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الكشف عن السرطان  
جزٌء ھامٌّ من صّحتك  

 
 

وإلى جانب ھذه القرارات الیومیة، من  .الكلیة صحتكلھاّمٌة بالنسبة إّن العادات الّصحیة 
حیث تختبر إجراءات الكشف ھذه الضروري الخضوع الختبارات الكشف عن الّسرطان. 

أولى أشكالھ. وھذا یجعل فمن ناحیٍة أولى، یمكن أن تكشف ھذه االختبارات عن الّسرطان في األشخاص الذین لیس لدیھم أّي عالماٍت للمرض. 
یمكن أن تكشف ھذه االختبارات عن المناطق التي تعاني من مشكالٍت صغیرٍة في الجسم ثانیاً، إذا ما كان المرء مصاباً بھ. السرطان قابالً للشفاء 

وآنذاك، یمكن استئصال تلك المناطق بحیث یتجنب األشخاص اإلصابة بالسرطان. وینبغي علیك الخضوع والتي یمكن أن تتحول إلى سرطان. 
الختبارات الكشف ھذه ألّنھا تحّد من خطورة اإلصابة بالّسرطان.   

سرطان الثدي  
عملیات التصویر الشعاعي یٍة إلى نجاح ویعزى ھذا النبأ العظیم بصورٍة جزئإّن معّدل الوفّیات الناجمة عن مرض السرطان آخٌذ في االنخفاض. 

نظراً لكونھا قد تكشف تحظى باألھمیة ھي جانبین مختلفین. ووتلتقط ھذه العملیات صوراً للثدیین من للثدي. 
 بصفةٍ في وقٍت مبكر.ولكّن التصویر الشعاعي للثدي یجدي فقط حین تخضع النساء للكشف عن السرطان 

إدراك التوقیت الذي ینبغي عنده اختبار تصویر الثدي فضالً عن اعدتك في وإّننا أكثر من سعداء لمس منتظمة.
.، وما علیك إال أن تسألي طبیب بشأن ذلك في أثناء زیارتك التالیةمكانھ وطریقة إجرائھ  

 
 

 
 

سرطان عنق الرحم  
 

ویرجع ذلك في معظمھ إلى اختبار عنق الّرحم. وكما الحال في سرطان الثدي، فإن معدل الوفیات الناجمة عن سرطان عمق الرحم في تناقص. 
التي یحتمل أن تكون سرطانیة للنساء تلّقي إیجاء المناطق  یتیححیث واختبارات عنق الّرحم مفیدةٌ جداً للكشف عن السرطان بصورٍة مبكرة. 

امٍة إذا ما كنت تخضعین الخبارات سرطان ومن شأنك أن تحّدي من خطورة إصابتك بسرطان عنق الرحم بصورٍة عالعالج والمتابعة المالئمین. 
. حیث )طبیبة أو ممرضةالرعایة لدینا (وإذا ما أردت، یمكنك ترتیب موعٍد الختبار عنق الرحم مع إحدى مقدمات بصورٍة منتظمة.  الرحم عنق

ال یستغرق ھذا االختبار سوى بضعة دقائق كما أنھ لیس مؤلماً.  
سرطان القولون  

اختباٍر ھو األمثل بالنسبة لك. ویتیح  وبإمكانك مع مقّدم الرعایة أن تقررا أيّ القولون.  بسرطانالمختلفة الختبار إصابتك  ثمة الكثیر من الطرق
وھذا یبقي المرضى خالین من مرض المبكر عن المناطق التي من المحتمل أن تكون سرطانیة فضالً عن استئصالھا.  اختبار الكشِف الكشفَ 

وتقدم باكارد ھیلث ثالث طرٍق مختلفٍة یمكنك ویرتبط انخفاض معّدل الوفیات بسرطان القولون مع استخدام طرق الكشف الكثیرة عنھ. السرطان. 
وتشمل ھذه الخیارات ما یلي:االختیار من بینھا.   

 
قبل یوٍم واحد.الكامل للبطن تحضیر التنظیر القولون _ ویتطلب  •  
للبطنالتنظیر السیني _ ویتطلب في العادة التحضیر البسیط  •  
_ تحضیر سھل ویمكن القیام بھ في المنزل خفي في البرازماختبار الدم ال •  

 
كن جزءاً فاعالً في صحتك الكلیة وسارع إلى مناقشة ھذه الخیارات مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك الیوم!  

 
–ذ األرواح إن اختبارات الكشف عن السرطان تنق وربما تنقذك أنت!   

الیوم!الخاص بك  الصحیةناقش اختبارات كشف السرطان المطلوبة مع مقدم الرعایة   
 

2013الجمعیة األمریكیة للسرطان ** ُجِمَعت المعلومات من  والكشف المبكر للسرطان الوقایة  - حقائق وأرقام –  
 


