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 الثديصحي السكاني لمرض سرطان نتيجة الفحص ال: الموضوع

 

 لمحترمة،ا <Achternaam>السيدة 
 

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

 النتيجة؟ما هي 
 في المستشفى. فحصواتمزيد من الجراء إ يجبف. ال توفر األشعة السينية معلومات كافية إلجراء تقييم جيد

 

 ما معنى ذلك؟

 10ن كل سرطان الثدي. من بي عندكغير المعتاد. هذا ال يعني أن إذا كان هناك أي شيء آخر أن نرى  نستطيعال 

 هن سرطان الثدي.من حوالي 9ليس لدى  بهذه النتيجةنساء 
 

 فحوصات، يلزم إجراء المزيد من التأكدلمزيد من ال
األشعة بواسطة شعة في المستشفى. على سبيل المثال، قد يكون الفحص ألفي قسم ا الحقةال فحوصاتيتم إجراء ال

 ينتحصل متىو المطلوب ما هو الفحص المستشفىسوف تبلّغك الموجات فوق الصوتية. فحص بالسينية اإلضافية أو 
 على النتيجة.

 

 في قسم األشعة؟ فحصماذا يمكن أن تكون نتيجة ال
 أي خلل.لم يتم العثور على • 
 ئل )كيس(.، مثل حويصلة السواغير مؤذيتم العثور على خلل • 
صغير من  جزءاليا أو بعض الخ استئصالمن الضروري  فيكونيمكن أن يكون سرطان الثدي.  خللتم العثور على • 
 في المستشفى. عيادة أمراض الثديإلى لذلك  ينثقب أو خزعة. تذهببالثدي. وهذا ما يسمى نسجة أ

 

 ؟يهماذا يجب أن تفعل

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

لفحص شعة في المستشفى لإلى قسم األ حالتكااألسرة بطبيب  ومأسئلة حول النتيجة. كما يقللطبيب أن يجيب على 

 المستشفى التي ستذهبين اليها بالتشاور مع طبيب األسرة. ما هي يمكن أن تقرري . الالحق
 
 بالمجانليست  فحوصات الالحقةال
تكاليف تأمينك الصحي غطي يقد و يالسكانالصحي فحص المن  في المستشفى ليست جزءا   فحوصات الالحقةال
 مبلغ المساهمة الذاتية بتأمينك قدرعلى  توقفليف أو جزء منها بنفسك. هذا يالتكا ي. قد يكون عليك أن تدفعفحصال
 الصحي الخاصة بك.لالستفسار عن ذلك، يرجی االتصال بشركة التأمين . يهقد استخدمتالذي  المبلغو

                                                                                                                                                                  
 الصفحة التالية يأنظر
         

                                                  
 

 



  

 
 
 
 
 

 العتراضيمكنك تقديم ا
. وهذا يسمح ، بما في ذلك األشعة السينيةمن الفحص الصحي السكانيالمستشفى نتائجك  في ألخصائيسوف يتلقى ا

 ين من أجل ذلكطلبتف. ا  اعتراضتقديم  على هذا، يمكن نيال توافق . إذا كنت  أكثر تحديدا   فحصواتلألخصائي بإجراء 
النترنت اأو التنزيل عبر موقع  <telefoonnummer informatielijn> المعلومات عبر خط  استمارة

<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؟  تشخيص إصابتك بسرطان األم يتم 
 دعوة جديدة. تلقائيا   ينستتلقعامين. 

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

 
 هل لديك أسئلة حول صحتك؟

 في المستشفی. خصائياألأو  األسرة طرح األسئلة الطبية علی طبيب کنكيم
 

 ؟حول الفحص الصحي السكاني هل لديك أي أسئلة
 .17.00 الساعةو 9.00 الساعة في أيام العمل بين XXX XXX XX XX  :ل بخط المعلوماتاتصالا فالرجاء

 .www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl موقع زيارة ا  يمكنك أيض
 

 مع أطيب التحيات،
 

Rad1أخصائي األشعة ، 
Rad2أخصائي األشعة ، 

 

 

 


