
إذا كنت من الفئة العمرية 

50-74، وعندما تستلم عدة 
األدوات الخاصة باألمعاء عن 

طريق الربيد من الحكومة 

االسرتالية:

قم بإجراءه
إذا كنت من الفئة العمرية 50-74 ومل تستلم عدة األدوات 

املجانية عن طريق الربيد: 
 اتصل بالـربنامج الوطني لفحص رسطان األمعاء

 ) National Bowel Cancer Screening Program(عىل الرقم 
  868 118 1800  لالستفسار عن متى سوف تستلم عدة األدوات 

املجانية أو تستطيع أن تسأل طبيبك عن كيفية الحصول عىل 
عدة أدوات الفحص.

الست متأكداً من أن لديك األعراض أو تاريخ عائيل قوي باالصابة 
برسطان األمعاء؟

قم مبراجعة طبيبك أو اتصل بـ Cancer Council Victoria عىل 
 الرقم 20 11 13  أو قم بزيارة موقع الشبكة

-www.cancervic.org.au -

April 2019

Finding bowel cancer early can save your life - Arabic

تود مؤسسة Cancer Council Victoria أن تقدم تقديرها 

لهؤالء وذلك عىل السامح باستعامل أعاملهم الفنية يف هذا 
املنشور:   

Julie Haysom :الصور التوضيحية

Dixon Patten Jnr–  األعامل الفنية )التفاصيل(: -

 Gunnai و Yorta Yorta  

www.cancervic.org.au/dixon-patten

ونود كذلك أن نشكر  WA Health  للسامح لنا بتعديل 

منشورهم الستعامله يف فكتوريا.

ميكن للكشف املبكرعن رسطان 

األمعاء أن ينقذ حياتك. 

حتى إذا كنت تشعر بصحة جيدة واليوجد لديك أية 

أعراض، يجب عليك القيام بإجراء الفحص للكشف عن 

رسطان األمعاء عن طريق عدة األدوات هذه

للحصول عىل املعلومات عن الرسطان والدعم اتصل بـ 

Cancer Council Victoria عىل الرقم 20 11 13  أو 
www.cancervic.org.au

        

 للحصول عىل املعلومات عن الرسطان بلغتك

اتصل عىل الرقم 50 14 13  واطلب التحدث إىل

 Cancer Council Victoria
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تبول واشطف املرحاض.

كرر الخطوات 1 إىل 4 لتجميع العينة الثانية.

يجب أن تُجمع العينة الثانية بأرسع وقت تستطيع. 

ضع أنبوبة التجميع 

األوىل يف الرباد. 

ال تجمدها.

خزن العينة األوىل4جهز لتجميع العينة األوىل

استعمل العود األخر لتجميع العينة الثانية عندما 

تتربز املرة القادمة

ضع لفة ورق املرحاض يف حوض التواليت 

)ال يهم فالورق يبتل، وباإلمكان شطفه(.

إكتب إسمك، تاريخ الوالدة وتاريخ العينة عىل 1

الرقعة الالصقة عىل أحد أنابيب التجميع

إجمع العينة األوىل3

ضع إستامرة تفاصيل املشرتك وأنبوبتي التجميع )يف الحقيبة 

 املختومة بالرمز الربيدي( يف الظرف املُسبق الدفع. ارسل

الظرف بالربيد.

أكمل أستامرة تفاصيل املشرتك أو احصل عىل 

املساعدة يف إمالءها

+
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عند وجود الدم

قم بزيارة طبيبك إلجراء فحوصات إضافية.

هذا ال يعني أنك مصاب بالرسطان.

عدم وجود الدم

قم بإجراء الفحص املنزيل باستعامل عدة أدوات 

األمعاء مرة ثانية بعد عامني.

سوف تحصل عىل نتيجتك خالل أسابيع قليلة

إفتح األنبوب واكشط رأس العود يف الرباز.تربز عىل الورقة. 

خذ عينة صغرية. أصغر من حبة الرز 
حسنة وتفي بالغرض.

ضع العود ثانية يف أنبوبة التجميع وأغلق الغطاء بقرقعة. حرك 

األنبوبة أعىل وأسفل. 


