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 حول الربنامج
الوطني لفحص رسطان األمعاء 

ملاذا يجب عليك إجراء االختبار
القيام بهذا االختبار يمكن أن ينقذ حياتك •
يساعد االختبار عىل الكشف عن رسطان األمعاء يف وقت مبكر •
يمكن أن يتطور رسطان األمعاء دون أي أعراض •
يرتفع خطر اإلصابة برسطان األمعاء بشكل حاد بدءاً من سن الخمسني •
الخرب السار هو أنه يف حال الكشف عنه يف وقت مبكر، يمكن عالج تسٍع من أصل 10  •

حاالت رسطان أمعاء بنجاح
يويص األطباء بإجراء اختبار يف املنزل كل سنتني من سن 50-74  •

يزداد احتمال اإلصابة
برسطان األمعاء

من سن

عام
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من يجب أن يقوم باالختبار؟
ü ً تقريباً كل شخص يرتاوح عمره بني 74-50 عاما
ü  النساء والرجال عىل حد سواء
ü حتى األشخاص األصحاء - العمر هو عامل الخطورة األكرب لإلصابة برسطان األمعاء
ü  يويص األطباء القيام بإجراء الفحص كل سنتني حتى بالنسبة لألشخاص الذين أجروه

 من قبل. 

إذا كان لديك أعراض أو سجل عائيل قوي لإلصابة برسطان األمعاء )أنظر قسم  •
رسطان األمعاء، صفحة 6( تحدث مع طبيبك يف أقرب وقت ممكن حول نوع االختبار 

الذي قد تحتاج إليه.
قد ال تحتاج إىل إجراء االختبار إذا أجريت تنظرياً للقولون يف العامني املاضيني أو كنت  •

تراجع طبيبك حيال مشاكل معوية.

ما هو االختبار الذي تبحث عنه؟
يتعقب فحص التحري آثار الدم الصغرية يف حركة األمعاء )التربز( لألشخاص الذين  •

ليس لديهم أعراض.
يمكن أن ينمو رسطان األمعاء أو األورام الحميدة )كتل صغرية( عىل الجدار الداخيل  •

لألمعاء. يف كثري من األحيان تترسب كميات صغرية من الدم من هذه األورام ويمكن 
العثور عليها يف الرباز قبل مالحظة أي أعراض.

األورام الحميدة ليست رسطانات، ولكنها قد تتطور اىل رسطانات مع مرور الوقت.  •
ويمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر اإلصابة برسطان األمعاء.

إذا تم العثور عىل الدم يف عينتك، قد يرجع ذلك إىل عدد من األسباب غري الرسطان،  •
ولكن عليك مراجعة طبيبك ملناقشة النتيجة. قد يويص طبيبك بتنظري القولون للعثور 

عىل سبب النزيف )أنظر قسم تنظري القولون، صفحة 13(.
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رسطان األمعاء

ما هي وظيفة األمعاء؟

تعد األمعاء جزءاً من جهازك الهضمي. يحلل هذا الجزء من الجسم الطعام ويطرحه خارج 
جسمك عرب حركة األمعاء )التربز(. 

تتألف األمعاء لديك من ثالثة أجزاء:
األمعاء الدقيقة - التي تمتص املغذيات من الطعام املجزأ •
• ً  األمعاء الغليظة )القولون( - التي تمتص املاء أساسا
املستقيم - الذي يخزن الرباز حتى تمريره من الجسم من خالل الجزء السفيل )الرشج(. •

ما هو رسطان األمعاء؟
يتشكل رسطان األمعاء غالباً داخل األمعاء الغليظة )القولون( •
تتشكل معظم رسطانات األمعاء من كتل صغرية تسمى األورام الحميدة يف بطانة  •

األمعاء
ال تتحول جميع األورام الحميدة اىل رسطان •
إزالة األورام الحميدة تقلل من خطر اإلصابة برسطان األمعاء. •

القولون
األمعاء الدقيقة

 املستقيم
الرشج
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مراحل رسطان األمعاء

ما هي أعراض رسطان األمعاء؟
يمكن أن يتطور رسطان األمعاء دون أي أعراض. ولهذا السبب فمن املهم إجراء فحص كل 

