سرطان األمعاء
قم بإجراء هذا الفحص المنزلي البسيط لكي تعيش حياة أطول  -قم به من أجلك ومن أجل عائلتك
يعتبر سرطان األمعاء ثاني أكبر سرطان قاتل في أستراليا .ويمكن أن يتطور هذا السرطان بدون أية أعراض ،واحتمال اإلصابة بهذا السرطان أكبر لدى
.األشخاص في عمر  50سنة أو أكثر حتى في حال عدم وجود تاريخ إصابة به لدى العائلة أو حتى لدى األشخاص الذين يشعرون بالتمتع بصحة جيدة
والخبر السار أنه في حال اكتشاف هذا السرطان في وقت مبكر ،فإن  % 90من الحاالت يمكن عالجها بنجاح .ولذلك يعتبر إجراء فحص الكشف عن هذا
.السرطان مهما للغاية
إذا كنت في عمر بين  50و  74سنة ،سوف تستلم معدات الفحص المنزلي المجاني من الحكومة .ومن المهم أن يقوم كافة الرجال والنساء بإجراء هذا
.الفحص عندما يرسل إلى منازلهم ،وذلك بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها أو طول فترة حياتهم في أستراليا

ما هو هذا الفحص؟
يت
يتطلب إجراء فحص كشف سرطان األمعاء إجراء فحص بسيط يمكن القيام به في المنزل .والهدف من هذا الفحص هو الكشف عن آثار الدم في البراز
.والتي ال يمكن مشاهدتها بالعين المجردة وقد يكون هذا الدم من عالمات اإلصابة بسرطان األمعاء

كيف يعمل هذا الفحص؟
وللقيام بهذا الفحص ،تحتاج إلى أخذ عينات ضئيلة من البرازعند قيامك بالتبرز في مرتين منفصلتين باستخدام معدات الفحص .وسوف يتم تحليل هذه
.العينات في مختبر علم األمراض
.إن هذه العملية عملية سريعة و بسيطة ونظيفة
.إن المعلومات التي يتم جمعها في استمارة المشترك معلومات سرية

Bowel screening: Arabic

لمشاه لمشاهدة كيفية القيام بالفحص بلغتك  ،الرجاء متابعة الفيديو باألسفل

متى سوف أقوم باستالم الفحص؟
.واعتبارا من عام  ، 2020سوف تتم دعوة كافة األستراليين المؤهلين للفحص في عمر بين  50إلى  74سنة إلجراء هذا الفحص كل سنتين
(Nationalإذا لم تتلقى معدات إجراء الفحص ،قم باإلتصال على الرقم  13 14 50ومن ثم اطلب التحدث إلى برنامج فحص سرطان األمعاء الوطني
.أو تحدث مع طبيب العائلة )Bowel Cancer Screening Program
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