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شكر وتنويه إلى مستخدمي لوحات الشرح هذه

أعدت مؤسسة Cancer Institute NSW لوحات الشرح هذه لدعم الذين يقدمون معلومات عن 

سرطان الثدي وفحص الثدي للنساء من خلفيات ثقافية متنوعة، وخصوًصا المؤهالت لالشتراك في 

 .BreastScreen NSW برنامج

تشمل لوحات الشرح هذه المواضيع التالية:

الثدي وصحة الثدي	 

إدراك صحة الثدي	 

سرطان الثدي	 

فحص الثدي	 

 	BreastScreen NSW إجراء فحص ماموغرام لدى

بعد فحص الماموغرام	 

المزيد من الفحوصات والتقييم	 

إذا كنت مصابة بسرطان الثدي	 

وسائل خفض مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي	 

الخالصة والدروس الرئيسية	 

البرامج األخرى لفحوصات االستقصاء عن السرطان 	 

يرجى من مستخدمي لوحات الشرح هذه تعديل صياغة المعلومات المقدمة لتتناسب مع أفراد 

مجتمعهم، وبإمكانهم استخدام األقسام  المالئمة الحتياجات المرأة أو المجموعة التي يعرضون عليها 

لوحات الشرح. 

يمكن استخدام لوحات الشرح لمجموعات نسائية صغيرة أو لتقديم المعلومات إلمراة واحدة. 

تم اقتباس لوحات الشرح هذه من الدليل األصلي الذي يحمل عنوان

 .A Breast Health and Breast Screening Bilingual Community Education

وقام بإعداد المورد الرئيسي Sydney West Area Health Service في 2007، بتمويل 

من منحة صادرة عن Cancer Institute NSW؛ وكان الغرض من المنحة إعداد موارد 

  Multicultural Health Network’s Bilingual Community Health Education Program لـ

يتقدم طاقم BreastScreen NSW في Cancer Institute NSW بجزيل الشكر من ممثلي قطاعات 

صحة وتوعية الثقافات المتعددة وممثلي الجاليات من خلفيات ثقافية متنوعة الذين قدموا المساعدة 

واإلرشاد خالل تحديث هذا المورد.   

© Cancer Institute NSW 2018

 .Julie Haysom الرسوم اإليضاحية بريشة



Facilitator notes - The breast

•• Breasts•are•made•up•of•lobules•and•ducts•surrounded•by•fatty•and•
connective•tissue.

•• Lobules•produce•breast•milk.

•• Ducts•carry•milk•to•the•nipple.

•• Breast•tissue•covers•not•just•the•breast•mounds,•but•also•the•area•from•
the•collarbone•to•the•bra•line,•and•may•extend•into•the•glands•under•
the•arms.•Please•see•activity.

Slide 1 (notes)

Activity

Demonstrate•the•area•from•your•collarbone•to•bra•line•and•point•to•the•
glands•under•your•arms.



الثدي

Slide 1

يتألف الثدي من فَُصيصات ُغّدية وقنوات، يحيط بها نسيج دهني ونسيج ضام.  •

تدّر الُفَصيصات الغّدية حليب الثدي. •

تنقل القنوات الحليب إلى الحلمة. •

فُصيصات

جلد

عضلة صدرية

ضلع

يمتّد نسيج الثدي حتى 

منطقة اإلبط

قنوات

هالة الحلمة
الحلمة

نسيج ُغّدي

نسيج ضام

نسيج دهني



Facilitator notes - Breast health

•• Every•woman’s•breasts•are•different.•Breasts•differ•in•size,•shape•and•
colour•of•the•nipples.

•• Women’s•breasts•change•at•different•times•in•their•lives.•They•change•
with•women’s•menstrual•cycle,•when•pregnant,•while•breastfeeding,••
and•as•we•grow•older.

•• It’s•sometimes•hard•for•us•to•talk•about•our•breasts•to•others•because•
our•breasts•are•private.

Slide 2 (notes)



صحة الثدي

Slide 2

يختلف ثدي كل إمرأة عن األخرى. يختلف الثدي من حيث الحجم والشكل ولون الحلمتين.  •

يتغيّر ثدي المرأة في أوقات مختلفة من حياتها. •

إدراكك لشكل ثدييك وملمسهما أمر مهم.  •



Facilitator notes - Being breast aware
•• Look•at•and•feel•your•breasts•when•you•are•showering,•drying•yourself•
or•dressing.•Get•to•know•what•is•normal•for•you.