عامني. يمكن أن تشمل األعراض:
الدم يف البول أو الرباز أو يف املرحاض •
تغيري حديث ومستمر يف عادة استخدام املرحاض، مثل براز خفيف القوام، و/أو  •

اإلمساك الشديد و/أو إذا كنت بحاجة إىل التربز أكثر من املعتاد
التعب غري املربر أو فقدان الوزن •
 آالم يف املعدة. •

تعرف عىل األعراض:
إذا الحظت أياً من ھذه األعراض، فال یعني هذا أنك مصاب برسطان األمعاء، ولکن من  •

املهم للغاية التحدث إلی طبيبك.
يمكن أن يصيب رسطان األمعاء األشخاص دون سن 50 عاماً، لذا تأكد من أن جميع  •

 أفراد عائلتك وأصدقائك يعرفون هذه األعراض ويتحدثون إىل طبيبهم إن ساورتهم 
أي مخاوف.

54321

وعاء دموي

الحدود

خاليا غري ورم 
طبيعية 

خاليا 
طبيعية

تكاثر الخاليا 
غري الطبيعية 

رسطان 
األمعاء

الرسوم التوضيحية يف الصفحة 5 و6 تم اقتباسها من الرسوم التوضيحية األصلية بمساهمة من مجلس  
مكافحة مرض الرسطان يف فيكتوريا.
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قد تكون أكثر عرضة لإلصابة برسطان األمعاء إذا كنت:
فوق سن الـ 50 •
تعاني من زيادة الوزن  •
لديك نظام غذائي غني باللحوم الحمراء واللحوم املعالجة )مثل لحم الخنزير املقدد  •

والنقانق(
يفتقر نظامك الغذائي إىل الخضار والفواكه والبقول والحبوب الكاملة )مثل الخبز  •

الكامل، واألرز البني(
تدخن السجائر •
ترشب الكحول •
تعاني من مرض التهاب األمعاء )مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي( •
سبق أن أصبًت بأورام غري رسطانية يف األمعاء •
لديك سجل عائيل قوي لإلصابة برسطان األمعاء. •

ما هو السجل العائيل القوي لإلصابة برسطان األمعاء؟
السجل العائيل القوي لإلصابة برسطان األمعاء هو إذا:

ï  ظهر لدى قريب من الدرجة األوىل )الوالد أو األخ أو األخت أو الطفل( رسطان األمعاء يف
سن مبكرة )أقل من 55 عاماً(؛ أو

ï .كان أكثر من قريب من الدرجة األوىل يف عائلتك مصاباً برسطان األمعاء يف أي عمر
إذا كنت تعتقد بأن لديك سجالً عائلياً قوياً لإلصابة برسطان األمعاء، تحدث مع طبيبك عن 

خطر اإلصابة باملرض وماهية االختبار املناسب لك.

لديهم  يظهر  الذين  األشخاص  80٪ من 
للمرض عائيل  سجل  لديهم  ليس  األمعاء  رسطان 
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يمكنك تقليل خطر اإلصابة برسطان األمعاء
 رغم أنه ال يمكن الوقاية من الرسطان تماماً، يمكنك تقليل خطر اإلصابة برسطان األمعاء 

عن طريق:
ü تناول غذاء صحي

ï الحد من اللحوم الحمراء )أقل من 500 غرام يف األسبوع(، وتجنب اللحوم املعالجة
ï تناول املزيد من الحبوب والخضار والفواكه والبقول
ï تجنب األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية واملرشوبات السكرية
ü النشاط البدني ملدة 30 دقيقة عىل األقل كل يوم، والجلوس ملدة أقل
ü الحد من كمية الكحول التي ترشبها
ü  عدم التدخني
ü  إجراء فحص كل عامني للمساعدة يف الكشف عن التغريات املعوية يف وقت مبكر عندما

يكون من السهل معالجتها.

