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 اختبار سرطان القولون والمستقیم األنسب لك
 عاًما فأكبر،  45دلیل اتخاذ القرار المشترك ھذا مخصص للكبار ممن تبلغ أعمارھم 

رطان تاریخ شخصي أو عائلي مع س والعرضة بدرجة متوسطة لخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقیم ولیس لھم
 . القولون أو السالئل

یق ون مع فرویمكن لدلیل اتخاذ القرار المشترك ھذا مساعدتك على التعا. ، نھتم بتفضیالتكUChicago Medicineفي 
 .الرعایة الصحیة المنوط بحالتك التخاذ قرار بشأن اختبار الفحص األنسب لك

 القولونھناك نوعان من اختبارات سرطان 

   .ویُجرى في المنزل عن طریق أخذ عینة براز وإرسالھا بالبرید إلى المختبر اختبار البراز •

  .وھو اختبار یجریھ الطبیب لمعاینة الجزء الداخلي من القولون االختبار البصري •

 .  وكالھما فعال في اكتشاف سرطان القولون والمستقیم

 .  ، ھذه االختباراتMedicareتغطي أغلب خطط التأمین، بما في ذلك 

 .  تحدث إلى فریق الرعایة الصحیة المنوط بحالتك بخصوص االختبار األنسب لك

 )Fecal Immunochemical Test, FIT(االختبار الكیمیائي المناعي للبراز : اختبارات البراز
 تخضع لھ مرة واحدة سنویًا •

 یمكنھ اكتشاف السرطان •

 في المنزل باستخدام أدوات یعطیھا لك طبیبكتأخذ فیھ عینة من البراز  •

 یتحقق من وجود دم في البراز من أول تبرز •

 أرسل عینتك إلى المختبر •

 .طبیعیة، فستحتاج إلى تنظیر القولون FITإن لم تكن نتیجة اختبار  •

 تنظیر القولون: االختبارات البصریة
 سنوات 10یُجرى كل  •

 یمكنھ الوقایة من السرطان واكتشافھ  •

 یستخدم طبیبك أنبوبًا بھ كامیرا صغیرة للتحقق من •
وجود السالئل والسرطانات في قولونك ومستقیمك 

 وإزالتھما

 تحتاج إلى تجھیز األمعاء قبل ھذا االختبار •

 . ستكون مخدًرا أثناء اإلجراء •

 . ستتناول حبوبًا ومشروبًا إلفراغ قولونك •
 .یسبب ذلك براًزا شبیًھا بالماء

الحصول على إجازة من عملك في ذلك تحتاج إلى  •
 الیوم، ومطالبة أحد ما بتوصیلك إلى المنزل

 

  

 سلیلة 
 قولونیة
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 اختبار سرطان القولون والمستقیم األنسب لك

تمثل  أدناه التية ى الخانضع عالمة عل. فكر فیما یھمك عند اختیار اختبار الفحص .أحضر ھذه الصفحة إلى موعدك المقبل في عیادة الرعایة الصحیة
  .إجابتك عن كل سؤال لمساعدتك وفریق رعایتك الصحیة على مناقشة االختبار األنسب لك

  :إلى أي درجة أنت قِلق حیال
غیر قلق 

على 
 اإلطالق

 كثیًرا إلى حد ما قلیالً 

     جمع عینات برازك

     إجراء اختبار مرة في السنة

     تجھیز األمعاء إلفراغ القولون

     الخضوع إلجراء باضع

     الحصول على إجازة إلجراء تنظیر القولون 

     التخدیر خالل اإلجراء

     الحاجة إلى من یقودني إلى المنزل بعد االختبار

     الخضوع الختبار یكتشف السالئل ویقي من السرطان

 الحقائق والخرافات: اختبار سرطان القولون والمستقیم
 الحقیقة الخرافة

فضة وھناك خیارات فحص منخ. Medicareأغلب اختبارات الفحص یغطیھا التأمین، بما في ذلك  االختبار مرتفع التكلفة
 .التكلفة أیًضا

لم یَصب أي شخص من عائلتي مطلقًا بسرطان 
 .رالقولون والمستقیم، لذلك لسُت معرًضا للخط

بھذا  أشخاص یخلو تاریخھم العائلي من اإلصابةتُكتشف أغلب سرطانات القولون والمستقیم لدى 
 .مع ذلك، یكون من لدیھم تاریخ عائلي أكثر عرضة للخطر. السرطان

 إن بدا البراز طبیعیًا، 
 .فأنا على ما یرام

ا مصابً  بسرطان القولون والمستقیم أو بالسالئل حتى لو بدا برازك طبیعیًا أو لم تكن قد تصاب
 .بأعراض أخرى

واالختبارات  .تحدةسرطان القولون والمستقیم ھو ثاني األسباب الرئیسیة المؤدیة للوفاة في الوالیات الم .القولون والمستقیم لیس شائعًاسرطان 
 .  ھي الطریقة المثلى للوقایة من الوفاة الناجمة عن سرطان القولون والمستقیم

تنظیر القولون ھو الطریقة الوحیدة لعمل 
 .بعضھا بسیط ویمكن القیام بھ في المنزل ،أنواع مختلفة من االختباراتھناك  .االختبار

 وسائل تقلیل خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقیم

 الحفاظ على وزن صحي •

 المداومة على النشاط البدني  •

 عدم التدخین •
 تقلیل شرب الكحولیات  •

 .تناول أطعمة غنیة بالفواكھ والخضراوات •
 
 
 