 • Do you know what your breasts usually look like?

•• If•you•notice•any•changes,•or•feel•a•lump•in•your•breast,•see•your•
doctor•as•soon•as•possible.

Breast changes to be aware of•(refer•to•graphic):

•• If•you•notice•any•of•these•changes,•discuss•this•with•your•doctor•as•
soon•as•possible.

•• Remember,•it’s•never•too•early•or•too•late•to•start•being•breast•aware.•
It’s•important•to•check•your•breasts.

Slide 3 (notes)



وجود تغّير في حجم ثديك أو 

شكله. 

وجود إفراز من الحلمة يحصل من 

دون عْصر. 

وجود أي كتلة أو تكّتل، خصوًصا 

إذا كان ذلك في ثدي واحد فقط. 

وجود تغّير في الحلمة، كالتقشر 

أو التقّرح أو االحمرار أو االنقالب 

للداخل. 

وجود تغّير في جلد الثدي، 

كاالحمرار أو التنقير )نُقرات 

كقشر البرتقال(. 

وجود ألم غير معتاد ومستمر في 

ثديك أو إبطك.

إدراك صحة الثدي

Slide 3

إدراكك لشكل ثدييك ولملمسهما أمر مهم. •

انظري إلى شكل ثدييك وتحّسسيهما عندما تستحمين أو تجففين بدنك أو ترتدين مالبسك. كوني على دراية بالشكل  •

والملمس الطبيعيين لثدييك.

تفّقدي...

تحّسسي...



Facilitator notes - Breast cancer
It’s important for women to talk about breast cancer:
•• Many•of•us•have•uncomfortable•feelings•about•cancer.•
•• Some•of•us•find•that•just•saying•the•word•cancer•is•frightening,•or•we•don’t•want•to•say•it•out•loud.•
•• There•are•many•different•reasons•it•can•be•difficult•to•talk•about•cancer•(see•activity).

Breast cancer: 
•• Breast•cancer•is•the•most•common•cancer•among•women.
•• As•you•can•see,•1•in•8•women•in•NSW•will•develop•breast•cancer.•
•• Men•also•develop•breast•cancer.•However,•this•is•far•less•common.

Myths and misconceptions:
•• You•cannot•catch•breast•cancer.•It’s•not•contagious.
•• Breast•cancer•is•a•common•health•issue•for•women;•it’s•not•something•to•feel•ashamed•of.
•• Injuries•to•your•breast•do•not•cause•breast•cancer.
•• You•cannot•get•breast•cancer•just•by•talking•about•it.

Slide 4 (notes)

Activity
How•does•talking•about•cancer•make•you•feel?

Do•you•know•someone•who•has•experienced•breast•cancer?



Slide 4

من المهم أن تتحدث النساء عن سرطان الثدي. •

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء األستراليات. •

تصاب إمرأة من أصل كل 8 نساء في نيو ساوث ويلز بسرطان الثدي.  •

سرطان الثدي

تصاب إمرأة من أصل كل 8 نساء 
في نيو ساوث ويلز 

بسرطان الثدي. 



Facilitator notes - What is breast cancer?

Slide 5 (notes)

What is breast cancer? 

•• Breast•cancer•is•a•collection•of•cells•in•the•breast•tissue•that•grow•in•an•uncontrolled•manner.•

•• There•are•different•types•of•breast•cancer.•This•can•depend•on•where•the•cancer•is•within•the•
breast,•or•if•it•has•spread•to•an•area•outside•of•the•breast.

•• Being•a•female•and•over•50•are•the•two•biggest•risk•factors•for•breast•cancer.•

•• Having•regular•screening•mammograms•is•the•best•way•to•find•breast•cancer•early•in•women•
over•50.

•• Even•if•there•is•no•breast•cancer•in•your•family,•you•are•still•at•risk.

•• If•you•do•have•a•family•history•of•any•type•of•cancer,•please•talk•to•your•doctor•about•this.

