اختبار أمعاء
بسيط قد ينقذ
حياتك.

Arabic

املزيد من املعلومات
إذا كان يرتاوح عمرك بني  50و  74عاماً،
فانتبه عند وصول مجموعة االختبار يف الربيد.
ملزيد من املعلومات حول الربنامج وبغية
التحقق من موعد وصول مجموعة
االختبار ،قم بزيارة املوقع
www.cancerscreening.gov.au
أو اتصل بالرقم .1800 118 868
إن مجموعة أدوات االختبار املنزيل املرسلة
بالربيد إىل من ترتاوح أعمارهم بني  50و 74
سنة هي مجانية وسهلة االستعمال ويمكنها
الكشف عن العالمات املبكرة لرسطان األمعاء.
www.cancerscreening.gov.au
للحصول عىل معلومات بلغتك ،اتصل بخدمة الرتجمة
والرتجمة الفورية 13 14 50 :أو قم بزيارة
www.cancerscreening.gov.au/translations

الربنامج الوطني لفحص
رسطان األمعاء
إن إجراء هذا االختبار البسيط يمكن أن ينقذ
حياتك .األمر أسهل مما تظن  -مليون شخص
أسرتايل يقومون به كل عام.

يزداد خطر اإلصابة برسطان األمعاء بدءا ً من سن الخمسني،
وأحيانا ً تكون األعراض غري جلية.

حينها تأتي اختبارات الكشف  -سيتم إرسال مجموعة اختبار
لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  50إىل  74عاما ً يف
الربيد للقيام به يف املنزل .يتفحص االختبار آثار الدم الصغرية
يف برازك ويمكنه اكتشاف العالمات املبكرة للمرض.
لذا ال تقلل من شأن أهمية برازك ،فقد ينقذ حياتك.

ملاذا يتعني عليك إجراء االختبار؟

لدى أسرتاليا واحد من أعىل معدالت اإلصابة برسطان األمعاء يف العالم  -حوايل
 17000شخص يصابون برسطان األمعاء كل عام.

يحسن فرصتك يف حياة طويلة وصحية .إنه رسيع،
يمكن لالختبار البسيط أن
ّ
ونظيف ،وسهل  -قم بجمع عينتني صغريتني من الرباز ،وضعهما يف الربيد وانتهى
األمر.

من يتعني عليه إجراء االختبار؟

كل من الرجال والنساء عرضة لخطر رسطان األمعاء .يقلل االختبار املبكر
واملنتظم من مخاطر إصابتك.

ينصح األطباء أن يخضع األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  50و  74عاما ً و ال
يعانون من أية أعراض لالختبار كل عامني للمساعدة يف الكشف عن تغريات األمعاء
مبكرا ً حيث يكون عالجها أسهل.
ال يؤثر رسطان األمعاء عىل كبار السن فقط –يزداد خطر اإلصابة برسطان األمعاء
بدءا ً من سن الخمسني.

ما الذي يبحث عنه االختبار؟

يقوم االختبار بفحص آثار ضئيلة من الدم يف برازك .يمكن أن ينمو رسطان
رسب
األمعاء أو األورام الحميدة (الكتل الصغرية) يف بطانة األمعاء .ويمكن أن تت ّ
كميات ضئيلة من الدم من هذه النتوءات ويمكن العثور عليها يف الرباز .ال تتحول
كل األورام الحميدة إىل رسطان .إزالة االورام الحميدة تقلل من خطر االصابة
برسطان االمعاء.

األعراض

أج ِر االختبار .واغتنم
الفرصة لصالحك.
يمكن عالج
٪ 90

من حاالت رسطان
األمعاء التي يتم
تشخيصها مبكرا ً
بنجاح.

يمكن أن يتطور رسطان األمعاء دون أي أعراض .وهذا هو السبب الذي يجعل
إجراء االختبار املجاني كل عامني أمرا ً مهماً .يمكن أن تشمل األعراض ما ييل:
– الدم يف برازك أو يف حوض املرحاض-

–	تغيري طارئ ومستمر يف عادة املرحاض الخاصة بك ،مثل الرباز لني القوام،
واإلمساك الشديد و  /أو إذا كنت بحاجة إىل التربز أكثر من املعتاد
– التعب غري املربر أو فقدان الوزن-
– ألم يف املعدة.

إذا الحظت أيا ً من هذه األعراض ،فهذا ال يعني أنك مصاب برسطان األمعاء ،ولكن
من املهم جدا ً أن تتحدث مع طبيبك يف أقرب وقت ممكن.

يمكن أن يؤثر رسطان األمعاء عىل األشخاص ممن هم دون  50عاماً ،لذا تأكد من
أن جميع أفراد عائلتك وأصدقائك يعرفون هذه األعراض ويتحدثون إىل طبيبهم إذا
كانوا قلقني.

