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BREAST SCREENING     ARABIC 

The Facts 

 بالعربية      فحص الثديين باألشعة

 الحقائق

 هو فحص الثديين باألشعةما
 .للثديينسينية ال شعةباألفحص هو ) تصوير الثدي باألشعة السينية (الثديين باألشعةفحص  •
  جدًاةصغير تكون عندماثدي في مرحلة مبكرة، ال ات سرطانيكشف يمكن أن الثديين باألشعةفحص  •

 . بهاشعورال أو تهاطبيبك لرؤيل أو لِكبالنسبة 
 من بضعة دقائق ويتضمن جرعة صغيرة جدًاستغرق  يmammogram تصوير الثدي باألشعة السينية •

 . جدًامحدودصحتك على الخطر فإن اإلشعاع، لذا 
 . نصف ساعةيلاحوثدي تستغرق وحدة فحص البأآملها إلى زيارتك  •

 ؟ثديينفحص الحاجة إلى أنا بلماذا 
 أآثر شيوعًاهو سرطان الثدي و. احياتهوقت ما من ثدي في السرطان ب ستصابتسع نساء ة من بين واحدامرأة 
على اآتشاف  أن يساعد ثديين باألشعة السينيةفحص الويمكن ل.  سنة50الالتي يزيد عمرهن عن  النساء لدى

تغييرات في تم اآتشاف هذه الإذا و. أو أعراض أخرى عالمات ةهناك أيأن تظهر قبل ثدي في التغييرات صغيرة 
 .ناجحلشفاء هناك فرصة جيدة فإن ة، رمرحلة مبك

 الثدي باألشعة السينيةفحص يتوجب على جميع النساء إجراء  هل 
آل ثالث  سنة إلجراء فحص باألشعة السينية 70 إلى 50الالتي تتراوح أعمارهن بين النساء آافة ندعو نحن 
 .واتسن

اللواتي نساء وبالتالي فإنه حتى إذا لم يتم دعوة ال. نساء في السنآلما تقدمت الثدي السرطان اإلصابة بخطر يزداد 
ثدي، فإنهن مازلن يشجعن على الذهاب إلجراء الفحص فحص الجراء إلسنة تلقائيًا  70تزيد أعمارهن عن 
 .لتحديد موعدالثدي المحلية في منطقتك فحص دة وحبوبإمكانك االتصال . آل ثالث سنواتاإلشعاعي للثديين 

الرجاء االتصال بطبيبك الذي ف، في الثديبشأن أي مشكلة ن آنت قلقة في أي وقت من األوقات ، إآان سنكمهما 
 .لزم األمر إذا اختصاصيإلى طبيب قد يحيلك 

 ؟ لفحص الثديNHSوطنية  الحمؤسسة الصاهو برنامج 
نحصل على وف سو. سنة 70  إلى50بين ذا آان عمرك إثدي باألشعة فحص الاء دعوتك إلجرالبرنامج كفل ي

ولهذا فأنه من المهم أن يكون لدى طبيبك بزبائن قائمة تكون من هذا السجل يو. سلطتك الصحيةاسمك من سجل 
 .ك الصحيحاناسمك وعنواندائمًا طبيبك 

ولهذا فقد ال تحصلي بالضرورة . تباعًاباألشعة  األطباء للفحصزبائن عيادات ندعو وف البالد سمعظم أنحاء في 
ندعوك فسوف طبيب، عيادة  مع ةطالما أنت مسجلو. سنة 50 يصبح فيها عمركى دعوتك في السنة التي عل

 .قبل عيد ميالدك الثالث والخمسونثديين باألشعة لفحص ال
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 ؟ذهب إلجراء فحص الثديين باألشعةأين أ

 يال تستعملأرجاء ال. ةمتنقلفي مستشفى أو عيادة، أو قد يكون في وحدة إما يكون قد باألشعة مرآز الفحص 
تصوير الثدي ؤثر على يهذا قد الذي تختارين فيه فحص الثدي ألن اليوم في روائح للأو رذاذ مزيل بودرة مسحوق 

 .باألشعة السينية

 فحص الثدي باألشعة خاللماذا يحدث بالضبط 
 .فحص الثدي باألشعةقد تكون لديك حول أسئلة وجيه أية خذي حريتك في ت، ينعندما تصل

ي فمن موظأنثى  ةاختصاصي ةعضوستقوم , أصحبت مستعدة ومستريحة وكالبس منزعتتكوني قد عندما و
لوحين ، بين واحد في آل مرة، ثدييكستضع و. سألك بضعة أسئلةت إليك وباألشعةالثدي بتوضيح تصوير الفحص 
 .ألشعة السينيةابدأ بأخذ صور بن وتيخاص

وليس .  ثواٍنةلبضعلوحين بين الكون آل من ثدييك مضغوطًا يو بضعة دقائق يستغرق التصوير باألشعة السينية
 .الثديقد يضر بهذا اإلجراء على أن دليل هناك 

