
20 minutes every 2 years 
could save your life

سيقوم فريق من االختصاصيين في عيادة التقييم 
بتقديم اإلرشاد لك خالل زيارتك.

وهم يفهمون القلق الذي قد تشعرين به ويهدفون إلى 
تقديم النتيجة بالسرعة الالزمة.

سيتم إخبار %90 من 
النساء اللواتي يحضرن 

إلى عيادة التقييم بأنه لم 
ُيعثر على أية دالئل على 

وجود سرطان الثدي.

Arabic

زيارتك إلى عيادة 
التقييم التابعة 

  BreastScreen لـ
NSW

 BreastScreen NSW نبذة عن

BreastScreen NSW عبارة عن برنامج مجاني 
لفحص الثدي لديه 150 موقعًا في نيو ساوث ويلز. 

يوصى بالبرنامج خصيصًا للنساء البالغات 50 إلى 
74 سنة. إاّل أن جميع النساء فوق سن 40 مؤهالت 

للحصول على الفحص عن طريق البرنامج. 
اتصلي بنا 

لتحديد موعد في موقع قريب لك اتصل على الرقم:         
13 20 50

لمعرفة المزيد
breastscreen.nsw.gov.au

لطلب مساعدة من مترجمة شفهية
13 14 50  

facebook.com/BreastScreenNSW  

breastscreen.nsw.gov.au
13 20 50

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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لماذا ُطلب مني الحضور إلى عيادة التقييم؟
لقد ُطلب منك الحضور إلى عيادة التقييم بسبب وجود 

مكان على الماموغرام )صورة الأشعة السينية الخاصة 
بالثدي( تحتاج لمزيد من الستقصاء.

بعد إجراء صورة الماموغرام الروتينية، يُطلب من حوالي 
 BreastScreen NSW 1 من كل 20 امرأة العودة إلى

لإجراء مزيد من الختبارات في عيادة التقييم.

%90 من النساء اللواتي يُطلب منهن العودة لإجراء 
مزيد من الختبارات ال يكّن مصابات بسرطان الثدي.

ما هي االختبارات التي قد أحتاج إليها؟
قد تحتاجين لإجراء واحد أو أكثر من أنواع الختبارات 

التالية وذلك تبعاً لنتائج صورة الماموغرام الأولية 
الخاصة بك.

تشمل أنواع الختبار/الختبارات التي قد تحتاجين 
لإجرائها في عيادة التقييم ما يلي:

صورة ماموغرام )صورة باالأشعة السينية( للنظر   •
إلى المكان الذي يحتاج لمزيد من الستقصاء.

صورة بالموجات فوق الصوتية للثديَين يتم فيها   •
استخدام موجات صوتية لإظهار مزيد من التفاصيل 

لأنسجة ثديَيك

فحص سريري للثديَين حيث يقوم طبيب أو ممرّض   •
بمراقبة ثديَيك وتحّسسهما للكشف عن أية تغييرات 

فيهما.

وهناك اختبارات أخرى قد تشمل أخذ خزعة بإبرة. إذا 
لزم ذلك، سيقوم أحد المهنيين في عيادة التقييم 

بمناقشة الأمر معك.

ما هو طول الفترة التي سأقضيها هناك؟
تستغرق هذه الختبارات عادة بين ساعتين و4 ساعات. 

إلّ أنه يمكن أن تستغرق المقابلة أطول من ذلك من 
حين لآخر. لذلك يوصى بأن تخّصصي اليوم بأكمله 

لزيارتك على سبيل الحتياط.

يستطيع BreastScreen NSW أن يعطيك شهادة 
طبية إذا لزم الأمر.

ونرّحب بقدوم أفراد من عائلتك أو صديقاتك معك.

إن أطباءنا ومستشارينا موجودون في عيادات التقييم 
للرّد على أية أسئلة قد تكون لديك.

متى أعرف النتائج؟
تتوفر النتائج في معظم الحالت في يوم موعدك.

قد تحتاج بعض النتائج، مثل نتائج الخزعات، لوقت 
أطول. سيخبرك موظفو عيادة التقييم بذلك خالل 

موعدك.

كما أنه سيتم إرسال النتائج إلى طبيبك، بعد إذنك 
بذلك.

كم تكّلف االختبارات في عيادة التقييم؟
 إن كل الختبارات في عيادات التقييم التابعة 

لـ BreastScreen NSW مجانية.

ماذا يحصل بعد زيارتي؟
سيتم إخبار %90 من النساء اللواتي يحضرن إلى 

عيادة التقييم بأنه لم يُعثر على أية دلئل على وجود 
سرطان الثدي.

وسيتم إخبارك بموعد إجراء صورة الماموغرام التالية.

إذا تبّين وجود سرطان الثدي، سيوفر لك موظفو 
عيادة التقييم الدعم والمشورة بشأن خطواتك التالية.

كل االختبارات 
التي ُتجرى في 

عيادات التقييم التابعة 
 BreastScreen ـ ل

NSW مجانية.
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