•
Finding breast cancer:

•• • Fear•of•finding•cancer•can•be•a•reason•why•some•women•do•not•have•mammograms.•

•• A•mammogram•cannot•stop•you•from•getting•breast•cancer,•but•is•the•most•effective•way••
to•find•breast•cancer.

•• Mammograms•can•find•cancers•when•they•are•as•small•as•a•grain•of•rice.

•• Even•when•they•are•diagnosed•with•breast•cancer,•women•may•not•identify•as•being•“sick”••
or•“unwell”.

•• When•breast•cancer•is•found•early,•women•have•more•treatment•options•and•better•outcomes.



Slide 5

ما هو سرطان الثدي؟
سرطان الثدي عبارة عن مجموعة خاليا في نسيج الثدي تنمو على  •

نحو ال يمكن التحّكم فيه. 

هناك أنواع مختلفة من سرطان الثدي وعالجات مختلفة له.  •

يمكن أن تصاب النساء بسرطان الثدي من دون مالحظة أية أعراض  •

أو تغيّرات. 

عوامل الخطر الرئيسية لسرطان الثدي هي:

كونك إمرأة •

بلوغ سّنك فوق 50 عاًما •



Facilitator notes - Breast screening

Slide 6 (notes)

•• A•mammogram•is•an•x-ray•of•a•woman’s•breast.

•• The•mammogram•is•done•by•a•female•radiographer.

•• Each•breast•is•x-rayed•from•top•to•bottom,•and•from•side•to•side.•

•• The•mammogram•presses•the•breast•(demonstrate with hands)•to•get•the•best•picture•of•the•
breast•possible.

•• The•pressing•can•be•uncomfortable,•but•should•not•be•painful.•The•breast•is•only•pressed•for•a•
few•seconds•–•it•is•very•quick.

•
Other information:

 • Radiation:•As•with•any•x-ray,•a•very•low•amount•of•radiation•is•needed•when•taking•a•
mammogram.•Research•shows•that•the•benefits•of•having•a•mammogram•outweigh•any•risks•
from•radiation.

 • Breast implants:•Most•women•with•breast•implants•can•have•a•mammogram.•Women•need•to•
tell•BreastScreen•NSW•when•they•make•their•appointment.•

 • Pregnancy:•Women•who•are•pregnant•are•not•eligible•to•be•screened.•

 • Breastfeeding: Women•who•are•breastfeeding•should•advise•the•staff•when•making•their•
appointment.



فحص الثدي

Slide 6

الماموغرام )ويسمى أيضاً فحص الثدي( هو فحص باألشعة السينية لثدي المرأة.   •

تقوم مصوِّرة أشعة بتصوير كّل من ثدييك باإلشعة السينية من األعلى إلى األسفل، ومن جانب إلى آخر. تضغط اآللة على  •

الثدي. 



Facilitator notes - Having a mammogram with BreastScreen NSW

Slide 7 (notes)

•• BreastScreen•NSW•recommends•women•aged•50–74•years•have•a•mammogram•every•two•years.•Research•tells•us•screening••
is•of•most•benefit•for•women•in•this•age•group.

•• Reminder•letters•are•sent•every•two•years•for•women•in•this•age•group.
•• BreastScreen•has•many•screening•clinics•across•NSW,•as•well•as•mobile•vans•that•visit•more•than•180•locations•every•two•years.
•• Radiographers•are•female•and•specially•trained.
•• The•x-ray•rooms•are•very•private,•with•just•the•client•and•the•radiographer•present.
•• A•doctor’s•referral•is•not•required.
•• Call•13•20•50•to•book•an•appointment.•Call•13•14•50•if•an•interpreter•is•required.
•
Women 40–49 years and women 75 and over
•• The•risk•of•breast•cancer•is•lower•in•these•age•groups.
•• Talk•to•your•doctor•about•whether•screening•at•this•time•is•right•for•you.
•
Women who have screened previously with BreastScreen
•• Women•who•have•screened•previously•can•book•online•using•a•special•code.•BreastScreen•will•send•the•code•to•you•in•a•letter.
•• If•you•do•not•receive•a•letter•from•BreastScreen,•you•should•call•and•make•an•appointment.

