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www.bevolkingsonderzoek.be

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

.كرارق رارقلا
 نيددحت تنأ
 ةحسمل عوضخلا
 نم محرلا قنع
 نم ،اذل .همدع
 ملعلا يرورضلا
 .صحفلا بويعو ايازمب
 كنكمي ،ةقيرطلا هذهب
 .رمألا مزل اذإ كبيبط عم ،ٍعاو ٍرارق ذاختا

ايازملا
• هلحارمو ،محرلا قنع ناطرس فاشتكا نكمي 

 هيظحالت نأ لبق ،اًركبم ،ةيناطرسلا
.كسفنب

• يدافت كنكمي ،ةيناطرسلا فورظلا ةجلاعمب 
.ناطرسلا روطت

• محرلا قنع ناطرس ءارج ةافولا رطخ ضافخنا.

بويعلا
• اذإ ،اذل .ًالماك اًديكأت رفوي صحف دجوي ال 

 ضارعأ وأ داتعم ريغ فيزن نم نيناعت تنك
 وأ ماعلا سرامملا ةرايزب يلضفتف ،ىرخأ
 لقأ رورم لاح يف ىتح ،ءاسنلا ضارمأ بيبط
 قنع ةحسمل كعوضخ ذنم تاونس ثالث نم
.محرلا

• نم نايحألا ضعب يف مسجلا صلختي 
 اًرظن .هسفن ءاقلت نم للخ اهب يتلا ايالخلا
 ىلع رمألاب ؤبنتلا هنكمي ال يبطلا نأل
 ىلع ةيناطرسلا ةلحرملا ةجلاعم متت ،ماودلا
 نكت مل ،ةلاحلا هذه يف .نانئمطالل لاح يأ
 قلقلاب يترعشو لعفلاب ةيرورض ةجلاعملا
.ٍعاد نود

  :كبيبط نم ةروشملا بلط نم يدكأت
:ةيلاتلا ىواكشلا نم يأ كيدل تناك اذإ
• ؛لبهملا لوح يعيبط ريغ طاخم
• يعيبط ريغ فيزن:

؛عامجلا دعب وأ ءانثأ -
؛ةيرهشلا ةرودلا ةرتف يف ينوكت مل اذإ -
.سأيلا نس دعب -

؟ةلئسأ يأ كيدل له
:تامولعملا نم ديزملا ىلع عالطالا نكمي
• ضارمأ بيبط وأ ماعلا سرامملا ةراشتساب 

ءاسنلا
• ةرايزب www.baarmoederhalskanker.

bevolkingsonderzoek.be
• يناجملا مقرلا ىلع لاصتالاب 0800 60 160
• ينورتكلإلا ديربلا ناونع ةلسارمب  

info@bevolkingsonderzoek.be
• ةعيرسلا ةباجتسالا زمر قيرط نع (QR):

 جمانرب يف ةكراشملا كسفنب نيددحت تنأ
.اًديج كسفن يفقث .همدع نم صحفلا  قنع ناطرس صحف جمانرب نع تامولعم

 نهرامعأ حوارتت يتاللا ءاسنلل محرلا
.ةنس64 و25  نيب

 ناطرس صحفب
 امف .محرلا قنع
 هيلعفت يذلا

؟تنأ

 فاشتكالا
 تقولا يف

 نم بسانملا
.ةماهلا رومألا

موقن نحن



؟محرلا قنع ناطرس وه ام
 قنع يف روطتي ثيبخ مرو وه محرلا قنع ناطرس
 محرلا نم يلفسلا ءزجلا وه محرلا قنعو .محرلا
 متي ،زردنالف يف .لبهملا يف حتفي يذلا
 لك يف محرلا قنع ناطرسب ةديس350  صيخشت
.ةنس

؟محرلا قنع ناطرس صحف جمانرب وه ام
 ءاسنلا لكل محرلا قنع ناطرس جمانرب مدقي
 ةحسم ةنس64 و25  نيب نهرامعأ حوارتت يتاللا
.تاونس ثالث لك محرلا قنعل ةيناجم

؟ةكراشملا يلع نيعتت اذامل
 هلحارم يف محرلا قنع ناطرس فاشتكا لهسي
 لبق محرلا قنع ةحسم مادختساب ةركبملا
 هلحارم فشتكُت امك .كسفنب هيظحالت نأ
 نوكي ال ثيح .رابتخالا لالخ نم ةيناطرسلا
 ةطيسبلا ةجلاعملا نوكتو دعب ناطرس كيدل
.ناطرسلا روطت نم كتياقول ةيفاك