ألنه يمكنها الكشف
عن رسطان األمعاء قبل

ظهور األعراض
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مجموعة االختبار الخاصة بك

نصائح لتذكريك باستخدام مجموعة االختبار
ضعها يف مكان يمكنك رؤيته فيه لتذكريك باستخدامه )عىل سبيل املثال عىل منضدة  •

التزيني أو مقعد املرحاض(.
ألزم نفسك باأليام التي سوف تأخذ فيها العينات الخاصة بك )عىل سبيل املثال االثنني  •

والثالثاء األسبوع املقبل(.
ماذا تتضمن مجموعة االختبار؟

يعد هذا الفحص املجاني اختباراً رسيعاً ونظيفاً وسهالً – يمكنك القيام به يف املنزل. ال 
يتوجب عليك تغيري نظامك الغذائي أو أدويتك. يتضمن االختبار أخذ عينتني صغريتني من 

الرباز من عمليتي تربز منفصلتني باستخدام عود لجمع العينات. ومن ثم ترسل العينات من 
خالل الربيد إىل مخترب الربنامج. يتم اختبار العينات للحصول عىل آثار صغرية وغري مرئية 

من الدم.
الحصول عىل نتيجة دقيقة – الحفاظ عىل عينتك آمنة

االختبار دقيق للغاية فيما يتعلق بإيجاد الدم. ومع ذلك، عندما يكون هناك تأخري يف إرسال 
عينات االختبار أو يف حال تعرضها لدرجات حرارة عالية لفرتة طويلة فيمكن أن يتحلل الدم 

ويصبح الكشف عنه أكثر صعوبة. وقد يؤدي ذلك إىل نتيجة غري دقيقة.
يعد أخذ العينات خالل فرتة زمنية متقاربة، وتخزينها يف الثالجة وإرسالها بالربيد برسعة 

أمراً مهماً للحصول عىل نتيجة دقيقة.

رسيعة ونظيفة وسهلة.
 مجموعة

االختبار
املنزيل
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ملاذا تحتاج إىل وضع العينات الخاصة بك يف الثالجة؟
توفر الثالجة الظروف األكثر استقراراً لعينتك وبفضل التعبئة الواقية، ما من خطر للتلوث 

مع املحتويات األخرى للثالجة. ال تضع العينات الخاصة بك يف الفريزر.
الحصول عىل نتيجتك

سيتم إرسال النتيجة إليك وإىل طبيبك )إن كنت قد اخرتت أحدهم( بعد بضعة أسابيع من 
إرسال العينات الخاصة بك عرب الربيد.

نتيجة سلبية
إذا لم يتم العثور عىل الدم يف العينات الخاصة بك، فإن نتيجة االختبار الخاص بك ستكون 
سلبية وليس هناك حاجة إىل مزيد من اإلجراءات يف الوقت الراهن. ومع ذلك، ال يعني هذا 

أنه ليس لديك أو ال يمكنك اإلصابة إطالقاً برسطان األمعاء، حيث أن بعض رسطانات األمعاء 
ال تنزف أو تنزف بصورة متقطعة. فاالختبارات مثل تلك املستخدمة يف الربنامج تكشف 

ما يصل إىل 85٪ من رسطانات األمعاء. لذا فمن املهم إجراء فحص كل عامني والتحدث إىل 
طبيبك إذا كنت تعاني من األعراض بعد الحصول عىل نتيجة سلبية )انظر قسم رسطان 

األمعاء لألعراض يف الصفحة 6(. 
نتيجة إيجابية

إذا تم العثور عىل الدم يف العينات الخاصة بك، ستكون نتيجة االختبار إيجابية وسوف تحتاج 
إىل مناقشة النتيجة مع طبيبك. قد تكون النتيجة اإليجابية بسبب ظروف أخرى غري الرسطان 

 )مثل األورام الحميدة، أو البواسري، أو التهاب األمعاء(، ولكن من املهم التقيص عن السبب. 
قد يويص طبيبك باختبار آخر للعثور عىل سبب النزيف، وعادة ما يكون تنظري القولون.

ما هو االختبار الذي يقدمه الربنامج؟
 .)iFOBT( االختبار هو اختبار الدم الخفي املناعي الكيميائي يف الرباز
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ال تحتاج االختبار اآلن أو ال تريد أن تكون جزءا من الربنامج؟
املشاركة يف الربنامج هو اختيارك.

