ما هو االستبيان السكاني لسرطان القولون؟

نحن من
يقوم بذلك .فما الذي
تقومين به أنت؟
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ما هو فحص عينة البراز؟

يتقصى فحص عينة البراز وجود دم ال ُيرى بالعين المجردة.
قد يدل وجود الدم في البراز على سرطان القولون أو على
وجود سليلة في القولون .في الحالة األخيرة يمكن للتقصي
والعالج في الوقت المناسب ّ
تجنب حصول اإلصابة بسرطان
القولون

كل سنتين .يستلمون رسالة مرفقة بأدوات أخذ العينة.
ترسل العينة إلى مختبر للكشف عليها تحت تعليمات
صارمة .يكون هذا الفحص مجاني .
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فحص البراز

يساهم االستبيان السكاني في تفادي اإلصابة بسرطان
القولون أو تشخيصه في مرحلة مبكرة وبذلك تنقذ حياة
العديد من الرجال والنساء الذين قد يموتون بسبب هذا
النوع من السرطان .
يضمن االستبيان جودة الفحص والمتابعة الدقيقة للنتائج .

لديك استفسارات؟

للمزيد من المعلومات يمكنك اللجوء إلى:
النسائية .

• طبيب األسرة أو أخصائي األمراض
• على الموقع اإللكتروني www.bevolkingsonderzoek.be
• اتصل بالرقم المجاني
يبقى قرار المشاركة في المسح السكاني بيدك.
استفسر جيدا .زر الموقع اإللكتروني .

www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker

فحص عينة البراز؟

•
•
•

ما هو

:إذا كنت تعاني من أعراض مثل
دم أو سائل لزج في البراز
تغيير في العملية الطبيعية للبراز
آالم في البطن وتشنجات حادة بشكل مستمر
الشعور بضرورة الذهاب إلى دورة المياه مع أنك لست فعال
بحاجة لذلك
		
انخفاض غير مبرر في الوزن
إذا أخبرك طبيبك بأنك أكثر عرضة لإلصابة بسرطان القولون
		
إذا أصيب عدة أفراد من عائلتك القريبة
)بسرطان القولون (الوالدين ،اإلخوان ،األخوات أو األوالد

		
		

النتيجة

ال يوجد أي فحص يعطي نتيجة أكيدة تماما .يمكن أن تظهر
أثار الدم في البراز حتى ولو لم يكن شيء يقلق .كما قد ال
يظهر دم في البراز لكن بعد فترة تتكون السليلة أو تثبت
إصابة المرء بسرطان القولون .االحتمال األول يقلقك دون
داع واالحتمال الثاني يطمئنك رغم الخطر .هذا أمر ال يمكن
.تفاديه .

فحص البراز
يمكنك القيام به في بيتك

تستلم أدوات أخذ العينة مع رسالة الدعوة .اقرأ تعليمات
االستعمال جيدا .يمكنك كذلك مشاهدة فيلم قصير على
الموقع
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/onderzoek
قد يشعر البعض باالنزعاج من أخذ العينة لكن بفضل أدوات
.أخذ العينة هذه يكون األمر أسهل .

مجاني

اختبار أخذ العينة وفحص العينة في المختبر يكون بالمجان .

انتظار النتيجة

تحصل أنت وطبيبك على رسالة تتضمن نتيجة الفحص
أسبوعين تقريبا بعدما ترسل العينة للمختبر .غالبا ما ال يظهر
أي شيء غير اعتيادي وال تحتاج حينها إلى فحص إضافي.
تستلم دعوة جديدة بعد سنتين مع أدوات أخذ العينة لكن
إذا شعرت بأعراض قبل ذلك فعليك استشارة طبيبك .

فحص إضافي

ما هو سرطان القولون؟

هو نوع من األمراض السرطانية التي تظهر على شكل ورم خبيث
في القولون وهو النوع الثاني األكثر انتشارا بين الرجال والنساء .
ينمو سرطان القولون ببطء شديد وتكون البداية غالبا بظهور
السليلة (ورم حميد) في القولون .ال تتسبب السليلة في ظهور
أي أعراض معينة لكنها تتطور دون أن تشعر بذلك إلى سرطان
القولون .سبب تكون السليلة أو أحيانا اإلصابة بسرطان القولون
ليس معروف بعد دائما .باستطاعتك إزالة السليلة .أغلب
المصابين بسرطان القولون يستطيعون الشفاء من المرض.
كلما كان التشخيص والعالج مبكرا كلما كانت نسبة الشفاء أكبر.
لذلك فإن لهذا االستبيان أهمية كبيرة .

ال ينصح بالمشاركة في هذا االستبيان السكاني

كنت مصابا بسرطان القولون (حتى  10سنين بعد التشخيص (

إذا قمت بفحص عينة البراز خالل السنتين الماضيتين
قمت بتنظير القولون أو فحص تنظير آخر للقولون خالل  10سنين

إذا جاء في الرسالة أنه ثبت وجود كمية كبيرة من الدم في
.البراز فيستحسن أن تقوم بفحص إضافي
قد يقلقك األمر لكن هذا ال يعني بالضرورة أنك مصاب
بسرطان القولون .
لتحديد سبب التشوه يلزمك القيام بفحص إضافي للقولون
ما يسمى بكولوسكوبي أو تنظير القولون .حدد موعدا
مع طبيبك للقيام بهذا الفحص واالستفسار عن المخاطر
والتكاليف معه .

