
  

 

 <NaamVolledig> الى السيدة:

<Straat> 

<Postcode> <Plaats> 

 

 

 المكان:

 الثديصحي السكاني لمرض سرطان نتيجة الفحص ال: الموضوع

 

 لمحترمة،ا <Achternaam>السيدة 

 

 . [datum onderzoek]الثدي بتاريخ صحي السكاني لمرض سرطان لقد شاركت في الفحص ال

 

 ما هي النتيجة؟

 في المستشفى. فحصواتمزيد من الجراء إ يجبفعلى األشعة السينية.  خللا لقد رأينا 

 

 ما معنى ذلك؟

 هن سرطان الثدي.من حوالي 5ليس لدى  بهذه النتيجةنساء  10ن كل سرطان الثدي. من بي عندكهذا ال يعني أن 

 

 فحوصات في المستشفىيلزم إجراء المزيد من ال

عيادة الكشف عن أمراض ثدي. يحدث ذلك في سرطان البالفعل فيما إذا كان  في المستشفى فحوصاتيتم إجراء ال

الموجات فوق فحص باألشعة السينية اإلضافية أو بواسطة على سبيل المثال، قد يكون الفحص . في المستشفى الثدي

 الصوتية.

ا إ يكوناالت في معظم الح وهذا ما بعض الخليا أو قطعة صغيرة من النسيج من الثدي.  ستئصالمن الضروري أيضا

 على النتيجة. ينتحصل متىالمطلوب و ما هو الفحص المستشفىسوف تبلّغك . ثقب أو خزعةبيسمى 

 

 ؟عيادة الكشف عن أمراض الثدي لدى فحصكون نتيجة التما يمكن أن 

 ة ، هو عبار. على سبيل المثالبشيء آخرعلى األشعة السينية  خللاليتعلق سرطان الثدي.  تم العثور علىال ي 

 حميدة. رواسب كلسيومحويصلة سائلة )كيس( أو  عن 

  العلج الممكنما هو تم العثور على سرطان الثدي. سوف يناقش معك الطبيب المختص في المستشفى. 

 

 ؟يهماذا يجب أن تفعل

. يمكن معه تحديد موعدب فقوميبك. هل لم يتصل بك طبيبك بعد؟  تصليالنتيجة وسوف  طبيب األسرة ما هي يعلم

في  عيادة الكشف عن أمراض الثديإلى  حالتكااألسرة بطبيب  ومأسئلة حول النتيجة. كما يقللطبيب أن يجيب على 

 يمكن أن تقرري ما هي المستشفى التي ستذهبين اليها بالتشاور مع طبيب األسرة. . لفحص اللحقالمستشفى ل

 

 بالمجانليست  فحوصات الالحقةال

تكاليف تأمينك الصحي غطي قد يو يالسكانالصحي فحص المن  اا في المستشفى ليست جزء فحوصات اللحقةال

 مبلغ المساهمة الذاتية بتأمينك قدرعلى  توقفليف أو جزء منها بنفسك. هذا يالتكا ي. قد يكون عليك أن تدفعفحصال

 حي الخاصة بك.للستفسار عن ذلك، يرجی االتصال بشركة التأمين الص. يهقد استخدمتالذي  المبلغو

 

      الصفحة التالية يأنظر



  

 العتراضيمكنك تقديم ا

. وهذا ، بما في ذلك األشعة السينيةمن الفحص الصحي السكانينتائجك منا المستشفى  في ألخصائيسوف يتلقى ا

ا تقديم اعتراض على هذا، يمكن ينال توافق . إذا كنت  اا أكثر تحديد فحصواتيسمح لألخصائي بإجراء  ين من أجل طلبفت. ا

النترنت أو التنزيل عبر موقع ا <telefoonnummer informatielijn> عبر خط المعلومات  استمارة ذلك

<website so>.  

لمزيد من المعلومات حول الخصوصية أو االعتراض، يرجى زيارة 

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl 

 

 بعد الفحص في المستشفى

بعد في فحص السكان مرة أخرى  المشاركة تستطيعينلثدي في المستشفى؟  إصابتك بسرطان األم يتم تشخيص 

ا  ينعامين. ستتلق  دعوة جديدة. تلقائيا

 

 مزيد من المعلومات؟ ينهل تريد

  ،ي موقع االنترنتنظرألمزيد من المعلومات حول برنامج فحص سرطان الثدي 

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. 

 موقع  يساعدكwww.monitorborstkankerzorg.nl  ختيار المستشفى. هذا الموقع يجمع بين اعلى

 لمستشفى.المختلفة باالرعاية  أنواع معلومات عنوالتجارب المرضى 

  ،ينظرألمزيد من المعلومات العامة www.kwf.nl  أوwww.thuisarts.nl 

 

 أسئلة حول صحتك؟ هل لديك  

 في المستشفی. خصائياألأو  األسرة الطبية علی طبيبکنك طرح األسئلة يم

 

 ؟حول الفحص الصحي السكاني هل لديك أي أسئلة

 .17.00 الساعةو 9.00 الساعة في أيام العمل بين XXX XXX XX XX  ل بخط المعلومات:اتصالا فالرجاء

ا يمكنك أيض  .www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl موقع زيارة ا

 

 التحيات،مع أطيب 

 

Rad1أخصائي األشعة ، 

Rad2أخصائي األشعة ، 

 

 

 

 

 


