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 الفحص العام لسرطان القولونالموضوع: نتيجة 
 

 

 
 

«_CLIENT_AANHEF»، 
 

 لقد شاركت قبل فترة قصيرة في الفحص العام لسرطان القولون.
 

 ما هي النتيجة؟ 
 تم العثور على دم في برازك (غائطك). 

 
 ماذا يعني هذا؟ 

. أسباب أخرىقد تكون له عالقة بسرطان القولون أو السالئل، كما قد تكون له أنك مصاب بسرطان القولون. وجود الدم في البراز ال يعني مباشرة 
. ىفي المستشف لسالئل، فإن ثمة حاجة إلى القيام بفحص الحقلسرطان القولون أو وجود لوهذا األمر غير معروف بعد. وللكشف عما إن كان هناك 

 في الفحص الالحق أم ال.ستشارك أنت الذي تقرر ما إن كنت 
 

 ما مضمون الفحص الالحق؟ 
. ستقرأ المزيد عن ذلك في أو الكولوسكوبي)بتنظير القولون ( وُيسمى هذا الفحص أيضاً فحص باطني للقولون بالمنظار. يتكون الفحص الالحق من 
 أوالً فسيجرى معك جدوى،  يذ/أو و اً لمعرفة ما إن كان الفحص بالمنظار ممكن. الدم في برازك"إذا تم العثور على " المنشور المرفق والمعنون

 الفحص. مزيد من المعلومات حول العلى الحديث . ستحصل خالل هذا المستشفىحديث أولي في 
 

 وماذا اآلن؟ 
 لقد حددنا لك الموعد التالي من أجل الحديث األولي:

 
 «DATUM_INTAKE_»التاريخ: 

 «TIJDSTIP_INTAKE_»الوقت: الساعة 
 «IL_NAAM» ،«_IL_STRAATNAAM» «_IL_HUISNUMMER_TOEV»  ،«_IL_POSTCODE_»: المكان

«_IL_PLAATS»     
 

«_IL_LOKATIE» 
 

  



 

 ماذا يجب عليك أن تأخذ معك إلى الحديث األولي؟
 

 ذه الرسالةه •
 رساللة من طبيب العائلة تحتوي على البيانات الطبية •
 أو بطاقة هوية) قيادةهوية صالحة (جواز سفر، رخصة  •
 الخاص بك بيانات التأمين الصحي •
  بك الخاص لمستشفىبطاقة المريض لشفى: ستلك أن زرت هذا الموإذا سبق  •
 أدويتك أو قائمة بأسماء األدوية •

 
 .ياألول الحديثرة األولى فيجب عليك تسجيل بياناتك لدى إدارة تسجيل المرضى قبل المستشفى للم اإذا زرت هذ

 
. يمكن أيضاً االتصال بطبيب العائلة يإلى الحديث األولمعك تأخذها طبيب العائلة الخاص بك ما هي البيانات الطبية التي مع مسبقاً تناقش 

 العام. والفحص الخاص بك من أجل األسئلة األخرى عن النتيجة 
 

 ؟تغيير الموعد
تريد أن تلغي الموعد أو إذا كنت إلى المستشفى ومسافة السفر.  االلتجاء بعدها كيمكنالتي  المدةعند تحديد الموعد قدر اإلمكان أخذنا في الحسبان قد ل

 بذلك بطريقتين:  . يمكنك أن تقومالمحدد للزيارةبل الموعد تذهب إلى مستشفى آخر، فلتخبر بذلك بيومين من أيام العمل على األقل ق تريد أنإذا كنت أو  أن تغيره
صباحاً  09:00الجمعة من الساعة يوم اإلثنين إلى يوم (من  «SO_TEL_»، رقم الهاتف «SO_NAAM_»عن طريق خط المعلومات التابع لـ  •

 .)مساء 17:00إلى الساعة 
 Mijn‘وانقر على الزر  «SO_WEBSITEADRES_». اذهب إلى «SO_NAAM_»لـ  للمرضى في الموقع من خالل البوابة اإللكترونية •

bevolkingsonderzoek darmkanker’ للدخول تحتاج إلى رمز الهوية الرقمي الخاص بك .DigID. 
 

 التكاليف
حسب . الفحصدفع تكاليف ببك  ةالرعاية الصحية الخاصشركة تأمين قوم ت. العامالفحص من  اجزء وتنظير القولون)الحديث األولي ( الالحقالفحص   يشكلال

 لديك أسئلة تبك إذا كان ةالرعاية الصحية الخاصشركة تأمين هذا األمر مع  ناقش. كنفسب من التكاليف دفع جزءيكون عليك أن ت، قد الشخصية المجازفة مبلغ
 .حول ذلك

 
ففي هذه الحالة ال تدفع شركة . المستشقى الذي كان على الموعد معك معاتفاقية بك  ةالرعاية الصحية الخاصمن الممكن أال تكون لشركة تأمين 
من إلى الموعد. التوجه شركة تأمين الرعاية الصحية الخاصة بك قبل مع ذلك استفسر عن التكاليف. ميع جتأمين الرعاية الصحية الخاصة بك 

 تغيير الموعد".  قى يكون له اتفاق مع شركة تأمين الرعاية الصحية الخاصة بك؛ انظر "مستشعد ليكون مع الممكن تغيير المو
 

 ك أسئلة حول الفحص العام؟ديهل ل
 09:00الجمعة من الساعة يوم اإلثنين إلى يوم (من  «SO_TEL_»، رقم الهاتف «SO_NAAM_»يمكن االتصال بخط المعلومات التابع لـ 

 .)مساء 17:00إلى الساعة صباحأً 
 أجوبة على األسئلة الشائعة ومعلومات أخرى. www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nlستجد على الموقع اإللكتروني 

 ."ير القولونظتنفحص بار الذاتي إلى تشاهد على هذا الموقع فيلماً قصيراً عن "من االختكما يمكنك أن 
  
 

 مع أطيب التحيات، 
  ،«SO_NAAM_» نيابة عن
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 يالمنسق اإلقليمطبيب المعدة واألمعاء والكبد 
 
 

 منشور "إذا تم العثور على دم في برازك" المرفق:
 
 