يمكنك تأجيل االختبار )تعليق( أو اختيار شطب اسمك من الربنامج )االنسحاب(. اتصل بخط 
معلومات الربنامج عىل الرقم 868 118 1800 أو أكمل النموذج املوجود خلف هذا الكتيب 

)صفحة 17(.
إذا قمت بتعليق مشاركتك يف الربنامج، يمكنك اختيار التاريخ الذي ترغب فيه بإعادة  •

االنضمام. يمكنك تعليق مشاركتك ملدة تصل إىل سنة واحدة.
إذا اخرتت االنسحاب من الربنامج، فلن تتلقى أي مجموعات اختبار مجانية أخرى أو  •

مراسالت من الربنامج. لن يتم تخزين أي معلومات رسيرية أخرى تتعلق بفحص 
األمعاء يف السجل الخاص بك يف سجل الربنامج.

يمكنك إعادة االنضمام إىل الربنامج يف أي وقت.
للحصول عىل معلومات حول كيفية إدارة معلوماتك الشخصية، يرجى مراجعة قسم تسجيل 

 .www.cancerscreening.gov.au/nbcsp-privacy الربنامج يف الصفحة 14 أو زيارة املوقع

عاماً كل سنت�
بحلول عام 2020

سوف يتم إرسال عينة مجانية
لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ب�



الربنامج الوطني لفحص رسطان األمعاء  12

 ما الذي یجب علیك القیام به بمجموعة االختبارات الخاصة بك إذا کنت ال ترغب 
يف املشارکة؟

ضع مجموعة االختبار الخاصة بك غري املرغوب فيها يف سلة القمامة. ال تقم بإرجاع 
مجموعتك غري املستخدمة أو إعطائها لشخص آخر.

ماذا لو كنت تعرف شخص يريد مجموعة اختبار؟
إذا كنت تعرف شخصاً بعمر 50-74 يرغب بإجراء اختبار، فيمكنه االتصال بخط معلومات 

 الربنامج عىل الرقم 868 118 1800 أو زيارة املوقع اإللكرتوني التايل: 
www.cancerscreening.gov.au/bowel ملزيد من املعلومات.
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تنظري القولون

إذا خلصت نتائج االختبار إىل وجود دم يف حركة األمعاء الخاصة بك، فقد يحيلك الطبيب إىل 
تنظري القولون.

ما هو تنظري القولون؟
تنظري القولون هو إجراء للنظر داخل أمعائك بينما تكون مخدراً )نائماً(. يدخل الطبيب 
أنبوباً مرناً وضيقاً مع كامريا صغرية مثبتة فيه يف املستقيم للبحث عن األورام الحميدة 

أو النمو الرسطاني. وكما هو الحال مع جميع اإلجراءات الطبية، هناك مخاطر فضالً عن 
الفوائد. ومع ذلك، فإن فوائد العثور عىل الرسطان يف وقت مبكر تفوق بكثري املخاطر 

املحتملة لتنظري القولون. من املهم أن تناقش املخاطر والفوائد مع طبيبك قبل إجراء تنظري 
القولون.

هل يتعني عليك دفع ثمن تنظري القولون؟
ال توجد تكلفة لتنظري القولون كمريض عام. قد تضطر إىل دفع الرسوم إذا أجريت تنظري 
القولون الخاص بك كمريض خاص. يجب عليك التحدث إىل طبيبك حول أي تكاليف مالية 

قبل تنظري القولون.
إذا تم العثور عىل يشء أثناء تنظري القولون؟ ماذا يحدث 

إذا تم العثور عىل أورام حميدة أو غريها من األورام، فإن الطبيب عادة ما يزيلها عىل الفور 
ويرسلها إىل مخترب لفحصها للتحقق من وجود الرسطان من عدمه.

قد تحتاج إىل جراحة إذا تم العثور عىل رسطان األمعاء. ويف حال تشخيصه يف مرحلة مبكرة، 
فإن فرصة الشفاء الكامل عالية إذ أن معظم األشخاص سوف يكونون قادرين عىل العودة 

إىل نمط حياتهم العادي. ومعظم الرسطانات التي وجدت من خالل الربنامج كانت يف مرحلة 
مبكرة.