Activities

•• Hand•out•BreastScreen•NSW•appointment•cards•and•brochures•to•all•women.
•• Mock•call•to•make•a•booking.
•• Demonstrate•searching•for•a•clinic•by•suburb•online•(www.breastscreen.nsw.gov.au).
•• Consent•forms:•Explain•and•assist•women•to•complete•their•consent•form,•which•they•will••

need•to•provide•at•their•appointment.



BreastScreen NSW فحص الماموغرام لدى

Slide 7

على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و74 عاماً إجراء فحص ماموغرام مرة كل سنتين. •

الفحص مجاني •

BreastScreen NSW هو للنساء اللواتي ليس لديهن أعراض. على النساء اللواتي لديهن أعراض مراجعة طبيبهن على الفور.  •

عندما تبلغين الـ50 من العمر، تتلقين رسالة بالبريد تدعوك إلى إجراء فحص ماموغرام.  •

يوجد أكثر من 200 عيادة فحص في NSW، بما فيها عربات فحص متنقلة.  •

جميع  مصّوري األشعة نساء.  •

ال تحتاجين إلى إحالة من طبيب.  •

 غرف التصوير باألشعة خصوصية للغاية.  •

 يمكنك العثور على أقرب عيادة لك على موقع BreastScreen NSW اإللكتروني:

breastscreen.nsw.gov.au

اكتبي الرمز البريدي لضاحيتك أو اسمها

للعثور على أقرب عيادة فحص



Facilitator notes - Going to the clinic
Interpreters
•• Do•you•need•an•interpreter?•Please•tell•staff•when•you•book•your•appointment•that•you•need•an•interpreter.

•• In•most•cases•it•will•be•a•telephone•interpreter,•arranged•by•the•BreastScreen•NSW•reception•staff.

•• Please•do•not•bring•family•members•as•interpreters,•especially•children.

What happens at the clinic?
•• Your•appointment•will•take•about•20•minutes.

•• BreastScreen•NSW•will•give•you•a•registration•form•that•will•need•to•be•completed•before•you•are•screened.•
Please•ask•the•staff•any•questions•you•may•have.

•• Wear•something•that•is•easy•to•take•off•for•your•appointment,•such•as•a•top•with•a•skirt•or•pants.•You•will•be•
asked•to•undress•to•the•waist,•including•removing•your•bra.

•• Do•not•use•powder•or•deodorant•before•your•appointment.

•• In•the•x-ray•room,•a•female•radiographer•will•position•you•and•take•the•x-rays.•This•will•include••
touching•your•breast.

•• The•x-ray•plates•need•to•press•very•firmly•on•your•breasts•to•get•the•best•picture•possible.••
The•pressure•can•be•uncomfortable.•However,•it•only•lasts•for•a•few•seconds.

•• After•the•mammogram,•you•will•be•asked•to•get•dressed•and•the•appointment•will•be•finished.

•• You•will•not•be•given•your•x-rays•or•results•at•this•time.

Slide 8 (notes)



الذهاب إلى العيادة

Slide 8

يستغرق الفحص حوالي 20 دقيقة.  •

سوف تعطيك موظفة BreastScreen NSW إستمارة تسجيل لتعبئتها قبل إجراء  •

الفحص لك.

ارتدي قميًصا وتنورة أو سروااًل، وليس فستانًا. سوف يُطلب منك خلع مالبسك الُعلوية،  •

بما فيها حّمالة الصدر. 

ال تستخدمي البودرة أو مزيل العرق قبل موعدك.  •

في غرفة األشعة السينية، تقوم مصّورة األشعة بإرشادك إلى الوضع الخاص بالتصوير  •

وتأخذ صور األشعة. 

بعد الماموغرام، ترتدين مالبسك وينتهي موعدك.  •

تُرسل إليك نتائج الفحص بالبريد في غضون أسبوعين.  •

هل تحتاجين إلى مترجمة؟

أخبري الموظفات بذلك عندما تتصلين ألخذ موعدك. 



Facilitator notes - After your mammogram: The results

•• Two•specially•trained•doctors•will•carefully•examine•your•x-rays.

