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فما الذي تنتظرينه؟

معلومات عن برنامج فحص سرطان الثدي للنساء الالتي 
تتراوح أعمارهن بين 50 و69 سنة.

اكتشاف السرطان في 
الوقت المناسب  أمر في 

غاية األهمية.

القرار قرارك.

أنِت َمن تحددين الخضوع 
لفحص الثدي بالتصوير 

الشعاعي من عدمه. لذا، من 
الضروري العلم بإيجابيات 

وسلبيات الفحص. بهذه الطريقة، 
يمكنك اتخاذ قراٍر واعٍ، مع طبيبك إذا 

لزم األمر. 

اإليجابيات

يمكن اكتشاف سرطان الثدي، مبكًرا، قبل أن تالحظيه بنفسك.   • 
من المرجح أن تتمكني من التعافي منه.  •

انخفاض خطر الوفاة جراء سرطان الثدي.   • 
الفحص مجاني وعالي الجودة.   • 

عرض صور األشعة على عدة أطباء. مما يقلل فرص عدم    • 
اكتشاف سرطان الثدي.

السلبيات

بعض أنواع السرطانات تكون غير موجودة في وقت الفحص،   •  
أو تكون صغيرة جًدا لدرجة تصعب مشاهدتها أو يتم إغفالها.

بعض أنواع سرطان الثدي تنمو ببطء شديد لدرجة أنها ال تسبب    • 
معاناة للمريضة، إال أنه تتم معالجتها على أي حال. 

قد يتسبب اإلشعاع في السرطان أيًضا، إال أن هذا الخطر    • 
منخفض جًدا في هذا الفحص.

احرصي على طلب المشورة من طبيبك:

إذا الحظِت تغيًرا في الثدي: ورم أو تغيُّر في لون الجلد أو تنقير    • 
أو انكماش الحلمة أو طفح جلدي حول الحلمة أو التهاب أو فقدان 

للسوائل أو خروج دم من الحلمة؛

إذا تزايد خطر إصابتك بسرطان الثدي: إصابة العديد من النساء    • 
في أسرتك المباشرة  )الجدة، األم، األخوات أو البنات( بسرطان 

الثدي.

هل لديك اي أسئلة؟

يمكن العثور على المزيد من المعلومات:

باستشارة  طبيب الصّحة العاّمة أو طبيب أمراض النساء   • 
www.borstkanker.   بزيارة   • 

bevolkingsonderzoek.be
باالتصال على الرقم المجاني 160     60 0800   • 

بمراسلة عنوان البريد اإللكتروني   •  
info@bevolkingsonderzoek.be  

:(QR)    من خالل مسح  رمز االستجابة  السريعة   • 

أنِت َمن تحددين بنفسِك المشاركة في برنامج الفحص من عدمه. ثقّفي 
نفسِك جيًدا.
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المحرر: باتريك مارتينز، مركز اكتشا

 إننا ُنجري فحص سرطان
الثدي مجاًنا.



ما هو سرطان الثدي؟
 سرطان الثدي هو ورم خبيث ينمو في الثدي. يتم اكتشاف

سرطان الثدي عن طريق فحص الثدي بالتصوير الشعاعي  )األشعة 
السينية للثدي(.

ما هو برنامج فحص سرطان الثدي؟
يقدم برنامج فحص سرطان الثدي لكل النساء الالتي تتراوح 

أعمارهن بين 50 و69 سنة فحًصا مجانيًا للثدي بالتصوير الشعاعي 
 )األشعة السينية للثدي( كل سنتين.

لماذا تتعين علي المشاركة؟
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشاًرا في النساء. وتبيّن أن 
3 من بين كل 4 إصابات بسرطان الثدي، هن من النساء الالتي تزيد 
أعمارهن عن 50 سنة. من خالل هذا الفحص، قد نتمكن من إخبارك 

إذا ما كنت تعانين من سرطان الثدي قبل أن تالحظيه بنفسك. كلما 
اكتشفنا سرطان الثدي مبكًرا، زادت فرصة نجاح العالج. 

هل الفحص مجاني؟
المشاركة مجانية إذا قمتي بالتسجيل لدى صندوق التأمين الصحي 
البلجيكي. إذا لزم إجراء فحص متابعة بعد الفحص، فستتم تغطيته 
بواسطة صندوق التأمين الصحي الخاص بك  )قد تضطرين لدفع 

جزء من تكاليف هذه الفحوص بنفسك(.

ما هو فحص الثدي بالتصوير الشعاعي  (أو األشعة 
السينية للصدر)؟

فحص الثدي بالتصوير الشعاعي هي صورة يتم أخذها لثدييك من 
الداخل  )أشعة سينية(. مما يسمح لنا باكتشاف الخلل الذي قد يتحول 

إلى سرطان ثدي.

كيف تخضعين لفحص الثدي بالتصوير الشعاعي؟

< اذهبي إلى قسم األشعة في اليوم والموعد 
المحددين.

< أحضري الخطاب معك.

< سيأخذك أحد أعضاء الفريق إلى جهاز فحص 
الثدي بالتصوير الشعاعي وسيعطيك المزيد من 

المعلومات عن الفحص. إذا كنت تشعرين بالقلق، 
فيُرجى ذكر ذلك.

< سيلتقط أحد أعضاء الفريق صورتين لكل ثدي. 
للقيام بذلك، سيتم ضغط كل ثدي بين لوحين لبضع 
ثواٍن. قد يكون ذلك مؤلًما ولكنه غير ضار. وهو 
ضروري اللتقاط صورة جيدة من خالل تمرير 

إشعاع قليل جًدا.

< سيتحقق عضو الفريق مما إذا كانت الصورة ذات 
جودة جيدة؛ وإن كانت كذلك، فقد انتهى الفحص.

ما المدة التي يستغرقها الفحص؟
يستغرق الفحص 30 دقيقة تقريبًا، متضمنةً خلع 

المالبس وارتدائها. 

متى ستحصلين على النتيجة؟
سيتم عرض صورك على اثنين من أخصائيي األشعة 
على األقل. وهم متخصصون يبحثون عن الخلل في 

الصور. ثم قد يستغرق األمر أسبوعين قبل أن تحصلين 
أنت والطبيب على خطاب بالنتيجة.

ما النتيجة المحتملة؟
ثمة نتيجتان محتملتان:

 
عدم وجود خلل.   .1

تحصل 96  % من السيدات على    •  
هذه النتيجة.

بعد سنتين، سيصلك خطاب جديد    • 
إلجراء الفحص مرة أخرى.

إذا الحظت تغيًرا في ثدييك خالل    • 
هاتين السنتين، فيُرجى زيارة طبيب 

الصّحة العاّمة.

يمكن أن تكون مالحظة أي خلل بمثابة إشارة إلى وجود   . 2 
سرطان الثدي.

تحصل 4  % من السيدات على هذه النتيجة.   • 
يلزم إجراء فحص إضافي لتحديد إذا ما كان سرطان    •  

 ثدي أم ال. سيساعدك طبيب الصّحة العاّمة على التخطيط
لهذا الفحص.

في معظم النساء، يظهر الفحص اإلضافي عدم وجود    •  
سرطان ثدي.

سنوًيا". "تشارك أكثر من 200,000 سيدة من فالنديرز في الفحص 
هل ستشاركين؟
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