
الكشف عن سرطان الثدي
نشرة معلومات عن حالة مرضية

صدرت يف مايو/ أيار ٢٠٢٢

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على 
تشخيص من طبيبهم. وهي غير مصممة لالستخدام 

كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية الطبية 
المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من ِقبل اللجنة االستشارية 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية يف جنوب 
غرب سيدين والممارسين العموميين المحليين

ما هي؟ 
الكشف عن سرطان الثدي هو فحص يهدف للبحث عن العالمات المبكرة لسرطان الثدي، واكتشاف سرطان الثدي يف وقت مبكر يعني إمكانية 
بدء العالج مبكًرا. ويتضمن الكشف عن سرطان الثدي تصوير الثديين باستخدام األشعة السينية ويعرف بتصوير الثدي الشعاعي )الماموغرام(؛ 

حيث يمكن أن يكشف هذا الفحص وجود سرطانات صغيرة جًدا ال يمكن الشعور بها أثناء الفحص الذايت للثدي.

يمكنك الذهاب إىل عيادة الفحص أو عيادات االختصاصيين إلجراء الفحص، ويتم تسليمك  النتائج بعد أسبوعين إىل أربعة أسابيع. ويف حال 
كانت نتائجك طبيعية، فقد ال تحتاجين إىل اختبارات أخرى لمدة عامين، أّما إذا أظهرت نتائجك أنك قد تحتاجين إىل مزيد من االفحوصات، 

فسيتصل بك طبيبك العام لمناقشة الخطوات الالحقة.

النساء األكثر استفادة من فحص الكشف عن سرطان الثدي هن اللوايت تتراوح أعمارهن بين 5٠ و69 عاًما. ناقشي الفحص وخطر اإلصابة 
بسرطان الثدي مع طبيبك العام.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد تناقشين أنت وطبيبك العام كيفية عمل فحوصات الكشف عن السرطان، وقد يشرح طبيبك العام األسباب التي قد تجعلك تخضعين 

للفحوصات، كما ستحصلين على أدوات ودعم لمساعدتك يف اتخاذ القرار. إذا كان لديك أقارب مصابين بالسرطان، فقد يحيلك طبيبك العام إىل 
أخصايئ. أنت لست مجبرة على القيام بفحص الكشف عن سرطان الثدي، ويمكنك أن تقرري إجراء الفحص متى تشائين.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام يف 
المستقبل؟ 

قد يناقش طبيبك العام نتائج الفحص معك، وإذا كان خطر اإلصابة 
بسرطان الثدي موجوداً يف عائلتك، فقد يكون عليك أن تقرري ما إذا كنت 

ترغبين يف إجراء المزيد من الفحوصات يف المستقبل.
سيقدم لك طبيبك العام المزيد من النصائح حول األنواع األخرى من 

فحوصات الكشف عن سرطان الثدي التي يمكنك إجراؤها، وقد يحيلك إىل 
العيادة إلجراء تلك الفحوصات. 

قد يناقش طبيبك العام أيًضا خياراتك إذا أظهرت نتائج الفحص نتيجة غير 
طبيعية.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
أخبري طبيبك العام عن أي حاالت إصابة بالسرطان تعرفينها يف تاريخ عائلتك المرضي. اقريئ النصائح والنشرات التي يقدمها لك طبيبك 

العام. إذا كنت قلقة أو لديك أسئلة، فتحديث إىل طبيبك العام أو ممرضة عيادة فحص الثدي. قد يكون انتظار نتائج الفحص صعًبا، ولكن حاويل 
أال تشعري بالقلق، وضعي يف اعتبارك أن فحوصات الكشف عن سرطان الثدي ال تؤكد اإلصابة بالسرطان، بل توضح فقط ما إذا كان احتمال 

إصابتك به منخفًضا أم مرتفًعا، وما إذا كان هنالك شيء ما غير طبيعي.

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟ 
يمكن لطبيبك العام اقتراح خدمة أو عيادة محلية لسرطان الثدي؛ كما يمكنك اختيار أخصايئ خاص. اسأيل طبيبك العام عن اإلحالة.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
BreastScreen NSW )فحص الثدي نيو ساوث ويلز(:

 	breastscreen.nsw.gov.au :أنت وفحص الثدي
 	breastscreen.nsw.gov.au :معلومات حول فحص الثدي لنساء السكان األصليين

ماذا لو كانت نتيجة فحصي غير طبيعية؟

كم مرة يجب أن أجري الفحص؟

ماذا لو كان لدي تاريخ مرضي عائلي لإلصابة بالسرطان؟

ما األسئلة التي يمكنني أن 
أطرحها على طبيبي؟

https://www.breastscreen.nsw.gov.au/media/554823/brs-0187-520-ut_r14_no_crops_dl_breastscreeningandy
https://www.breastscreen.nsw.gov.au/media/560722/bsnsw11399361_factsheets_ab_r6.pdf

