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عوضخال نيددحت تنأ
ريوصتب صحفلل
نم ةعشأالب يدثال

يرورضال نم ،اذل .همدع
بويعو ايازمب ملعال

ةقيرطال هذهب .صحفال،
عم ،ٍعاو رارق ذاختا كنكمي

رمأال مزل اذإ كبيبط.

• نول ريغت ،مرو :يدثال يف اًريغت يتظحال اذإ
لوح يدلج حفط ،ةملحال شامكنا ،ريقنت ،دلجال

نم مد جورخ وأ لئاوسلل نادقف وأ باهتال ،ةملحال
؛ةملحال

• ةباصإ :يدثال ناطرسب كتباصإ رطخ يدازت اذإ
ةدجال( ةرشابمال كترسأ يف ءاسنال نم ديدعال،

يدثال ناطرسب )تانبال وأ تاوخأال ،مأال.

• نأ لبق ،ارًكبم ،يدثال ناطرس فاشتكا نكمي
كسفنب هيظحالت.

• هنم يفاعتال نم ينكمتت نأ حجرمال نم.
• يدثال ناطرس ءارج ةافوال رطخ ضافخنا.

• ةدوجال يالعو يناجم صحفال.
• صرف للقي امم .ءابطأ ةدع ىلع ةعشأال روص ضرع

يدثال ناطرس فاشتكا مدع.

• تقو يف ةدوجوم ريغ تاناطرسال عاونأ ضعب
بعصت ةجردل اًدج ةريغص نوكت وأ ،صحفال

اهالفغإ متي وأ اهتدهاشم.
• ديدش ءطبب ومنت يدثال ناطرس عاونأ ضعب

هنأ اإل ،ةضيرملل ةاناعم ببست ال اهنأ ةجردل
الح يأ ىلع اهتجالعم متت.

• نأ اإل ،اًضيأ ناطرسال يف عاعشإال ببستي دق
صحفال اذه يف اًدج ضفخنم رطخال اذه.

قرارك القرار.

للنساء الثدي سرطان حصف برنامج عن معلومات
سنة 69 و 50 بين أعمارهن تتراوح الالتي.

عليهفت الذي ماف

 سرطان حصفب نقوم نحن .
مجاًنا الثدي

طبيبك من المشورة طلب من تأكدي:

أسئلة؟ أي لديك هل

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

المزايا

العيوب

• ءاسنال ضارمأ بيبط وأ ماعال سراممال ةراشتساب
 • ةرايزب

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be 
 • يناجمال مقرال ىلع الصتاالب 60 160 0800

info@bevolkingsonderzoek.be
 • ينورتكإلال ديربال ناونع ةلسارمب

: )QR( ةعيرسال ةباجتساال زمر قيرط نع • 

?

في فاكتشاال
سبالمنا لوقتا

ألمورا من
مةالها.
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يدثال يف روطتي ثيبخ مرو وه يدثال ناطرس.
صحفال قيرط نع يدثال ناطرس فاشتكا متي
ةينيسال ةعشأال( ةعشأالب يدثال ريوصتب

يدثلل(.

ناتلمتحم ناتجيتن ةمث:

للخ ىلع روثعال مدع . 1.
• تاديسال نم % 96 لصحت

ةجيتنال هذه ىلع.
• كلصيس ،نيتنس دعب

صحفال ءارجإل ديدج باطخ
ىرخأ ةرم.

• كييدث يف اًريغت تظحال اذإ
سراممال ةرايز ىجرُيف ،نيتنسال نيتاه اللخ

ماعال.

ناطرس دوجو ىإل ةراشإ هذه نوكت دق ،للخ ةظحالم . 2
يدثال.

• ةجيتنال هذه ىلع تاديسال نم % 4 لصحت.
• ناطرس ناك ام اذإ ديدحتل يفاضإ صحف مزلي

ىلع ماعال سراممال كدعاسيس .ال مأ يدث
صحفال اذه طيطخت.

• مدع يفاضإال صحفال رهظي ،ءاسنال مظعم يف
يدث ناطرس دوجو.

> مويال يف ةعشأال مسق ىإل يبهذا
نيددحمال دعومالو.

> كعم باطخال يرضحأ.

> زاهج ىإل قيرفال ءاضعأ دحأ كذخأيس
كيطعيسو ةعشأالب يدثال ريوصت
اذإ .صحفال نع تامولعمال نم ديزمال
ركذ ىجرُيف ،قلقالب نيرعشت تنك

كلذ.

> قيرفال ءاضعأ دحأ طقتليس
كلذب مايقلل .يدث لكل نيتروص،

نيحول نيب يدث لك طغض متيس
اًملؤم كلذ نوكي دق .ٍناوث عضبل

يرورض وهو .راض ريغ هنكلو
ليلق عاعشإب ةديج ةروص طاقتالل

اًدج.

> تاذ ةروصال تناك اذإ امم قيرفال وضع ققحتيس
ىهتنا دقف ،كلذك تناك نإو ؛ال مأ ةديج ةدوج

صحفال.

اًبيرقت ةقيقد 30 رابتخاال قرغتسي،
اهئادتراو سبالمال علخ ًةنمضتم.

نم نينثا ىلع كروص ضرع متيس
وهو .لقأال ىلع ةعشأال ييئاصخأ

يف للخال نع نوثحبي نوصصختم
 نأ لبق نيعوبسأ رمأال قرغتسي دق مث

.روصال
ةجيتنالب باطخ ىلع بيبطالو تنأ نيلصحت.

ءاسنال لكل يدثال ناطرس صحف جمانرب مدقي
اًصحف ةنس 69 و 50 نيب نهرامعأ حوارتت يتالال
ةينيسال ةعشأال( ةعشأالب يدثال ريوصتل اًيناجم

نيتنس لك )يدثلل.

يف اًراشتنا ناطرسال عاونأ رثكأ وه يدثال ناطرس
ديزت يتالال ءاسنال يف 4 نم 3 ةباصإب ،ءاسنال

يدثال ناطرسب ةنس 50 نع نهرامعأ.
ام اذإ كرابخإ نم نكمتن دق ،صحفال اذه قيرط نع
هيظحالت نأ لبق يدثال ناطرس نم نيناعت تنك

ارًكبم يدثال ناطرس انفشتكا املك .كسفنب،
ةجالعمال حاجن ةصرف تداز.

ىدل ليجستالب يتمق اذإ ةيناجم ةكراشمال
ءارجإ مزل اذإ .يكيجلبال يحصال نيمأتال قودنص

صحفال دعب ةعباتم صحف،
ةطساوب هتيطغت متتسف

نيرطضت دق( كب صاخال يحصال نيمأتال قودنص
كسفنب صوحفال هذه فيالكت نم ءزج ةيطغتل(.

نم كييدثل ةروص يه ةعشأالب يدثال ريوصت
فاشتكاب انل حمسي امم .)ةينيس ةعشأ ( لخادال

يدث ناطرس نوكي دق يذال للخال.

 الثدي؟ سرطان حصف برنامج هو ماالثدي؟
سرطان هو ما

"لك ،زردنالفب ةديس 200,000 نم رثكأ كراشت

صحفال يف ،ةنس".
؟نيكراشتس لهف

الثدي؟ سرطان هو ما الثدي بتصوير حصفال على تحصلين فكيالمحتملة؟ النتيجة ما
باألشعة؟

يستغرقها التي المدة ما
االختبار؟

النتيجة؟ على ستحصلين متى

المشاركة؟ علي تتعين لماذا

مجاني؟ حصفال هل

األشعة أو( باألشعة الثدي تصوير هو ما
؟)للصدر السينية