•• You•will•receive•your•results•in•the•mail•within•two•weeks:•

 - Normal results:•There•is•no•evidence•of•breast•cancer.•
You•will•be•reminded•to•come•back•for•another•screening•
mammogram•in•two•years.•

 - Recall to assessment: Sometimes•something•shows•up•on•the•
x-ray•that•looks•different•to•a•normal•breast•x-ray•and•you•will•
be•called•back•for•more•tests.•It•is•very•important•to•go•back•
and•have•the•extra•tests.

•- 1•in•10•women•will•be•called•back•for•more•tests.

Slide 9 (notes)



بعد فحص الماموغرام: النتيجة

Slide 9

يُفترض أن تتلقي النتيجة بالبريد خالل أسبوعين من فحصك. 

نتيجة الفحص – ماذا تعني؟

طبيعية: كل شيء على ما يرام. ال يوجد دليل على وجود سرطان 

الثدي لديك. عودي إلجراء فحص ماموغرام آخر بعد سنتين.

استدعاء إلجراء تقييم: يظهُر في صورة األشعة السينية موضع 

يبدو مختلف الشكل ويتعين أن تقومي بإجراء المزيد من 

الفحوصات. 



Facilitator notes - What are more tests?

Slide 10 (notes)

Assessment

•• If•BreastScreen•NSW•asks•you•to•return•for•more•tests,•this•is•called•
an•assessment.

•• Remember,•most•women•who•have•assessment•tests•do•NOT•have•
breast•cancer.

•• Assessment•tests•are•FREE.•

•• Assessment•tests•take•2–4•hours.

•• You•can•bring•a•friend•or•relative•to•wait•with•you.

•• Doctors,•nurses•and•counsellors•are•available•to•support•you•during•
the•assessment.



ماذا يعني إجراء المزيد من الفحوصات؟

Slide 10

التقييم

إذا استدعاك BreastScreen NSW إلجراء المزيد من الفحوصات، فإن هذا  •

يُسّمى تقييًما. 

تذكّري: إن معظم النساء اللواتي يجرين فحوصات تقييم ال يتبين أنهن مصابات  •

بسرطان الثدي. 

فحوصات التقييم مجانية.  •

 تستغرق فحوصات التقييم بين •

ساعتين إلى 4 ساعات.

 يتوفر أطباء وممرضات ومستشارات •

لمساعدتك خالل التقييم. 

 بإمكانك إحضار إحدى الصديقات •

أو أحد األقارب لالنتظار معك. 



Facilitator notes - If you have breast cancer

Slide 11 (notes)

•• Assessment•tests•sometimes•show•that•you•have•breast•cancer,•even•if•
you•are•feeling•well•or•have•no•obvious•signs•or•symptoms.

•• Being•told•you•have•breast•cancer•can•come•as•a•shock•to•most•
women.•Highly•trained•staff•will•be•there•to•support•you•and•answer•
all•your•questions.

•• Breast•cancer•is•a•common•women’s•health•issue.•Most•women•who•
have•breast•cancer•are•treated•successfully.

•• It•is•not•your•fault.•It•is•not•something•to•be•ashamed•of.•You•can’t•
make•it•worse•by•talking•about•it.

•• You•will•receive•information•about•the•type•of•breast•cancer,•your•
treatment•options•and•what•to•do•next.



إذا تبّين أنك مصابة بسرطان الثدي

Slide 11

قد تبيّن فحوصات التقييم أحيانًا أنك مصابة بسرطان الثدي، حتى ولو كنت تشعرين بصحة جيدة.  •

إن خبر وجود سرطان الثدي يمكن أن يصدم معظم النساء. سوف تتواجد في العيادة موظفات لتقديم المساعدة لك  •

واإلجابة على جميع أسئلتك. 

سرطان الثدي حالة صحية شائعة لدى النساء؛ وتتم معالجة معظم النساء المصابات بسرطان الثدي بنجاح.  •

سرطان الثدي ليس ذنب أحد. •

سوف تقّدم لك الموظفات ما تحتاجينه من معلومات ومساعدة.  •



Facilitator notes - Ways to reduce your risk of 
breast cancer 

Slide 12 (notes)

Mammograms•help•find•breast•cancer•early;•they•do•not•prevent•cancer. 
 
To reduce your breast cancer risk:

•• Maintain•a•healthy•body•weight.•Find•out•if•you•are•a•healthy••
weight•by•talking•to•your•doctor.