؟يناجم صحفلا له
 ماعلا سرامملا ةراشتسا لباقم الإ يددست نل
 ءزج نيدرتستسو .ءاسنلا ضارمأ بيبط وأ
 يحصلا نيمأتلا قودنص قيرط نع كلذ نم
 .يناجم محرلا قنع ةحسم ليلحت .كب صاخلا
 فيلاكتلا نم ءزج ةيطغتل نيرطضت دق
 صوصخب ةلئسأ كيدل تناك اذإ .كسفنب
 يحصلا نيمأتلا قودنصب يلصتاف ،كلذ
 دعب ةعباتم صحف ءارجإ مزل اذإ .كب صاخلا
 ةطساوب اًيئزج هتيطغت متتسف ،صحفلا
.كب صاخلا يحصلا نيمأتلا قودنص

؟محرلا قنع ةحسم يه ام
 محرلا نم ايالخ ذخؤت ،محرلا قنع ةحسم يف
 نكمي ،ةقيرطلا هذهبو .لمعملا ىلإ لسرُتو
 نأ لبق للخ اهب يتلا ايالخلا ىلع روثعلا
.محرلا قنع ناطرس ىلإ روطتلا نم نكمتت

 مرولا سوريف) HPV دض كحيقلت مت اذإ ىتح"
."ةيرورض محرلا قنع ةحسم لازت ال ،(يرشبلا يميلحلا

 1

 2

 3

 وأ ماعلا سرامملا ىدل دعوم يددح <
 قنع ةحسم ذخأل ءاسنلا ضارمأ بيبط
 هيف كيتأت ال دعوم يددح .محرلا
 .ةيرهشلا ةرودلا

 ،ةلئسأ ةعضب ًالوأ بيبطلا كلأسيس <
.ةيرهش ةرود رخآ كتتأ ىتم لثم

 رصخلا نم ًءدب سبالملا نيعلختس <
.صحفلا ريرس ىلع نيقلتستسو

 ضعب ةلازإب بيبطلا موقيس <
 ،ةاشرف مادختساب محرلا نم طاخملا
 يهتني انهو .ملأ نودبو ةعرسب
.صحفلا

 ىلإ محرلا قنع ةحسم لسرُتس <
 ىلع يوتحت تناك ام اذإ ةفرعمل لمعملا
.ال مأ للخ اهب ايالخ

 اهقرغتسي يتلا ةدملا ام
؟رابتخالا
 ،اًبيرقت ةقيقد15  رابتخالا قرغتسي
 .اهئادتراو سبالملا علخ ًةنمضتم

 ىلع نيلصحتس ىتم
؟ةجيتنلا
 دعب ةجيتنلا ىلع كبيبط لصحيس
 اهعم/هعم يبترف .نيعوبسأ وأ عوبسأ
 قيرط نع ،جئاتنلل كفاشتكا ةقيرط
 .اًيصخش روضحلا وأ فتاهلا
 

 زردنالف يف ةديس700,000  نم رثكأ عضخت"

 ."محرلا قنع ةحسمل

؟نيكراشتس لهف

؟ةلمتحملا ةجيتنلا ام
:ناتلمتحم ناتجيتن ةمث
 
1. للخ ىلع روثعلا مدع. 

• رثعُي ال ،تالاحلا مظعم يف 
 مزلي الو للخ اهب ايالخ ىلع
 تاديس عست لصحت .يفاضإ صحف ءارجإ
.ةجيتنلا هذه ىلع ةرشع نم

• دعب ىرخأ محر قنع ةحسم ءارجإ كنكمي 
 .تاونس ثالث

2. قنع ةحسم يف للخ اهب ايالخ ىلع روثعلا 
.محرلا
• ينعي ال اذهف ،للخ فاشتكا لاح يف 

 نيرعشت دق .محرلا قنع ناطرسب كتباصإ
 .يفاضإ صحف ءارجإ مزلي هنأ ريغ ،قلقلاب
 ةحسم ءارجإ يفكي ،نايحألا ضعب يف
.رهشأ ةتس دعب ىرخأ محر قنع

 قنع ةحسم ىلع نيلصحت فيك
؟محرلا


