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الحصول على الخدمة
إذا وجدت صعوبة في قراءة الوثائق العادية المطبوعة وترغبين في 
تلقي المعلومات بصيغة بديلة، يرجى االتصال بالهاتف 81 22 13.

إذا لم تكن اإلنجليزية لغتك األولى ويلزمك االستعانة بخدمة الترجمة الكتابية 
والشفهية )TIS(، يرجى االتصال بالرقم 50 14 13.

للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالحصول على الخدمة، يرجى زيارة: 
www.health.act.gov.au/accessibility

Publication No. Q014872 | 132281 :الهاتف | www.health.act.gov.au

©BreastScreen ACT خدمة الصحة في ACT، 2018 مع اإلشادة بـ 
BreastScreen غرب أستراليا )WA(. كانبرا مايو/أيار 2018 إصدار رقم

ِ
ُ

ُ

ُ

ما الذي يمكنني عمله أيًضا؟
 حتى إذا كنِت تخضعين لفحص الماموغرام بانتظام يشجع 

Breas tScreen ACT جميع النساء أن يكّن على دراية بحالة 
أثدائهن. 

أن تدري المرأة بحالة ثديها يعني أن تتعرف على شكل وملمس ثديها 
في أوقات مختلفة. كثير من التغييرات التي تحدث للثدي تعتبر عادية 

وتأتي نظًرا للتغييرات الهرمونية وللتقدم في السن. من المهم أن 
تتعرفي على شكل وملمس ثدييك، لكي يمكنك مالحظة أي تغييرات 

جديدة أو غير عادية. 

انظري في الِمرآة إلى ثدييِك وتحسسيهما من حين إلى آخر. 

التغييرات التي ينبغي أن تنتبهي إليها تشمل:

ورم جديد أو تكتل أو تكثُّف في الثدي أو منطقة تحت اإلبط؛	 

حات أو 	  أي تغييرات في الحلمة تشمل أي إفراز أو انقالب أو تقرُّ
حكة؛

أي تغيير في الحجم أو الشكل أو اللون إما في الحلمة أو في 	 
الثدي؛

أي تغيير في الجلد مثل ظهور ُنَقر أو إحمرار أو طفح جلدي؛ أو 	 

أي ألم جديد أو غير عادي أو مستمر. 	 

إذا الحظِت أي من هذه التغييرات في ثدييِك فعليك مراجعة الطبيب. 

من المهم فحص جميع أنسجة الثدي ابتداًء من عظم الترقوة إلى ما 
أسفل خط الصدرية ومنطقة تحت اإلبط. 



كيف يتم إجراء فحص الماموغرام؟
يوضع الثدي بعناية على آلة األشعة السينية ثم ُيضغط لبضع ثواني أثناء 

التقاط األشعة السينية. يتم التقاط صورتين لألشعة السينية لكل ثدي، 
واحدة من أعلى الجسم والثانية من الجنب. الضغط على الثدي مهم 

للحصول على أوضح صورة، وُتستخدم أقل كمية ممكنة من اإلشعاع 
)انظري الصورة أدناه(. 

ستتم مراجعة صور األشعة السينية الخاصة بك بواسطة طبيبين 	 
على األقل مدربين تدريًبا خاًصا وستبذل جميع الجهود لضمان 

تلقيِك نتيجة الفحص في البريد في خالل أسبوعين. 

في بعض األحيان ُيطلب من بعض النساء الحضور مرة أخرى 	 
ألخذ المزيد من صور األشعة السينية. إذا كان ذلك ضرورًيا، 

ستتصل بِك ممرضة مستشارة في Breas tScreen ACT هاتفًيا 
لمناقشة هذا األمر معك.

أين يمكنني إجراء فحص الماموغرام؟
:Breas tScreen ACTهناك ثالثة مواقع لـ

Belconnen  Phillip Canberra City 

مواقع يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة في عيادات Civic و 
Belconnen

يمكن توفير مترجمين شفهيين عند الطلب في وقت تحديد الموعد.