 أن أنزع مالبس؟ يتحتم عل هل
أن تلبسي قطعة علوية فكرة جيدة ولهذا فإنها خصرك، لغاية سفل إلى األ بالكامل كنزع مالبسمنك طلب سينعم، 

 .فستان من بدًالمنفصلة 

 ؟ أن فحص الثدي باألشعة يؤلمهل
قوة بيتم مسكه يجب أن حيث أن الثدي  ًامؤلمهن يجدنه  وبعضًامزعجباألشعة الثدي يجدن تصوير بعض النساء 
 سوى مدة التصوير فهو ال يستغرق عادًةألم شعرت بإذا و. شعة سينية جيدةأألخذ من ثم ضغطه  وفي موضع

 . من النساءقليل عدد معقد يستمر لبعض الوقت ذلك الرغم من باألشعة، وعلى 

 متى أحصل على نتائجي؟
باألشعة ي الفحص فمن موظأنثى  ةاختصاصي ةعضوتكوني قد أخذت تصوير الثدي باألشعة فسوف تخبرك عندما 

 .قبل مغادرتك للوحدة المعلومات هذهتأآدي من استالمك ل.  على نتائجكينستحصلعن آيفية ومتى 

 ؟ يعني إذا تم استدعائي مرة أخرىماذا
منظر ألن يتم استدعائهن مجددًا ) امرأة يتم فحص ثدييها باألشعة 20آل ة من بين حوالي واحد(بعض النساء 

عدئٍذ بأنه تظهر الفحوص بواستدعيناك ثانية إذا تفاجئي ال ت. شير للحاجة إلى مزيد من الفحوص السينية ياألشعة
مدة  خالل ثانيًة يكون لديهن أية مشاآل وسوف نستدعيهن  النساء لنومعظم .يدعو إلى القلقشيء من هناك ليس 

 .ثالث سنوات آجزء من عملية الفحص الروتيني

 معالجة؟إلى  احتجتماذا لو 
تحصلين على ك من أنآدون تأوهم سي.  سيعتني بكًافريقفإن هناك , معالجةآنت تحتاجين إلى وقمنا باستدعائك إذا 

وتتم  في تحسن دائمًاهي ثدي المعالجة سرطان إن . معالجة في جميع األوقاتالوجودة عالية من الرعاية 
 المعالجة تأثيراتتجربة حيث سنقوم بمقارنة  في لالشتراكقد ندعوك فآجزء من هذه العملية، و. مراجعتها
 .بة نعرضها عليكة تجرفي أيوال يتحتم عليك االشتراك . المختلفة
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 إلى أي مدى يكون فحص الثدي باألشعة موثوقًا

 األشعة، مثل فحوص هلكنو سرطان الثدي لكشف المبكر عنلية أآثر الطرق موثوقباألشعة هو فحص الثدي أن 
 :على سبيل المثال. ًااألخرى، ليس مثالي

  السينية؛األشعةعلى رؤيتها  جدًايصعب بعض أمراض السرطان  •
  على األشعة السينية؛ نهائيًارؤيتهاال يمكن فإنه ، ها موجودةالرغم من أنعلى راض السرطان، بعض أم •
هذا من حين آلخر، مهما آان وسيحدث ( السرطان مالحظة السينية األشعةالشخص الذي يقرأ قد يفوت  •

 ). لألشعة متمرسًاالقارئ

 سرطان؟من اإلصابة بالفحص الثدي باألشعة يمنع أن هل 
. الثدي باألشعة يساعد فقط على اآتشاف سرطان الثدي إذا آان مثل هذا السرطان موجودًا بالفعلفحص إن ال، 

بعض و.  في أي وقتينشأألن سرطان الثدي يمكن أن قد تطرأ على ثدييك تغيرات وينبغي أن تكوني واعية ألي 
 . ي أو بين تصويرينباألشعة للثداألول  القيام بالتصوير سرطان ثدي قبلقد ينشأ لديهن النساء 

 . النساءجميعنقاط ينبغي أن تتذآره خمسة بسيط يتكون من وعي مقياس هناك و
 .لكبالنسبة طبيعي ي ما هو اعرف •
 .ى ثدييك وتحسسيهماإلي انظر •
 ).اعتيادي آخر غير يءمن الحلمة أو أي شخّراج ، ألم، أورام(تغيرات تبحثين عنه من  ما ياعرف •
 . تغيرات أي حولطبيبك فورًااخبري  •
 . سنة50 آان عمرك يزيد عن نآل ثالث سنوات إذهبي لفحص الثدي باألشعة إ •

فحص لكل منهما على ي أن تحصلنبغي لكن يوغير مؤذية ا معظمه و.هناك العديد من األسباب للتغييرات في الثدي
 .لسرطانضئيلة ألن تكون هذه التغيرات أولى عالمات اإلصابة باهناك فرصة أن  حيث

