يوم اإلثنين حتى يوم الجمعة من الساعة  088-2482000، رقم الهاتف غربي

 
 مع تحياتنا الطيبة،

 W.W.J. Spijkerذ و.و.ي. سبايكر األستا
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