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في فاكتشاال
سبالمنا لوقتا
ألمورا من
مةالها.

:طبيبك من لمشورةا طلب من تأكدي
BHK-FO-ALG-2203

عنق ناسرط بفحص
لذيا افم .لرحما
تفعليه

ةيالتال ىواكشال نم يأ كيدل تناك اذإ:
• لبهمال لوح يعيبط ريغ طاخم ؛
• يعيبط ريغ فيزن:
 عامجال دعب وأ ءانثأ؛ ةيرهشال ةرودال ةرتف يف ينوكت مل اذإ ؛ -سأيال نس دعب.

أسئلة؟ أي لديك هل

• ءاسنال ضارمأ بيبط وأ ماعال سراممال ةراشتساب
• ةرايزب

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

• يناجمال مقرال ىلع الصتاالب 0800 160 60
info@bevolkingsonderzoek.be
• ينورتكإلال ديربال ناونع ةلسارمب
• ةعيرسال ةباجتساال زمر قيرط نع ): (QR

رالقرا.
ركاقر.
نيددحت تنأ
ةحسمل عوضخال
همدع نم محرال قنع.
ملعال يرورضال نم ،اذل
صحفال بويعو ايازمب.
ذاختا كنكمي ،ةقيرطال هذهب
رمأال مزل اذإ كبيبط عم ٍ،عاو رارق.

ايالمزا
• هلحارمو ،محرال قنع ناطرس فاشتكا نكمي
كسفنب هيظحالت نأ لبق ً
،اركبم ،ةيناطرسال.
• يدافت كنكمي ،ةيناطرسال فورظال ةجالعمب
ناطرسال روطت.
• محرال قنع ناطرس ءارج ةافوال رطخ ضافخنا.

لعيوبا

صحفال جمانرب يف ةكراشمال كسفنب نيددحت تنأ
ً
اديج كسفن يفقث .همدع نم.

• تنك اذإ ،اذل ً.الماك ً
اديكأت رفوي صحف دجوي ال
ىرخأ ضارعأ وأ داتعم ريغ فيزن نم نيناعت،
ضارمأ بيبط وأ ماعال سراممال ةرايزب يلضفتف
تاونس ثالث نم لقأ رورم الح يف ىتح ،ءاسنال
محرال قنع ةحسمل كعوضخ ذنم.
• ايالخال نم نايحأال ضعب يف مسجال صلختي
نأل ًارظن .هسفن ءاقلت نم للخ اهب يتال
ماودال ىلع رمأالب ؤبنتال هنكمي ال يبطال،
الح يأ ىلع ةيناطرسال ةلحرمال ةجالعم متت
ةجالعمال نكت مل ،ةالحال هذه يف .نانئمطالل
عاد نود قلقالب يترعشو لعفالب ةيرورضٍ.

لمحتملة؟ا لنتيجةا ام
ناتلمتحم ناتجيتن ةمث:
للخ ىلع روثعال مدع .1 .

• رث ُعي ال ،تاالحال مظعم يف
مزلي الو للخ اهب ايالخ ىلع
نم تاديس عست لصحت .يفاضإ صحف ءارجإ
ةجيتنال هذه ىلع ةرشع.
• ثالث دعب ىرخأ محر قنع ةحسم ءارجإ كنكمي
تاونس.

محرال قنع ةحسم يف للخ اهب ايالخ ىلع روثعال .2 .
• كتباصإ ينعي ال اذهف ،للخ فاشتكا الح يف
قلقالب نيرعشت دق .محرال قنع ناطرسب،
ضعب يف .يفاضإ صحف ءارجإ مزلي هنأ ريغ
دعب ىرخأ محر قنع ةحسم ءارجإ يفكي ،نايحأال
رهشأ ةتس.
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لرحم؟ا عنق مسحة على تحصلين كيف

< وأ ماعال سراممال ىدل دعوم يددح
قنع ةحسم ذخأل ءاسنال ضارمأ بيبط
هيف كيتأت ال دعوم يددح .محرال
ةيرهشال ةرودال.

< ةعضب اًلوأ بيبطال كألسيس
ةيرهش ةرود رخآ كتتأ ىتم لثم ،ةلئسأ.
< رصخال نم ًءدب سبالمال نيعلختس
صحفال ريرس ىلع نيقلتستسو.

< طاخمال ضعب ةالزإب بيبطال موقيس
ةعرسب ،ةاشرف مادختساب محرال نم
صحفال يهتني انهو .مأل نودبو.
< لمعمال ىإل محرال قنع ةحسم لس ُرتس
ايالخ ىلع يوتحت تناك ام اذإ ةفرعمل
ال مأ للخ اهب.

لرحم؟ا عنق ناسرط هو ام

1

قنع يف روطتي ثيبخ مرو وه محرال قنع ناطرس
يذال محرال نم يلفسال ءزجال وه محرال قنعو .محرال
صيخشت350
متي ،زردنالف يف .لبهمال يف حتفي 3 50
ةنس لك يف محرال قنع ناطرسب ةدي س.

لرحم؟ا عنق ناسرط فحص مجابرن هو ام

2

يتالال ءاسنال لكل محرال قنع ناطرس جمانرب مدقي
ةيناجم ةحسم ةنس  64و  25نيب نهرامعأ حوارتت
تاونس ثالث لك محرال قنعل.

ركة؟المشا علي تتعين اذالم

3

ايستغرقه لتيا لمدةا ام
ر؟اختباال

ا ًبيرقت ةقيقد  15رابتخاال قرغتسي،
اهئادتراو سبالمال علخ ًةنمضتم.

لنتيجة؟ا على ستحصلين متى

دعب ةجيتنال ىلع كبيبط لصحيس
اهعم/هعم يبترف .نيعوبسأ وأ عوبسأ
قيرط نع ،جئاتنلل كفاشتكا ةقيرط
ا ًيصخش روضحال وأ فتاهال.

مروال سوريف ( " HPVدض كحيقلت مت اذإ ىتح
ةيرورض محرال قنع ةحسم الزت ال (،يرشبال يميلحال".

هلحارم يف محرال قنع ناطرس فاشتكا لهسي
نأ لبق محرال قنع ةحسم مادختساب ةركبمال
ُ
فشتكت امك .كسفنب هيظحالت
هلحارم
كيدل نوكي ال ثيح .رابتخاال اللخ نم ةيناطرسال
ةيفاك ةطيسبال ةجالعمال نوكتو دعب ناطرس
ناطرسال روطت نم كتياقول.

ني؟امج لفحصا هل

وأ ماعال سراممال ةراشتسا لباقم اإل يددست نل
نع كلذ نم ءزج نيدرتستسو .ءاسنال ضارمأ بيبط
ليلحت .كب صاخال يحصال نيمأتال قودنص قيرط
ةيطغتل نيرطضت دق .يناجم محرال قنع ةحسم
ةلئسأ كيدل تناك اذإ .كسفنب فيالكتال نم ءزج
نيمأتال قودنصب يلصتاف ،كلذ صوصخب
ةعباتم صحف ءارجإ مزل اذإ .كب صاخال يحصال
ةطساوب ا ًيئزج هتيطغت متتسف ،صحفال دعب
كب صاخال يحصال نيمأتال قودنص.

لرحم؟ا عنق مسحة هي ام

لس ُرتو محرال نم ايالخ ذخؤت ،محرال قنع ةحسم يف
ىلع روثعال نكمي ،ةقيرطال هذهبو .لمعمال ىإل
روطتال نم نكمتت نأ لبق للخ اهب يتال ايالخال
محرال قنع ناطرس ىإل.