سرطان عي بحالة األثداء والفحوص المنتظمة لها باألشعة السينية يقدمان لك سوية فرصة أفضل الآتشاف الإن الو
 .بشكل مبكر

 حالما تتم قراءتهاشعتي السينية ألماذا يحدث 
ثم بإمكانهم . ثمان سنوات على األقلمدة ل الخاصة بك ةالصورة اإلشعاعي وحدة فحص الثدي باألشعة حفظست

 .قبل التي تم أخذها لثدييك من ة تصوير إشعاعي لك بالصور اإلشعاعيمقارنة أحدث

 آجزء من هدفنا ما في ذلك الصور اإلشعاعية، بالفحوص باألشعةسجالت ونقوم بشكل دوري بمراجعة جميع 
إن الموظفين الذين هذا يعني و. المتخصصينين فمساعدة على زيادة خبرة الموظلولعالية الجودة لك خدمة تقديم ل

تبين المراجعة عندما و. سجالتكون إلى االطالع على حتاجي سقطاع الخدمات الصحيةفي مكان آخر في يعملون 
حول مراجعة أآثر علومات وسوف نقدم لك م. بكفسوف نتصل مختلف، قدم لك الرعاية بشكل يجب أن تبأنه آان 

 .آنت تريدين معرفتهاحالتك إذا 

 NHS Directبإمكانك أن تتصلي هاتفيًا بـ ، ي نحتفظ بهاالتللمزيد من المعلومات حول السجالت 

 .0845 4647: على الرقم
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 الخالصة
فحص لالرئيسية فإن الفوائد والصعوبات ،  أو الفحص الثدي باألشعةل ما إذا آنت ستأتينر يتقرتك في لمساعد

 .قد تم توضيحها أدناهلسرطان الثدي باألشعة للكشف عن ا
 . ناجحلشفاءهناك فرصة جيدة تكون  حيثمرحلة مبكرة يتم اآتشافها في   الثدياتسرطانمعظم  •
 بما فيه الكفاية ة صغيريتم العثور عليها أثناء فحص الثدي باألشعة ال تزال التي ات نصف السرطانيلاحو •

 .الثدي عدم تحتم ازالة آامل هذا يعنيو. الثدييتم إزالتها من لكي 
 .ا البلدفي هذويًا سن امرأة 1,400حياة فحص الثدي باألشعة ينقد  •
 .ن إلجرائهيحضرلواتي النساء ال لدى سرطان الثديالوفاة بفحص الثدي باألشعة خطر يقلل  •
 الخاص يالتصوير اإلشعاع إلجراء المزيد من الفحوص إن آنا متأآدين منبعض النساء وف نستدعي س •

تم إذا . سرطانم يكن لديهن لاء العديد من هؤالء النسأن نجد إجراء مزيد من الفحوص سبعد و. بهن
 .قًا لكقلذلك ب بيساستدعاؤك مرة أخرى فقد 

 . الثدياتعن بعض سرطانباألشعة قد يفوته الكشف فحص ال •
 .عالجتمكن أن  ييالتي يتم اآتشافها بالفحص اإلشعاع الثدي اتسرطانجميع ليس  •
 . مدة التصوير باألشعةعادًةال يتعدى  ه، لكنًا أو مؤلمًاي مزعجاإلشعاعتجد العديد من النساء فحص الثدي  •

 المزيد من المعلومات والدعم
 :حول الخدمةأسئلة  ة لديك أيت آاننإ

 طبيبك؛اسألي  •
 ؛ باألشعة المحلي في منطقتكفحصال بمكتب اتصلي •
 نا لبرنامج فحص السرطان باألشعة موقعيروز •

 أو; www.cancerscreening.nhs.uk : على العنوان
 www.nhsdirect.nhs.uk : على العنوانNHS Directزوري موقع  •

سرطان الفحص ل NHSوطنية  مع برامج مؤسسة الصحة الباالشتراكوزارة الصحة هذه الكراسة من قبل نشرت 
 .رعاية األوليةللتعليم ال  بحوثمجموعة في المملكة المتحدة وسرطانالث وبحوبمشورة ودعم مؤسسة ، باألشعة

 

 حفوظة لمؤسسة آراون م 2006 لسنةطبع ال حقوق ©

 الصحةوزارة صالح ل COIالمكتب المرآزي للمعلومات  من قبل تأنتج

 2006  في سنةآخر تحديث

 .داخلي الشخصي أو الموافقة رسمية أو أجر ألغراض االستعمالهذه الوثيقة بدون  نصيجوز إعادة إنتاج 

وعلى ،  الخاصة بالمكفوفينبريللغة بعند الطلب الثديين باألشعة فحص  /272856يمكن أيضًا توفير نشرة 
 .أشرطة آاسيت سمعية وبالحروف المطبعية الكبيرة لضعاف البصر

 : الموقعينأخرى فيبلغات نسخ تتوفر 
www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/ia-02.html 
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