
األمور الخاصة بزيارتِك 
لخدمة التقييم

تقّدم صحيفة الحقائق هذه بعض المعلومات حول ما يحدث اآلن عندما يتّم دعوتِك لحضور خدمة 
التقييم إلجراء فحوصات إضافية.

صفحة 1 من1

لماذا ُطلب مني العودة مرة ثانية؟

لقد ُطِلب منك العودة مرة ثانية للقيام بإجراء فحوصات إضافية 

وذلك لوجود منطقة في صورة الثدي الشعاعية التي أجريتيها 

)فحص الثدي( تحتاج اىل مزيد من الفحوصات. غالبية النساء 

ممن تّم إستدعائّهن إلجراء فحوصات إضافية ليس لديّهن 

سرطان الثدي.

ما هي تكلفة هذه الفحوصات؟

أية فحوصات مطلوبة لغرض إجراء تقييم إضافي تكون مجانية 

وال تكلِّف شيئاً.

مع من أستطيع التحدث قبل الحضور؟ 

إذا أردِت المزيد من المعلومات، بإمكانِك االتصال 

بخدمة التقييم و التحدث اىل ممرضة استشارية متمرنة 

بهذا االختصاص.

ماذا سيحدث في موعد خدمة التقييم؟ 

سوف تلتقين عند الوصول بممرضة إستشارية التي ستشرح لِك 

ماذا سيحدث خالل زيارة التقييم. سُيطلب منِك قراءة استمارة 

الموافقة والتوقيع عليها إلجراء الفحوصات الضرورية. سوف 

تجاوب الممرضة اإلستشارية عىل األسئلة التي قد تراودك عن 

استمارة الموافقة، وسيقوم فريق التقييم بتقديم الّدعم لك خالل 

فترة زيارتِك. و سوف يقوم فريق من األطباء المتخصصين بتقييم 

المنطقة التي تحتاج اىل التحّقق منها.

كم من الوقت ستستغرق الفحوصات؟

خّصصي لموعدِك فترة نصف يوم كحد أقصى في خدمة التقييم 

)Assessment Service(. يمكننا إعطاءِك شهادة تثبت 

حضورِك عندنا حتى تقدميها لمكان عملِك.

ما هي الفحوصات التي قد أحتاجها؟

قد تحتاجين اىل بعض أو جميع الفحوصات التالية:

صور إضافية ألشعة الثدي – يتّم أخذ صور إضافية ألشعة 	 
الثدي حتى تعطي الطبيب رؤية أدق لمنطقة الثدي حيث 

تّم مالحظة التغييرات فيها. من المخاطر المصاحبة لهذه هي 

التعرّض لإلشعاع، ولكن تستعمل جرعة قليلة من اإلشعاع 

في في صورة الثدي اإلشعاعية. في بعض األحيان قد تكون 

المشاهدات اإلضافية غير مريحة، فإذا شعرِت بانزعاج كبير، 

اطلبي توقيف اإلجراء و سوف يتّم ذلك فوراً.

تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية – تستعمل 	 
الموجات فوق الصوتية لُتظهر تفاصيل إضافية عن أنسجة 

الثدي. تُستعمل مادة هالمية فوق الثدي و مسبار مثبت 

عىل الجلد. ليس هناك أية مخاطر مصاحبة للموجات فوق 

الصوتية و ليس من المفترض أن تكون مؤلمة أو غير مريحة.

فحص الثدي – يقوم طبيب بالفحص للكشف عن أية 	 
تغييرات في الثدي التي يمكن رؤيتها أو الشعور بها 

عند اللمس.

خزعة الثدي باإلبرة – يقوم طبيب بأستعمال إبرة ألخذ 	 
عّينة صغيرة للخاليا أو نسيج من منطقة الثدي التي تحتاج 

اىل الفحص. سوف يُعطى لِك المزيد من المعلومات عن 

تلك الفحوصات في ذلك الوقت إذا تطلّب األمر إجراء هذا 

الفحص لِك.

ما هي خياراتي؟

قد يكون بإمكانك سحب موافقتك وطلب توقيف الفحوصات 

بأي وقت كان.

متى سأحصل عىل النتائج؟ 

يتّم إخبار معظم النساء عن نتائجّهن في نفس اليوم. غير أّن 

نتائج الخزعة ربما تأخذ ما يقارب األسبوع. سوف تُرَسل نسخة 

من النتائج اىل طبيبِك.

ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

يتّم إخبار معظم النساء بأنه لم تُكَتشف أية عالمات لسرطان 

الثدي عندهّن في زيارة التقييم وسوف يتّم استدعاءهن للفحص 

كالعادة بعد سنتْين.

ماذا لو تّم اكتشاف سرطان الثدي؟

يتّم تشخيص عدد قليل من النساء بسرطان الثدي. فإذا حدث 

هذا معِك، فسوف تقابلين الطبيب و الممرضة االستشارية 

وسيناقشان معِك النتائج وسيشرحان ماذا سيحدث فيما بعد. 

سيتّم إحالتِك بالرجوع إىل طبيبِك الذي سيرتِّب رسالة إحالة 

لِك من أجل أن تحصلي عىل رعاية مستمرة. معظم سرطانات 

الثدي التي ُوِجدت أثناء الفحص تّم اكتشافها في مرحلة مبكرة. 

لو تّم اكتشاف سرطان الثدي مبكراً، فمن المحتمل جداً أن يكون 

صغيراً ويتّم معالجته بنجاح. 
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