ماذا لو لم يظهر تنظري القولون أي يشء؟
إذا لم يتم العثور عىل أورام حميدة أو أورام رسطانية، سيقوم الربنامج بإرسال اختبار آخر 

عندما تكون مخوالً بعد ذلك للحصول عليه. يف هذه األثناء، إذا كنت تعاني من أي أعراض 
)انظر قسم رسطان األمعاء يف الصفحة 6(، فيجب عليك مراجعة طبيبك.
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سجل الربنامج

ما هي املعلومات التي يحتفظ بها سجل الربامج؟
يحتوي سجل الربنامج عىل معلومات شخصية مثل:

رقم الرعاية الطبية الخاص بك •
تفاصيل االتصال الخاصة بك •
نتائج اختبار فحص الربنامج •
اسم طبيبك الذي تم تعيينه •
 نتائج اختبارات أخرى )مثل تنظري القولون( التي قد تجريها بعد برنامجك  •

اختبار الكشف.
ألي غرض سيتم استخدام هذه املعلومات؟

سيتم استخدام هذه املعلومات من أجل:
تذكريك باستخدام مجموعة االختبار  •
مساعدتك يف تلقي املتابعة والحصول عىل الخدمات الصحية •
دعوتك للقيام باختبار مجموعة آخر يف املستقبل •
التواصل مع مقدمي الخدمات الطبية لطلب نتائج االختبار •
رصد وتقييم الربنامج وتأثريه عىل رسطان األمعاء يف أسرتاليا. •

إىل من سيتم تقديم معلوماتي؟
يمكن تقديم املعلومات الشخصية املحفوظة يف السجل إىل العاملني يف مجال الصحة وغريهم 

من املهنيني الذين يقدمون الخدمات يف إطار الربنامج، مثل:
طبيبك الذي تم تعيينه •
أخصائيون طبيون •
مخترب األمراض املسؤول عن اختبار العينات الخاصة بك •
املوظفون ومقدمو الخدمات املتعاقد معهم يف اإلدارات الصحية يف الواليات واألقاليم •
وزارة الصحة األسرتالية •
املعهد األسرتايل للصحة والرعاية االجتماعية •
مقدمو الخدمات األخرين املفوضني  •
أي طرف آخر مفوض تقوم بتعيينه. •
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الخصوصية

معلوماتك ونتائج اختبارك الشخصية املحفوظة يف سجل الربنامج محمية بموجب قانون 
الخصوصية لعام 1988 وسيتم التعامل معها وفقاً ملبادئ الخصوصية األسرتالية املنصوص 

عليها يف ذلك القانون.

 يمكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عىل موقع الربنامج عىل اإلنرتنت:
www.cancerscreening.gov.au/nbcsp-privacy

من رسطان األمعاء 
بنجاح يف حال تم الكشف

عنه بوقت مبكر

يمكن معالجة
ما يصل إىل
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27

Information booklet

National Bowel Cancer Screening Program
Opt Off Form

يجب استخدام هذا النموذج إذا كنت ال ترغب يف املشاركة يف الربنامج.

                 /   /

              

يرجى تقديم السبب الخاص بك لالنسحاب من الربنامج:

أفهم من خالل اختيار االنسحاب من االشرتاك أنه:
 

 

التاريخ /   /       التوقيع             

  

 
 

رقم التعريف

تاريخ الوالدةاسم العائلة

ذكرأنثى االسم (أسماء) األول

إجراء تنظري القولون
بصورة منتظمة 

إجراء اختبار الدم الخفي
يف الرباز بصورة منتظمة 

نصيحة طبية بعدم املشاركة

خاضع لرعاية الرسطان 
مخاوف الخصوصية

الشعور بعدم االرتياح من اإلجراءات
غري مهتم

أسباب أخرى

(سوف تجد هذا يف أعىل خطاب الدعوة الخاصة بك)

لن أتلقى أي رسائل تذكري ولن أدعى إىل فحص يف املستقبل، إال إذا أخطرت الربنامج أنني أريد االشرتاك.  •
إذا اخرتت االنسحاب من الربنامج ومن ثم قررت املشاركة عن طريق القيام بربنامج اختبار الدم الخفي يف الرباز، فسوف   •
أُعترب مشاركاً يف الربنامج. ويعني هذا أنه سيتم تسجيل نتائج االختبار الخاصة بي عىل سجل الربنامج وسوف ترسل يل 

رسائل تذكري إذا لزم األمر.

