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«_CLIENT_AANHEF»، 
 

 ندعوك بهذا للمشاركة في الفحص العام لسرطان القولون. 
 

 لماذا الفحص العام؟ 
في القولون بسرطان  اً شخص 100كل  أصلمن  أشخاص 6، ُيصاب في هولندا. االنتشاركثير وسرطان القولون مرض خطير 

 سنة أو أكثر. 55تبلغ سرطان القولون المصابين بمعظم الناس أعمار حياتهم. 
 ويمكن لذلك أن يساعد سنوياً مرحلة مبكرة منه بشكل مبكر.  أوالقولون سرطان العام أن ُيكتشف ويعالج فحص العن طريق يمكن 
 .سرطان القولونبسبب حالة وفاة  7000إجمالي عدد حالة من  2400على تفادي المدى الطويل على 

 
كل إلى هؤالء دعوة  يتم إرسال. سنة 75و 55مارهم بين لجميع الرجال والنساء الذين تتراوح أعالعام برنامج الفحص  خصصوي

 سنتين.
 

، دليل االستعمال، و"سرطان القولونالفحص العام ل"المنشور هذا الظرف ستجد في في المنزل بنفسك.  يمكنك إجراء الفحص
 .الخاص بالردالظرف البريدي ، رصغي أنبوب، وكيسو
 

 كيف تتم عملية الفحص؟
في أربعة أماكن القضيب هذا ستغرز الغطاء األخضر من األنبوب. بجوار قضيب صغير يوجد . صغيراً  اً الدعوة أنبوبستجد مع 

خطوة بخطوة االستعمال دليل يصف . البرازمن  القليل جداً يحتاج إجراء الفحص بصورة جيدة إلى ). غائطك( كبرازمن مختلفة 
 كيفية إجراء االختبار بشكل صحيح.

 
األنبوب  أرسلمختبر. اللى إ الخاص بالردالبريدي في الظرف  نبوباأل ه وأرسلالمرفق ب صغيرال الكيسضع األنبوب في بعد ذلك، 

لعين با اً مرئيغالباً ما ال يكون  الذي فحص ما إذا كان هناك دم في برازكيُ  . هذا مهم لتحديد النتيجة. في المختبرفي الوقت المحدد
فحص الحق أسباب أخرى. هناك حاجة إلى  أيضاً له كون يالقولون كما قد  سرطانبصلة له كون يالدم في البراز قد وجود المجردة. 

األمعاء في را صغيرة فحص بكاميوهو  الكولوسكوبي(ير القولون ظتنفحص الفحص الالحق من حديث أولي وويتكون  .ذلكلتحديد 
 .)ةالغليظ

 
 النتيجة

يستلم طبيب العائلة الخاص بك خبراً عن ال  النتيجة.تتضمن على المنزل أسبوعين سوف تتلقى رسالة  أسبوع حتى بعد حوالي
 المنظمةطبيب العائلة الخاص بك خبراً عن نتيجة سلبية؟ فأخبر  يتلقيالعام هذا تلقائياً. هل تريد أن  صالفحمشاركتك ونتيجة 

 م بذلك عبر الفاحصة بذلك في أسرع وقت ممكن وأطلعها على بيانات طبيب العائلة. يمكن أن تقو
‘Mijn bevolkingsonderzoek’  نا.خط المعلومات التابع لأو عبر 

 
 التكاليف

تأمين يتحمل من الفحص العام.  اً المشاركة في الفحص العام مجانية. الفحص الالحق (الحديث األولي وتنظير القولون) ال يشكل جزء
، وذلك حسب مبلغ المجازفة أو كلياً  أن تدفع بنفسك التكاليف جزئياً . قد يكون عليك تكاليف هذه الفحوص الخاص بكالصحية  ةالرعاي

شركة تأمين لالستفسار عن ذلك، يرجى االتصال ب. الخاص بك وما تكون قد استهلكت منه سابقاً الصحية الشخصية لتأمين الرعاية 
 .بك ةالخاصالصحية  الرعاية

 



 أنت الذي تقرر ما إن كنت ستشارك أم ال
 في اختيارك.. قد تساعدك المعلومات في المنشور أنت الذي تقرر ما إن كنت ستشارك أم ال. العام اختياريةالمشاركة في الفحص 

 
 متى ُيستحسن أال تشارك؟

لك خالل السنوات الخمس  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 أجل قولونك لدى طبيب متخصص في ا قيد العالج منأو إذا كنت  الماضية
إذا كنت إذا كانت مشاركتك في الفحص نافعة أم ال. ما  الطبيب المتخصص أو طبيب العائلة الخاص بكمع  فعليك أن تناقش الداخلية،

 أو بطبيبك المعالح. الخاص بك ، فلتتصل حينها بطبيب العائلةفي الفحص ةمشاركمتأكد من قدرتك على الغير 
تجد المزيد س إلى طبيب العائلة الخاص بك. شكاوى قد تكون لها عالقة بسرطان القولون، فلتذهب أوالً  إذا كانت لك حالياً 

 من المعلومات عن ذلك في المنشور.
 

 Mijn‘مشاركة. يمكن أن تقوم بذلك عبر العدم  اإلبالغ عن تشارك، فإننا مع ذلك نطلب منك أنإذا كنت ال تريد أن 
bevolkingsonderzoek’  خط المعلومات التابع لنا أو عبر<<_SO_TEL_DK>>. 

  
Mijn bevolkingsonderzoek )الفحص العام الخاص بي( 

االطالع على  ك(الفحص العام الخاص بي) لديك الولوج إلى بياناتك الشخصية. يمكن Mijn bevolkingsonderzoekر عب
إلى اذهب . في الفحص العاممشاركتك عدم عن  اإلبالغهنا . كما يمكن أيضاً استكمالها من خالل هذا الموقعو بياناتك وتغييرها

«_SO_WEBSITEADRES» وانقر على زر ‘Mijn bevolkingsonderzoek’ ى رمز تحتاج إلس. لتسجيل الدخول
 .بكالخاص  DigID الهوية الرقمي

 
 من المعلومات؟ المزيدهل تريد 

 موقع علىإلقاء نظرة  يمكنك أيضاً كما . ‘الفحص العام لسرطان القولون’منشور في ال الفحص العاميمكنك قراءة المزيد عن 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl إجابات عن األسئلة  من بين غيره ستجداإللكتروني . في هذا الموقع

 . لسرطان القولون الفحص العامتشاهد فيلم قصير عن أن يمكن و الشائعة وعن الفحص العام
 

 التابع لـ االتصال بخط المعلومات مكنك خرى، ياألسئلة لأل بالنسبة. العائلة يرجى االتصال بطبيبف ،لديك أسئلة عن صحتكإذا كانت 
«_SO_NAAM» ، «_SO_TEL_DK» 

(«_SO_OPENINGSTIJDEN_TEKST_DK»)  بتلقي مكالماتكمنا سعداء وموظفسيكون. 
 
 

 مع تحياتنا الطيبة، 
 

 

 
 

«_SO_VERTEGENWOORDIGER» 
 

 المرفقات:
 منشور "الفحص العام لسرطان القولون"  •
 دليل االستعمال •
 أنبوب صغير  •
 كيس صغير •
 الخاص بالردظرف بريدي  •

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.


