
 
 

Bevolkingsonderzoek Zuid 
t 088 00 01 344 
contact@bevolkingsonderzoekzuid.nl 

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع: الفحص الصحي السكاني لمرض سرطان عنق الرحم

 

 

 المحترمة، eoDإلى السيدة 

 لقد تلقيت منذ عدة أشهر دعوة للمشاركة في الفحص الصحي السكاني لمرض سرطان عنق الرحم. ما يزال من الممكن تلبية هذه الدعوة. إذا كنت

 موعد مع طبيب العائلة أو مساعدة الطبيب ألخذ مسحة.تريدين المشاركة في الفحص الصحي السكاني، يرجى تحديد 

 خذي رسالة الدعوة معك إلى الموعد. ُيحتاج إلى الملصقات الموجودة على الرسالة عند الفحص.

 إذا لم تعودين تملكين رسالة الدعوة، يرجى االتصال بـــخط االستعالمات .

 آلة أخذ العينات ذاتيا  

الفحص عن طريق المسحة، هناك أيضاً آلة ألخذ العينات ذاتياً تقومين بها بنفسك بأخذ مسحة من المهبل  إذا كنت تشعرين بانزعاج شديد من

بواسطة فرشاة صغيرة. بعد ذلك ترسلين هذه المادة إلى مختبر يقوم بفحصها لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على فيروس الورم الحليمي البشري 

(VPH.) 

ورم الحليمي البشري ليست هناك زيادة االحتمال في اإلصابة بمرض سرطان عنق الرحم. يتم العثور على هذا إذا لم يتم العثور على فيروس ال

 نساء. في هذه الحالة ُيحتاج إلى مسحة مأخوذة في عيادة طبيب العائلة لمعرفة ما إذا وجدت خاليا متغيرة. 10من بين كل  1الفيروس في 

 وثوق بها لفحص وجود فيروس الورم الحليمي البشري.إن آلة أخذ العينات ذاتياً هي طريقة م 

  إن آلة أخذ العينيات ذاتياً هي سهلة االستخدام. شاهدي الفلم التوضيحي في

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. 

  يمكن طلب آلة أخذ العينات ذاتياً باستعمال االستئمارة الموجودة في ظهر هذه الرسالة. أو عبرjiMk oDrodnikgnoklDveoDn  في

www.bevolkingsonderzoekzuid.nl  باستعمال رمزeigie  الوطني. يمكن أيضاً االتصال بنا هاتفياً أو إرسال خبر إلينا عبر

 البريد اإللكتروني.

  عنه هنا كذلك.إذا أردت المشاركة في وقت الحق، مثال في حالة الحمل، أو التبليغ بأنك ال تريدين المشاركة، يمكن التبليغ 

 المزيد من المعلومات

كما يمكن طرح األسئلة على  www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nlإذا كنت تريدين معرفة المزيد راجعي 

dDrodnikgnoklDveoDn ovil أو إرسال خبر إلكتروني إلى  088-0001344، يرجى االتصال هاتفياً عبر رقم

contact@bevolkingsonderzoekzuid.nl. 

 

 التقدير، مع

> <Drs. M.J.P. Steinbusch 
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