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هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هو؟ 
ي تتكون أثناء اإلباضة وهي عادة غ�ي ضارة. إال أن بعض  ها شيوعا تلك ال�ت الكتل المبيضية )الكيسات( هي عبارة عن أكياس مليئة بسائل تظهر عىل المبايض وأك�ث

الكيسات قد تكون رسطانية. سيقوم طبيبك العام بفحص أي كيسات مبيضية لديك للتأكد من عدم وجود الرسطان. الكيسات الرسطانية نادرة الحدوث. 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
 : ي غضون 4 إل 6 أسابيع. قد يقوم طبيبك العام بالتالي

ي �ف
ال تحتاج معظم الكيسات إل أي عالج وستخت�ف

يجري  تحاليل دم إضافية        	 
يوصي بإجراء تصوير مقطعي محوسب أو فحص بالموجات فوق الصوتية للحوض والبطن	 
ي أمراض النساء إذا دعا األمر	 

يحيلك إل أخصا�ئ
، وذلك إلجراء مزيد من االختبارات والمراجعة. تذكري أن معظم الكيسات ليست  ي

ي أن الكيس رسطا�ف
ي األورام إذا اشتبه �ف

سيحيلك طبيبك العام إل أخصا�ئ
رسطانية.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ف إل مراجعة طبيبك العام بانتظام لمراقبة الكيس، وأثناء مقابالت المتابعة  ستحتاج�ي
هذه قد يقوم طبيبك العام بفحص حوضك وبطنك أو قد يأخذ عينة من الدم إلجراء 

التحاليل. 

ي الكيس من تلقاء نفسه أو تغ�ي مظهره فقد يحيلك طبيبك العام إل 
إذا لم يخت�ف

ي إلجراء المزيد من االختبارات بما فيها التصوير بالموجات فوق الصوتية أو 
أخصا�ئ

التصوير المقطعي المحوسب.

 ماذا بوسعي أن أفعل؟        
ي أي وقت أو شعرت بالتوعك اتصىلي بطبيبك العام.

ي كل المواعيد. إذا ساورك قلق �ف ي أعراضك واتبعي توجيهات طبيبك العام واح�ف راق�ب

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
سيكون طبيبك العام هو مصدر الدعم والعالج الرئيسي لك ألن معظم الكيسات المبيضية غير ضارة. ولكن إذا دعت الحاجة إلى تقييم إضافي، فإن لدى 

المنطقة الصحية المحلية لجنوب غرب سدني عيادات لطب النساء في كل من مستشفي ليفربول وكامبلتاون.

 أين يمكنني معرفة المزيد؟       
 	womenshealth.gov :مكتب صحة المرأة – الكيسات المبيضية
 	healthdirect.gov.au :الكيسات المبيضية – Healthdirect

ف          تكيس المبيض�ي

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يوليو/تموز 2020

صدرت �ف

ما مع�ف أن يتكرر ظهور الكيس؟

ي يجب أن أتنبه لها؟
ما هي األعراض ال�ت

ي باألكياس عىل إمكانية الحمل لدي؟
هل ستؤثر إصاب�ت

ي يمكن أن أطرحها 
ما األسئلة ال�ت

؟  ي عىل طبي�ب

https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/ovarian-cysts
https://www.healthdirect.gov.au/ovarian-cysts

