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االكشف عن االسرططانن  
جزٌء هھھھاممٌّ من صّحتك  

 
 

ووإإلى جانبب هھھھذذهه االقررااررااتت االيیووميیة٬، منن  .االكليیة صحتككلهھھھاّمٌة بالنسبة إإنّن االعاددااتت االّصحيیة 
حيیثث تختبرر إإجررااءااتت االكشفف هھھھذذهه االضرروورريي االخضووعع الختباررااتت االكشفف عنن االّسررططانن. 

أأوولى أأشكالهھ. ووهھھھذذاا يیجعلل فمنن ناحيیٍة أأوولى٬، يیمكنن أأنن تكشفف هھھھذذهه ااالختباررااتت عنن االّسررططانن في ااألشخاصص االذذيینن ليیسس لدديیهھمم أأيّي عالماتٍت للمررضض. 
يیمكنن أأنن تكشفف هھھھذذهه ااالختباررااتت عنن االمناططقق االتي تعاني منن مشكالتٍت صغيیررةٍة في االجسمم ثانيیا٬ً، إإذذاا ما كانن االمررء مصاباً بهھ. االسررططانن قابالً للشفاء 

ووآآنذذااكك٬، يیمكنن ااستئصالل تلكك االمناططقق بحيیثث يیتجنبب ااألشخاصص ااإلصابة بالسررططانن. وويینبغي عليیكك االخضووعع وواالتي يیمكنن أأنن تتحوولل إإلى سررططانن. 
الختباررااتت االكشفف هھھھذذهه ألّنهھا تحدّد منن خططووررةة ااإلصابة بالّسررططانن.   

سررططانن االثدديي  
عمليیاتت االتصوويیرر االشعاعي يیٍة إإلى نجاحح وويیعززىى هھھھذذاا االنبأ االعظظيیمم بصووررةٍة جززئإإنّن معدّدلل االووفيّیاتت االناجمة عنن مررضض االسررططانن آآخذٌذ في ااالنخفاضض. 

نظظررااً لكوونهھا قدد تكشفف تحظظى باألهھھھميیة هھھھي جانبيینن مختلفيینن. ووووتلتقطط هھھھذذهه االعمليیاتت صووررااً للثدديیيینن منن للثدديي. 
 بصفةٍ في ووقتٍت مبكرر.وولكنّن االتصوويیرر االشعاعي للثدديي يیجدديي فقطط حيینن تخضع االنساء للكشفف عنن االسررططانن 

إإددررااكك االتووقيیتت االذذيي يینبغي عنددهه ااختبارر تصوويیرر االثدديي فضالً عنن اعددتكك في ووإإّننا أأكثرر منن سعددااء لمس منتظظمة.
.٬، ووما عليیكك إإال أأنن تسألي ططبيیبب بشأنن ذذلكك في أأثناء ززيیاررتكك االتاليیةمكانهھ ووططرريیقة إإجرراائهھ  

 
 

 
 

سررططانن عنقق االررحمم  
 

وويیررجع ذذلكك في معظظمهھ إإلى ااختبارر عنقق االرّرحمم. ووكما االحالل في سررططانن االثدديي٬، فإنن معددلل االووفيیاتت االناجمة عنن سررططانن عمقق االررحمم في تناقصص. 
االتي يیحتملل أأنن تكوونن سررططانيیة للنساء تلّقي إإيیجاء االمناططقق  يیتيیححيیثث ووااختباررااتت عنقق االرّرحمم مفيیددةةٌ جددااً للكشفف عنن االسررططانن بصووررةٍة مبكررةة. 

امٍة إإذذاا ما كنتت تخضعيینن الخباررااتت سررططانن وومنن شأنكك أأنن تحدّديي منن خططووررةة إإصابتكك بسررططانن عنقق االررحمم بصووررةٍة عاالعالجج وواالمتابعة االمالئميینن. 
. حيیثث )ططبيیبة أأوو ممررضةاالررعايیة لدديینا (ووإإذذاا ما أأررددتت٬، يیمكنكك تررتيیبب مووعدٍد الختبارر عنقق االررحمم مع إإحددىى مقددماتت بصووررةٍة منتظظمة.  االررحمم عنقق

ال يیستغررقق هھھھذذاا ااالختبارر سووىى بضعة ددقائقق كما أأنهھ ليیسس مؤؤلماً.  
سررططانن االقوولوونن  

ااختبارٍر هھھھوو ااألمثلل بالنسبة لكك. وويیتيیح  ووبإمكانكك مع مقدّدمم االررعايیة أأنن تقرررراا أأييّ االقوولوونن.  بسررططانناالمختلفة الختبارر إإصابتكك  ثمة االكثيیرر منن االططررقق
ووهھھھذذاا يیبقي االمررضى خاليینن منن مررضض االمبكرر عنن االمناططقق االتي منن االمحتملل أأنن تكوونن سررططانيیة فضالً عنن ااستئصالهھا.  ااختبارر االكشفِف االكشففَ 

ووتقددمم باكارردد هھھھيیلثث ثالثث ططررقٍق مختلفٍة يیمكنكك وويیررتبطط اانخفاضض معدّدلل االووفيیاتت بسررططانن االقوولوونن مع ااستخدداامم ططررقق االكشفف االكثيیررةة عنهھ. االسررططانن. 
ووتشملل هھھھذذهه االخيیاررااتت ما يیلي:ااالختيیارر منن بيینهھا.   

 
قبلل يیوومٍم ووااحدد.االكاملل للبططنن تحضيیرر االتنظظيیرر االقوولوونن _ وويیتططلبب  •  
للبططنناالتنظظيیرر االسيیني _ وويیتططلبب في االعاددةة االتحضيیرر االبسيیطط  •  
_ تحضيیرر سهھلل وويیمكنن االقيیامم بهھ في االمنززلل خفي في االبررااززمااختبارر االددمم اال •  

 
كنن جززءااً فاعالً في صحتكك االكليیة ووساررعع إإلى مناقشة هھھھذذهه االخيیاررااتت مع مقددمم االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك االيیوومم!  

 
–ذذ ااألررووااحح إإنن ااختباررااتت االكشفف عنن االسررططانن تنق وورربما تنقذذكك أأنتت!   

االيیوومم!االخاصص بكك  االصحيیةناقشش ااختباررااتت كشفف االسررططانن االمططلووبة مع مقددمم االررعايیة   
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