
تحدث مع طبيبك عن فحص األمعاء  
أو اتصل ببرنامج فحص سرطان األمعاء الوطني   

 )National Bowel Cancer Screening Program(
لكي تعرف متى ستتلقى اختبار الفحص المنزلي على 

الرقم 701 627 1800

التاريخ:  

المكان:  
 

حددي موعًدا لفحص ثدييك    
زوري breastscreen.org.au أو اتصلي بالرقم   

13 20 50 

التاريخ:  

المكان:  
 

حددي موعًدا إلجراء اختبار فحص   
عنق الرحم 

اعثري على مقدم الخدمة على   
 cancervic.org.au/CervicalDirectory أو للحصول 

على مزيد من المعلومات عن فحص عنق الرحم اتصلي بـ 
 Cancer Council على الرقم 20 11 13

التاريخ:  

المكان:  
 

الفحص يساعدك على اكتشاف السرطان مبكًرا أو حتى 
يمنحك الوقاية منه.

 < سرطان األمعاء 
 < سرطان الثدي 

< سرطان عنق الرحم

لمزيد من المعلومات
إذا كنت تفضل التحدث مع شخص بلغتك، ُيرجى االتصال 

بـ 50 14 13 وطلب التحدث مع مجلس مكافحة 
.)Cancer Council Victoria( السرطان في فيكتوريا

مواعيدك  

حافظ على 
صحتك من أجل 

عائلتك.  
عائلتك تحتاج 

إليك.

اخضعي للفحص.
وتمتعي بفترة أطول 

من العمر. 
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21  معلومات عن السرطان 

 ودعم اتصل بـ 20 11 13، 
cancervic.org.au أو ُزر

تزداد خطورة تعرضك للسرطان من سن 50

]Arabic[ :اخضعي للفحص. وتمتعي بفترة أطول من العمر



فحص األمعاء
إذا كان عمرك يتراوح من 50 - 74، يجب اجراء 

فحص سرطان األمعاء كل عامين باستخدام اختبار 
الفحص المنزلي المجاني.

يبحث هذا االختبار عن الدم في البراز الذي قد ال 
نتمكن من رؤيته، والذي قد يكون دليًل على اإلصابة 
بسرطان األمعاء.  يمكنك إجراء االختبار في المنزل.

ُيجرى االختبار على الرجال والنساء الذين ال تبدو 
عليهم أي أعراض أو علمات باإلصابة بهذا السرطان 

وليس في تاريخ عائلتهم أثر ملحوظ باإلصابة 
بسرطان األمعاء. 

ُترسل اختبارات الفحص المنزلي المجاني بالبريد إلى 
الناس الذين تتراوح أعمارهم من 50 - 74 كل عامين 

وذلك كجزء من برنامج فحص سرطان األمعاء الوطني 
.)National Bowel Cancer Screening Program(

التكلفة: مجانية عن طريق البرنامج الوطني.

فحص الثدي 
إذا كان عمرك يتراوح من 50 - 74، ينبغي عليك 

إجراء فحص الثدي كل عامين.
فحص الثدي )باألشعة السينية( يبحث عن السرطان 

في ثدييِك.
يتم إجراء فحص الثدي في خصوصية على يد سيدة 

أخصائية في تصوير األشعة ويستغرق دقائق قليلة 
فقط.  يمكنِك اصطحاب أحد األصدقاء أو أحد أفراد 

العائلة إذا كان ذلك ُيشعرِك بمزيد من الراحة. 
ُيجرى فحص الثدي للنساء اللواتي ال تبدو عليهن أي 

أعراض أو علمات باإلصابة بسرطان الثدي  وليس في 
تاريخ عائلتهن أثر ملحوظ باإلصابة بسرطان الثدي أو 

المبيض. 
االختبار مجاني عن طريق فحص الثدي في 

.)BreastScreen Victoria( فيكتوريا

فحص عنق الرحم
إذا كان عمرِك يتراوح من 25 - 74، وسبق لِك 

ممارسة الجنس، يجب عليِك إجراء اختبار فحص عنق 
الرحم كل خمس سنوات.

يجب إجراء اختبار فحص عنق الرحم حتى بعد 
التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري )HPV( أو 

بعد سن انقطاع الحيض.
يبحث اختبار فحص عنق الرحم عن HPV الذي قد 

يتطور مع الوقت إلى سرطان عنق الرحم إذا لم تتم 
معالجته.

بإمكان الطبيب أو الممرضة إجراء اختبار فحص عنق 
الرحم.

ُيجرى اختبار فحص عنق الرحم للنساء اللواتي ال تبدو 
عليهن أي أعراض أو علمات باإلصابة بسرطان عنق 

الرحم.
التكلفة: تقدم بعض العيادات فحص عنق الرحم 

مجاًنا. تحققي من التكلفة عند تحديد موعدك.

يمكن عالج أكثر من 9 من أصل 10 
حاالت من سرطان األمعاء بنجاح 

كُتِشَفت مبكًرا. إذا اأ

 قد ينقذ اختبار 
 فحص عنق 

الرحم حياتِك. 

 كلما اكُتِشف سرطان 
 الثدي مبكًرا، كلما تحسنت 

فرصة العالج الناجح.