•• Be•physically•active•every•day.•
•• Avoid•alcohol•or•reduce•the•amount•you•drink.
•• Eat•a•healthy•diet•that•is•high•in•vegetables,•fruit,•legumes,•and•
wholegrains,•such•as•wholemeal•pasta,•noodles,•bread,•brown•rice,••
oats•and•couscous.•Aim•for•two•serves•of•fruit•and•five•serves•of•
vegetables•each•day.•

•• Eat•less•red•meat•and•avoid•processed•meats•such•as•bacon,••
ham•and•salami.

•• Quit•smoking.



وسائل خفض مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي

Slide 12

 تساعد فحوصات الماموغرام على كشف وجود سرطان الثدي باكرًا، لكنها ال تمنع السرطان.  

لخفض مخاطر إصابتك بسرطان الثدي: 

حافظي على وزنك الصحي •

مارسي النشاط البدني يوميًا •

تجنبي شرب الكحول أو قللي منه •

تناولي طعاًما صحيًا غنيًا باأللياف •

أقلعي عن التدخين •



Facilitator notes - Summary

Slide 13 (notes)

•• Mammograms•are•important.

•• Finding•breast•cancer•when•it•is•small•gives•women•the•best•chance•of•successful•treatment•
and•being•well•again.

•• Women•are•invited•(usually•by•a•letter•in•the•mail)•to•have•a•mammogram•with•BreastScreen•
NSW•every•two•years•from•the•age•of•50.•

•• If•you•do•not•receive•an•invitation,•please•call•and•make•an•appointment.

•• Mammograms•with•BreastScreen•NSW•are•FREE•and•a•doctor’s•referral•is•not•needed.

•• Call•13•20•50•to•book•an•appointment.•If•you•need•an•interpreter,•call•13•14•50.

•• Most•women•who•develop•breast•cancer•DO•NOT•have•a•family•history•of•breast•cancer.

•• BreastScreen•NSW•is•for•women•with•no•breast•symptoms•(soreness,•redness,•discharge,•
dimpling).•If•you•notice•any•changes•in•your•breasts,•it•is•important•to•see•your•doctor•first.

•• From•age•75,•BreastScreen•NSW•stops•sending•reminder•letters.•However,•you•can•keep•
coming•for•free.•Talk•to•your•doctor•about•whether•you•need•to•keep•having•mammograms.



خالصة

Slide 13

فحوصات الماموغرام مهّمة ألن اكتشاف وجود سرطان الثدي عندما يكون  •

صغير الحجم يعطي المرأة المزيد من الخيارات العالجية ونتائج أفضل. 

•  BreastScreen NSW تُرَسل دعوة إلى النساء إلجراء فحص ماموغرام لدى

مرة كل سنتين بعد بلوغهن سّن الخمسين. 

يرجى االتصال على الرقم 50 20 13 ألخذ موعد. •

إذا احتجت إلى مترجمة، اتصلي على الرقم 50 14 13. •

فحص BreastScreen NSW مجاني.  •

ال حاجة إلحالة من طبيب. •

فحص BreastScreen NSW هو للنساء اللواتي ليس لديهن أعراض في الثدي  •

)ألم، احمرار، إفراز، تنقير )نُقرات كقشر البرتقال(. إذا الحظت أي تغيّرات في 

ثدييك، من الضروري أن تراجعي طبيبك أواًل. 

إذا كنت تبلغين 75 عاًما من العمر وما فوق، استشيري طبيبك لمعرفة إذا  •

كنت ما زلت بحاجة لفحص الماموغرام. 

فحوصات الماموغرام لدى 

 BreastScreen NSW

مجانية. 



Facilitator notes - For more information
•• Visit•the•program•website•at:•breastscreen.nsw.gov.au.

•• Call•BreastScreen•NSW•on•13 20 50.

•• If•you•need•help•in•your•language,•call•the•Translating•and•Interpreting•
Service•on•13 14 50.

Slide 14 (notes)

Demonstrate finding the brochures from the website 
Translated•brochures•are•available•in•28•languages••
www.breastscreen.nsw.gov.au/about-screening-mammograms/
information-in-other-languages.