يرجى مالحظة أنه: يجب توقيع هذا النموذج من قبل الشخص املدعو للمشاركة يف الربنامج أو طرف أخر مخول للترصف نيابة 
عنه. إذا كنت توقع نيابًة عن املدعو يرجى ذكر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك:

(       )

بمجرد إكمال هذا النموذج، يرجى إزالته من الكتيب وإرساله 
إىل سجل الربنامج عىل العنوان التايل (غري مطلوب لصق طابع 

بريد):

NBCSP Register
Reply Paid 83245
Canberra BC ACT 2610

اسم الطرف األخر املفوض

أرقام التواصل مع األطراف األخرى املفوضة:
الهاتفاملنزل:العمل:

الجوال: (       )

   نموذج االنسحاب
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PAGE  28

National Bowel Cancer Screening Program
Suspend Form

رقم التعريف
      

                  /    /

                

     /    /   
      
      

                   /    /

  

(سوف تجد هذا يف أعىل خطاب الدعوة الخاص بك)

يرجى مالحظة أنه: يجب توقيع  هذا النموذج من قبل الشخص املدعو للمشاركة يف الربنامج أو طرف أخر مخول للترصف نيابًة 
عنه. إذا كنت توقع نيابًة عن املدعو يرجى ذكر اسمك ومعلومات االتصال الخاصة بك:

بمجرد إكمال هذا النموذج، يرجى إزالته من الكتيب وإرساله 
إىل سجل الربنامج عىل العنوان التايل ( غري مطلوب لصق  

طابع بريد ):

NBCSP Register
Reply Paid 83245
Canberra BC ACT 2610

يجب استخدام هذا النموذج إذا كنت ترغب يف تعليق مشاركتك يف الربنامج لفرتة من الوقت.

(يرجى إدخال التاريخ الذي ترغب فيه باستئناف الربنامج، وهذا ال يمكن أن يكون أكثر 
من سنة واحدة من تاريخ دعوتك للمشاركة)

تاريخ الوالدةاسم العائلة

ذكرأنثى االسم (أسماء) األول

أود تعليق مشاركتي حتى (ضع عالمة عىل أحد الخيارات التالية):

طلب مشورة الطبيب

فحص رسطان األمعاء األخري

تنظري القولون األخري

املرض
السفر

أسباب أخرى

أنا مؤهل مجدداً للمشاركة يف الربنامج

التوقيع

اسم الطرف الثالث املعتمد:
أرقام التواصل مع األطراف الثالثة املعتمدة:

التاريخ

(       ) الهاتفاملنزل:العمل:
الجوال: (       )

   نموذج التعليق
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 هل تحتاج إىل املساعدة؟
إذا كنتم بحاجة إىل مزيد من املعلومات فإن الهيئات الواردة أدناه يمكنها مساعدتكم

معلومات االتصالالهيئةإذا كنت تريد...

معرفة املزيد عن الربنامج •

خط معلومات 
الربنامج الوطني 
لفحص رسطان 

األمعاء

1800 118 868

www.cancerscreening.gov.au/bowel

طرح أسئلة حول كيفية استخدام  •
مجموعة االختبار

خط مساعدة 
مجموعة االختبار

1800 930 998

 أو مشاهدة فيديو موجز عىل 
www.cancerscreening.gov.au/bowel

الوصول إىل خدمات الرتجمة الشفهية •
خدمة الرتجمة 

الخطية والرتجمة 
الشفهية

13 14 50

www.tisnational.gov.au

الوصول إىل املواد والخطابات املرتجمة •
الربنامج الوطني 
لفحص رسطان 

األمعاء
www.cancerscreening.gov.au/translations

الوصول إىل الخدمات للمساعدة يف  •
حاالت ضعف السمع

خدمة الهاتف 
النيص للصم والبكم 

)TTY(
1800 810 586

التحدث مع موظفني مدربني حول  •
الرسطان

معرفة خدمات الرسطان املحلية املتاحة •

مجلس مكافحة 
مرض الرسطان 
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www.cancer.org.au
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