كيف أحدد موعًدا؟

13 20 50 لتحديد موعد اتصلي بالرقم 

الترجمة  إذا احتجِت االستعانة بمترجم شفهي ُيرجى االتصال بخدمة 
450 131 وطلب التوصيل  الكتابية والشفهية )TIS( أواًل على 

بخدمة الحجز المركزية في ACT Breas tScreen على الرقم   
 .13 20 50

الحجز الجماعي
تتوفر خدمة الحجز الجماعي للنساء اللواتي يفضلن الحضور في جماعة. 

لمزيد من االستعالمات حول الحجز الجماعي ُيرجى االتصال بالهاتف 
.13 20 50

بدون الضغط تكون األشعة السينية 
التي تلتقط لثديك مغّبشة. 

وبالضغط ستكون األشعة السينية التي 
تلتقط لثديك أكثر وضوًحا. 

وقد يتمكن فحص الماموغرام من 
اكتشاف السرطان في الثدي قبل أن 

تتمكني أنِت أو طبيبك من ذلك. 

قد يكون الضغط شديًدا وغير مريح ولكنه ال يستغرق سوى ثواني 
معدودة. يمكنك أن تطلبي من عاملة األشعة التوقف في أي وقت.

ماذا يحدث عندما أزور Breas tScreen ACT إلجراء 
فحص الماموغرام المجاني؟

نطلب منِك لبس قطعتين من المالبس، مثل تّنورة أو بنطلون وقميص. 

ال تضعي بودرة التلك على جسمك في اليوم الذي تذهبين فيه إلى 
الموعد. 

:Breas tScreen ACT عندما تصلين إلى

سيرحب بِك العاملون وسيطلبون منك ملء بعض االستمارات.	 

سيصطحبونك إلى غرفة تغيير المالبس وسُيطلب منك خلع 	 
صدريتك ثم ارتداء قميصك مرة أخرى؛ سُيقدم لِك رداء يمكن 

التخلص منه بعد االستعمال إذا طلبِت ذلك. 

ستصطحبِك عاملة األشعة إلى غرفة األشعة السينية وستسألك بعض 	 
األسئلة. ستلتقط بعد ذلك صورتين باألشعة السينية لكل ثدي.

ستخبرك عاملة األشعة بعدها متى يمكنك المغادرة.	 

سرطان الثدي - الحقائق
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء شيوًعا 

وأكثر ما يهدد حياتهن في أستراليا، وال يمكن الوقاية منه. 

وأكثر عوامل الخطورة لإلصابة بسرطان الثدي هو عامل األنوثة 
والتقدم في السن. 

وسرطان الثدي هو مجموعة من الخاليا الشاذة التي تستمر في النمو 
ن هذه الخاليا تورًما في الثدي. إذا لم يتم  والتكاثر. وفي نهاية األمر ُتكوِّ

إزالة السرطان أو التحكم في نموه يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى 
من الجسم وقد يسبب الموت. العثور على سرطان الثدي في المرحلة 

المبكرة يساعد على تحسين فرصة العالج الناجح. 

من التي يمكنها إجراء فحص الماموغرام؟
يقدم Breas tScreen ACT فحص الماموغرام مجاًنا للنساء في سن 

40 عاًما أو أكثر من اللواتي ال يشعرن بأي أعراض في أثدائهن. 
ويشجع Breas tScreen ACT النساء في سن 50 إلى 74 عاًما على 

إجراء فحص الماموغرام مجاًنا كل سنتين.

أكثر من %75 من سرطانات الثدي يصيب النساء في سن 50 أو أكثر.

ويحترم BreastScreen ACT خصوصية كل امرأة وكرامتها. إجراء 
فحص الماموغرام هو اختيارك وحدك. قد ترغبين في مناقشك ظروفك 

مع طبيبك عند اتخاذ هذا القرار.

ما هو فحص الماموغرام؟
 فحص الماموغرام هو أشعة سينية، أو 

صورة لألنسجة الداخلية في ثدي المرأة. 
وفحص الماموغرام هو أفضل وسيلة 

للكشف عن سرطان الثدي مبكًرا.
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