
 وجود كرة صلبة يف الثدي أو تحت جوف	 
الذراع

وجود بقعة حمراء أو اكزیام عىل جلد الثدي 	 

التغري يف حجم او لون حلمة الثدي  او خروج 	 
سائل منھا

اختالف بین حجم الثدیین	 

 استمرار السعال لفرتة أطول من أربعة أسابیع	 

السعال املزمن الذي یزداد سوءا	 

 التھابات الرئة التي ال تلتئم عىل الرغم من	 
املضادات الحیویة

وجود الدم يف البلغم	 

  صعوبة غیر معتادة يف التنفس عند صعود الدرج 	 
آالم بالصدر 

 أعراض

أمراض الرسطان األكرث انتشارا  لدى املرأة

وجود الدم يف الرباز مام یجعل لونه أحمر أو أسود 	 

 اإلحساس الخاطئ بالرغبة يف قضاء الحاجة	 

 تغیرات الرباز:    	 
 ستجدينه صلب أو سائل بالتناوب )امساك /إسھال( 

امل مستمر يف البطن	 

  إذا الحظت

 احد من ھذه األعراض

ھذا ال یعني بالرضورة أن

لدیك مرض الرسطان

یمكنك إذن

تحدید موعد مع

الطبیب للفحص

رسطان الثدي

رسطان القولون )األمعاء(

رسطان الرئتین
ما ميكنك القيام به كل يوم للحفاظ عىل صحتك:

امليش 30 دقیقة عىل األقل

 تناول خمس فواكھ وخرضوات

الحد من الكحول إىل كأس واحد يف الیوم

الحامیة من الشمس

 تجنب التدخین

شكل متساوي؟

حواف محددة بشكل جید؟

 نفس اللون يف كل البقعة؟

  تغیر يف الحجم؟ يف
 الشكل؟ أواللون؟

أوالسمك؟

 بقعة 
عادیة

رسطان الجلد

 بقعة یجب الكشف
علیھا



  0848 990 990

اكتشاف الرسطان

يف بداية املرض يزيد

من فرص الشفاء منه

فحص إلكتشاف مرض رسطان الثدي

هل لديك تساؤالت؟

فعليك االتصال مبؤسسة اكتشاف مرض

الرسطان ملقاطعة فود عىل الرقم التايل:

فحص إلكتشاف مرض رسطان القولون

 أن كنتي تبلغین 50 عاما أو أكرث
وقد إخرتيت الكشف عن املرض 

 قومي باإلتصال مبؤسسة اكتشاف مرض الرسطان ملقاطعة
 فود عىل الرقم التايل )990 990 0848( وسوف تقوم

 املؤسسة بإعطائك موعد لعمل املاموجرام يف أقرب مكان
ملنزلك

 وسوف تتلقین النتائج عن طریق الربید بعد أسبوع
واحد:

 تكلفة ھذه الفحوصات 20 فرنك ویقوم التأمین 
الصحي بدفع باقي التكالیف.

 إذا كان تصویر املاموجرام طبیعیآ فستتلقین دعوة إلعادة الفحص بعد	 
عامین.

 إذا أظھر تصویر املاموجرام خلآل ما ، فیجب اإلتصال بطبیب العائلة والذي سیقوم بدوره 	 
 بإرسالك لعمل فحوصات تكمیلیة 

 إن مل یكن لدیيك طبیب ستقوم مؤسسة فود لفحص الرسطان االتصال بیيك.

 إن كانت نتیجة الفحص طبیعیة ستتسلمین كوبون إلعادة الفحص	 
بعد عامین. 

 إذا أظھر الفحص وجود الدم يف الرباز یتوجب علیك االتتصال	 
 بطبیب العائلة الذي سیقوم بإرسالك لعمل فحص تكمیيل إذا مل یكن

لدیك طبیب عام فستقوم مؤسسة فود لفحص الرسطان باإلتصال بك.

 أن كنتي تبلغین 50 عاما أو أكرث
وقد إخرتيت الكشف عن املرض

 ستقومین مبلئ استبیان بمساعدة أحد املتخصصین
 يف مجال الصحة وبعد ذلك ستتلقین فحص الدم يف

الرباز.

 ستقومین أنت بعمل الفحص باملنزل ثم إرسله
اىل املعمل باستخدام الظرف التابع له.

 وسوف تتلقین النتائج عن طریق الربید بعد
أسبوع واحد:

 تكلفة الفحوصات خمسة فرنكات و یقوم التأمین
الصحي بدفع باقي املصاریف.

* ميكن اختيار فحص القولون باملنظار كأول فحص لرسطان القولون.

 

Arabe


