
فحص السرطان قد ينقذ حياتك

يشخص فرد من بين كل فردين في أونتاريو بالسرطان في حياتهم 
 

يساعد فحص السرطان في العثور عىل السرطان وهو بحجم صغير وأكثر
قابلية للعالج

األشخاص الذين ليس لديهم مقدم رعاية طبية أولية (طبيب عائلة أو ممرض ممارس)

يمكنهم تلقي فحص السرطان ويكون مجانياً لو لديكم بطاقة الرعاية الصحية بأونتاريو

 .(OHIP)
 

إذا كان لديكم مقدم رعاية طبية أولية، يمكنكم التواصل معهم مسبقاً لحجز ميعاد للفحص.
إذا لم يكن لديكم مقدم رعاية طبية أولية، انظر أدناه لتتعرف عىل طرق أخرى لتلقي فحص
السرطان. المعلومات المذكورة في هذه الوثيقة منشورة بإذن من كانسر كير أونتاريو

(Cancer Care Ontario).

لحجز فحص السرطان (CHIFs) قم بزيارة أحد معارض الصحة المجتمعية والمعلومات

ولتلقي معلومات أكثر. اضغط هنا أو قم بمسح رمز االستجابة السريعة عىل اليسار للتعرف

.عىل تفاصيل عن المعارض المقبلة

فحص سرطان الثدي

·سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوًعا عند المرأة 
.(يتم الكشف عن سرطان الثدي عن طريق الماموغرام (تصوير الثدي الشعاعي               

المؤهلون للحصول عىل فحص سرطان الثدي.

·ينصح بالخضوع لمسح الماموغرام كل عامين للنساء أو العابرين جنسياً وغير ثنائيي الجندر ما بين 50 اىل
74 عام. يمكنكم تلقي الفحص إذا كانت المعايير تنطبق عليكم وبطاقة (OHIP) الخاص بكم منتهية

الصالحية، وهذا النوع من فحص السرطان ال يتطلب إحالة مسبقة.

إذا كنتم معرضون للخطر بشكل أكبر بسبب التاريخ الصحي لكم/للعائلة أو تم فحصكم للكشف عن        ·
تغيرات جينية معينة، قد يتم تأهليكم لفحص إضافي أو مبكر لسرطان الثدي. يمكنكم التواصل مع مقدم

.رعاية صحية للتأكد من أهليتكم لبرنامج الفحص المخصص للمعرضين للخطر

Ontario Breast) يمكنكم التواصل مع برنامج فحص سرطان الثدي في أونتاريو

Screening Program) عن طريق االتصال بالرقم اآلتي 9304-668-800-1 لحجز
ميعادكم أو يمكنكم مسح رمز االستجابة السريعة عىل اليسار.

https://www.cancercareontario.ca/en/get-checked-cancer
https://www.cancercareontario.ca/en/get-checked-cancer
https://www.northyorktorontohealthpartners.ca/news


يمكن الحصول عىل اختبارات عنق الرحم بشكل فوري بدون موعد مسبق في معارض الصحة المجتمعية والمعلومات

(CHIFs)، سيتم االشرف عىل االختبارات من أخصائيات الرعاية الصحية.

يمكنكم التواصل مع هيلث كونيكت أونتاريو (Health Connect Ontario) بدالً من ذلك عن طريق االتصال

بالرقم اآلتي 811 والسؤال عن عيادة محلية توفر اختبارات عنق الرحم أو يمكنكم التواصل مع مقدم الرعاية

الطبية األولية الخاص بكم.

فحص سرطان عنق الرحم

·سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه بشكل كامل عن طريق الفحص والعالج المبكر.
يتم فحص سرطان عنق الرحم عن طريق اختبار عنق الرحم، ومجموعة من الخاليا من·    

           عنق الرحم – لمعلومات أكثر عن اختبارات عنق الرحم، اضغط هنا او قم بمسح رمز
.االستجابة السريع عىل اليسار

من المؤهلون للحصول عىل فحص سرطان عنق الرحم؟

·ينصح بالخضوع الختبار عنق الرحم كل ثالث سنوات لمن لديهم/لديهن عنق رحم من الفئات
االتية: النساء أو العابرين جنسياً وغير ثنائيي الجندر بعمر 25 سنة وأكبر وكنتم نشطين جنسياً.

يمكن التوقف عن اجراء الفحوصات المنتظمة لسرطان عنق الرحم في عمر السبعين إذا كنتم قد·

.حصلتم عىل نتائج سلبية/طبيعية من ثالث فحوصات خالل فترة 10 سنوات
إذا كنتم تشكون في اصابتكم بمرض مناعي و/أو تتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، يرجى التواصل·
.مع مقدم الرعاية الصحية عن مدى تكرار عمليات الفحص

فحص سرطان القولون

 
·يمكن شفاء 9 من 10 افراد إذا تم اكتشاف سرطان القولون مبكراً.

الذي ،(FIT) يتم الكشف عن سرطان القولون عن طريق اختبار البراز الكيميائي المناعي·

.يتميز بأنه سريع وآمن وغير مؤلم ويمكن تنفيذه بالمنزل

من المؤهلون لتلقي فحص سرطان القولون؟

·إذا لم يكن هناك تاريخ عائلي مع هذا النوع من السرطان، ينصح بالفحص لكل االفراد من عمر 50 الي 74 عام عن
طريق اختبار البراز الكيميائي المناعي (FIT). اختبار البراز الكيميائي المناعي (FIT) يفحص في البراز الخاص بكم

عىل كميات صغيرة من الدم الذي يمكن حدوثه بسبب سرطان القولون أو الزوائد السابقة للسرطان. الممرض

الممارس في معارض الصحة المجتمعية والمعلومات (CHIFs) يمكنه طلب اختبار لكم إن كنتم مؤهلين.

·إذا كان هناك تاريخ عائلي (قريب من الدرجة األوىل) مع هذا النوع من السرطان أو إذا كنتم تعانون من نزيف
متكرر في القولون وال يمكن عالجه نرجو منكم التواصل مع مقدم الرعاية األولية.  

يمكنكم التواصل مع مقدم الرعاية الطبية األولية الخاص بكم بدالً من ذلك أو يمكنكم

االتصال بالرقم اآلتي 811 ليتم توصيلكم بمقدم رعاية طبية أولية أو يمكنكم زيارة

أو يمكنكم مسح رمز االستجابة (Health Care Connect) موقع هيلث كير كونيكت
 .السريعة عىل اليسار

https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner?_ga=2.9168883.774111792.1673890594-1882277272.1673890594

