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   «DATUM_VANDAAG_» التاریخ:
  الموضوع: نتیجة الفحص الصحي العام لسرطان القولون

 
 

«_CLIENT_AANHEF»، 
 

 بالنتیجة في ھذه الرسالة.لقد شاركت في الفحص العام لسرطان القولون. ونخبرك 
 
 ضروري الحقالفحص ال

ب أخرى. لقد عثرنا على دم في البراز. من الممكن أن یرجع سبب وجود الدم في البراز إلى سرطان القولون، ولكنھ یمكن أیضاً أن تكون ھناك أسبا
 الحق. یتم الفحص على األسباب في المستشفى.لھذا فیحتاج األمر إلى فحص 

 
 الالحق في المستشفى من خطوتین. یتكّون الفحص

 ستجري حدیثاً أولیاً في المستشفى. .1

 تجد المزید من المعلومات حول ذلك في المطویة المرفقة بھذه الرسالة. بعد ذلك سنقوم بفحص تنظیر في المعي الغلیظ. .2

 
كما أنھ یمكنك طرح أسئلة أخرى  الطبیة في الحدیث األولي.فستحتاج إلى بیاناتك من أجل طلب بیاناتك الطبیة.  األسرةبطبیب أوالً یرجى االتصال 

 یكون طبیب األسرة قد تلقى النتیجة منا. ،ببیانات طبیب األسرة قبل إرسال االختبار تناخبرإذا سبق لك أن أعلى طبیب العائلة. 
 

ل ھذا الموعد ومعلومات إضافیة حول موقع الحدیث تجد في خلف ھذه الرسالة المزید حو لقد قمنا بتحدید موعد لك للحدیث األولي في المستشفى.
 األولي.
 .«_EKATNI_PITSDJIT» الساعة «_EKATNI_MUTAD»: التاریخ
 «IL_NAAM», «_IL_STRAATNAAM» «_IL_HUISNUMMER_TOEV», «_IL_POSTCODE_» المكان:

«_IL_PLAATS» 
 

 الفحص الصحي العام؟ لدیك أسئلة حول ھل
األجوبة على األسئلة المكررة. ھل لدیك سؤال آخر  المزید من المعلومات، مثال www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nlتجد في 

(من یوم  «_KD_LET_OS»عبر رقم الھاتف  «_MAAN_OS»حول الفحص الصحي العام؟ في ھذه الحالة یمكن االتصال ھاتفیاً بــ 
 )17:00حتى الساعة  9:00االثنین حتى ومن ضمنھ یوم الجمعة من الساعة 

 )«KD_TSKET_NEDJITSGNINEPO_OS_» ( 
 

 مع التقدیر،
  ، «_MAAN_OS»عن 

 
«image:_SO_HANDTEKENING_RCMDL» 

 
«LDMCR_OS_» 

 الكبدة المنظم اإلقلیمي-األمعاء-طبیب المعدة
 

 ”لسرطان القولون لفحص الصحي السكانيالالحق لالفحص “مطویة  المرفق: 



1_40_102_111218 

 لمستشفىإلى الزیارتك بالنسبة مھم 
 

 ھل ترید تغییر الموعد؟
 بطریقتین. بذلكقیام یمكن ال یرجى إخبارنا بذلك قبل تاریخ الموعد المحدد بیومي عمل على األقل.

 «_KD_LET_OS» عبر رقم الھاتف «_MAAN_OS»یمكن تغییر الموعد المحدد لدى  •
)«KD_TSKET_NEDJITSGNINEPO_OS_».( 

تجد في  .DigiDباستخدام الھویة اإللكترونیة  Mijn Bevolkingsonderzoekیمكن تغییر الموعد المحدد عن طریق دخول  •
«_SO_WEBSITEADRES»  رابطة إلىMijn Bevolkingsonderzoek. 

 
 تحضر إلى الحدیث األولي في المستشفى بما یلي من المھم أن

 ھذه الرسالة •

 رسالة من طبیب العائلة تحتوي على بیاناتك الطبیة •

 دلیل صالح لتثبیت الھویة (جواز السفر أو رخصة القیادة أو بطاقة التعریف) •

 بطاقة التأمین الصحي •

 بطاقة المرضى إذا سبق لك أن كنت في المستشفى: •

 تتناولھاكشف باألدویة التي  •

 
 یرجى الذھاب إلى مكان االستقبال من أجل التسجیل. إذا ذھبت إلى ھذه المستشفى ألول مرة،

 
 معلومات إضافیة حول موقع الحدیث األولي

«EITAKOL_LI_» 
 

 بالمجان؟ الالحقھل الفحص 
 المطویة للمزید من المعلومات. راجعتخضع تكالیفھ لتأمین الصحة الخاص بك. 
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