للمزيد من المعلومات

فحص الثدي خالل 

20 دقيقة قد ينقذ 

حياتك!

Visit breastscreen.nsw.gov.au

اتصلي على الرقم 50 20 13 لحجز موعد. •

اتصلي على الرقم 50 14 13 إذا احتجت إلى مترجمة.  •

تتوافر منشورات مترجمة بـ28 لغة.

تتوافر هذه المنشورات على الموقع اإللكتروني. 

Slide 14



Facilitator notes - Our cancer screening programs
Screening programs in Australia 

•• Cancer•screening•is•the•use•of•simple•tests•to•look•for•early•signs•of•
cancer,•or•the•conditions•that•cause•cancer.

•• Screening•tests•can•find•cancer•before•you•can•see•or•feel•any•
changes•to•your•body.•When•you•find•cancer•early,•it•is•easier•to•treat•
successfully.•

•• In•Australia,•there•are•three•national•screening•programs.•These•are•
for•bowel,•breast•and•cervical•cancers.

•• If•you•are•unsure•about•doing•a•screening•test,•talk•to•your•doctor•to•
help•you•decide.

Slide 15 (notes)



برامجنا لفحوصات االستقصاء عن السرطان

Slide 15

االكتشاف المبكر عبر 

الفحص االستقصائي ينقذ 

الحياة 



Facilitator notes - Bowel Screening

Slide 16 (notes)

If you’re aged 50–74 years and have a Medicare card, the Commonwealth 
Government will send you a free bowel screening test kit in the mail every 2 
years. 

•• Bowel•cancer•can•develop•slowly,•without•any•signs•or•symptoms.

•• The•bowel•screening•test•kit•is•free,•simple•and•can•be•done•in•your•own•home.•

•• The•test•can•find•changes•in•the•bowel•early.•

•• If•found•early,•9•out•of•10•bowel•cancers•can•be•successfully•treated.•

•• Do•the•test•when•it•comes•in•the•post.•It•could•save•your•life.•

•• The•test•kit•instructions•and•other•resources•are•available•online•in•more•than•20•
languages:•cancerscreening.gov.au/translations.•

•• To•find•out•more,•call•the•National•Bowel•Cancer•Screening•Program•info•line•on•
1800 118 868•or•call•the•Translating•and•Interpreting•Service•on•13 14 50•(for•help•
in•your•language).



فحص األمعاء

Slide 16

 تُرسل إلى الرجال والنساء بسّن

50 إلى 74 عاًما  رزمة مجانية 

لفحص األمعاء مرة كل سنتين

ُرزمة فحص األمعاء يمكن أن تكشف عن وجود تغيّرات في أمعائك  •

قبل ظهور أية عالمات أو أعراض بوقت طويل.  

عند اكتشاف حاالت سرطان األمعاء باكرًا، يمكن معالجة 9 من بين  •

كل 10 منها بنجاح. 



Facilitator notes - Cervical screening

Slide 17 (notes)

•• Women•aged•25–74•should•have•cervical•screening•every•5•years.

•• You•can•book•a•Cervical•Screening•Test•with•your•local•doctor•or•nurse.•
You•don’t•need•to•go•to•a•specialist•doctor.

•• Some•doctors•provide•this•for•free.•You•can•ask•about•the•cost•when•you•
book•an•appointment.

•• You•can•ask•for•a•female•doctor•or•nurse•to•perform•the•test.

•• Cervical•cancer•can•be•prevented•by•having•the•Cervical•Screening•Test,•
because•it•looks•for•an•infection•which•causes•cervical•cancer.

 • Book an appointment with your doctor or nurse.

Note:•If•it’s•been•more•than•2•years•since•your•last•Pap•test•or•you•have•never•had•
a•test•before,•you•should•book•an•appointment•as•soon•as•possible.•If•the•result•is•
normal•you•will•then•be•due•for•your•next•test•in•5•years’•time.



Slide 17

فحص عنق الرحم

على النساء بسّن 25 إلى 74 عاًما 

 إجراء فحص عنق الرحم مرة

كل 5 سنوات. 

يمنع فحص عنق الرحم اإلصابة بسرطان عنق الرحم باكتشاف العدوى التي تسببه.  •

احجزي موعًدا مع طبيبك أو الممرضة.  •
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