
الفحوصات املوىص بها للتحري عن الرسطان

املفردات 50 سنة فام فوق من 40 إىل 49 سنة من 25 إىل 39 سنة

فحص رسطان القولون واملستقيم *
ميكن لهذه الفحوص املساعدة يف تجنب اإلصابة 

برسطان القولون واملستقيم أو العثور عليه يف 
وقت مبكر عندما يكون من األسهل عالجه. 

فحص رسطان القولون واملستقيم *
ابدأ الفحوص يف سن 45. هناك عدة أنواع من الفحوص ميكن استخدامها. تحدث مع مقدم الرعاية 
الصحية حول الفحوص ا ألنسب لك. بغض النظر عن الفحص الذي تختاره ، فإن أهم يشء هو إجراء 

الفحص.

فحص رسطان القولون واملستقيم *
عليك معرفة ما إذا كنت يف خطر اإلصابة برسطان 

القولون أو املستقيم بشكل مرتفع. إذا مل يكن 
األمر كذلك ، فال يلزم إجراء اختبار يف هذا الوقت.

فحص رسطان الربوستات
مستويات مستضد الربوستاتا )PSA( يف الدم 
قد تكون أعىل لدى الرجال املصابني برسطان 

الربوستات، باإلضافة إىل مؤرشات أخرى. 

فحص رسطان الربوستات
تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول الفوائد 
واملخاطر املحتملة للفحص لتحديد ما إذا كان 

مناسبًا لك. إذا قررت أن تفحص، يجب أن تخضع 
الختبار دم PSA مع أو بدون اختبار املستقيم 

الرقمي. تحدث مع طبيبك عن وترية الفحوصات 
التي تحتاجها.  

فحص رسطان الربوستات
ابتداًء من سن 45،يجب أن يناقش الرجال 

األكرث عرضة لإلصابة )الرجال األمريكيون من 
أصول أفريقية، والرجال الكاريبيون الذين هم 
من أصول أفريقية، والرجال الذين لديهم  من 

أفراد عائلتهم من قد أصيبوا برسطان الربوستاتا  
قبل سن 65 عاما( يجب عليهم مناقشة الفوائد 
واألخطار املحتملة للفحوصات مع مقدم الرعاية 

الصحية. وبعد املناقشة ينبغي أن يقرروا ما 
إذا كانوا يريدون أن يتم اختبارهم باستخدام 
اختبار الدم PSA مع أو بدون الفحص الرقمي 

للمستقيم.

فحص رسطان الربوستات
ال يلزم إجراء فحص يف هذا الوقت.

املاموجرام
التصوير الشعاعي للثدي هو أشعة سينية للثدي 

تستخدم للمساعدة يف البحث عن عالمات اإلصابة 
برسطان الثدي  لدى النساء اللوايت ال يعانني من 

أي أعراض أو مشاكل يف الثدي. 

فحص رسطان الثدي*
احصيل عىل صورة أشعة املاموجرام كل سنة ملن 

ترتاوح أعامرهم  بني 45 و 54، ثم يف سن 55 ميكن 
أن تنتقل إىل صور الثدي باألشعة كل عامني، أو 
مواصلة الفحص السنوي طاملا كنت بصحة جيدة.

فحص رسطان الثدي*
يجب أن يكون لدى النساء الاليت ترتاوح أعامرهن 
بني 40 و 44 عاًما الخيار للبدء  يف إجراء فحص 
رسطان الثدي باستخدام صور الثدي الشعاعية 
السنوية. بداية من سن 45، أحصيل عىل فحص 

املاموجرام كل عام.

فحص رسطان الثدي
عليك معرفة ما إذا كنت يف خطر اإلصابة برسطان 
الثدي بشكل مرتفع. إذا مل يكن األمر كذلك ، فال 

يلزم إجراء فحص يف هذا الوقت.

أخربي طبيبك أو املمرضة عىل الفور إذا الحظت 
 أي تغريات يف شكل الثديني 

أو الشعور بهام.

 Pap Test 
 يتحقق فحص عنق الرحم Pap من 

 التغريات يف الخاليا أو الخاليا غري الطبيعية
 يف عنق الرحم. 

 HPV Testا
 )HPV( فحص فريوس الورم الحليمي البرشي

يتحقق من وجود الفريوس وميكن إجراؤه يف نفس 
.Pap الوقت مع فحص

اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي األسايس 
وهو اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي الذي 

يُجرى مبفرده ألغراض التحري عن الرسطان.
االختبار املشرتك

االختبار باستخدام اختبار فريوس الورم الحليمي 
البرشي واختبار مسحة عنق الرحم. 

فحص رسطان عنق الرحم
 يجب عىل من ترتاوح أعامرهن بني 25 و 65 عاًما ويعانني من عنق الرحم إجراء اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي األسايس

  كل 5 سنوات. إذا مل تتمكني من الحصول عىل اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي األسايس، عليِك باختبار مشرتك 
 )اختبار فريوس الورم الحليمي البرشي مع اختبار مسحة عنق الرحم( كل 5 سنوات أو اختبار مسحة عنق الرحم كل 3

  سنوات. ال يزال يتعني عىل من تحصل عىل لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي الخضوع للفحوص. يجب عىل 
 من أُزيل عنق رحمها عن طريق الجراحة التوقف عن االختبار ما مل تكن الجراحة املجراة هي لعالج رسطان عنق الرحم

 أو الحاالت الخطرية من احتاملية الترسطن.

فحص رسطان الرئة
األشخاص الذين يدخنون أو اعتادوا التدخني هم 

أكرث عرضة لرسطان الرئة. تحدث إىل أحد مقدمي 
الرعاية الصحية حول خطر اإلصابة برسطان الرئة 

وفحص اإلصابة بالرسطان.

فحص رسطان الرئة.
قد يفيدك الفحص اإلشعاعي املقطعي ذو الجرعة 
املنخفضة سنوياً إذا كنت مدخناً  حالياً أو سابقاً 
يرتاوح عمرك ما بني 55 و 74 عاماً وبصحة جيدة 

إىل حد ما. 

يغطي التأمني عادة خدمات الوقاية والفحص. يرجى التحقق للتأكد من مزايا الرعاية الصحية الخاصة بك. 
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 قد تساعد فحوص الكشف عن اإلصابة بالسرطان الموصى بها في إنقاذ  حياتك. 
اسأل الطبيب أو الممرض عن هذه الفحوص.

إحصل على الفحوص الالزمة!

تأكد من إخبار الطبيب أو املمرضة إذا كنت تعاين من أي نوع من أنواع الرسطان أو إذا كان لديك أم أو أب أو أخ أو أخت أو أطفال مصابون بالرسطان.

* قد تحتاج إىل البدء يف إجراء الفحوصات لبعض أنواع الرسطانات مبكراً أو إجراء الفحوصات بتكرار أكرب إذا كانت لديك عوامل خطورة معينة. تحدث مع 

cancer.org | 1.800.227.2345طبيبك عن هذا األمر.
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