
 

 

  ؟بعد ذلك ماذا ،الماموغرامبعد فحص 

 !تهانينا على إجراء هذا الفحص الصحي المهم

البريد بنتائجك  إرسالالخاصة بك من قبل اثنين من أخصائيي األشعة. يتم بذل كل جهد ممكن لضمان  االشعةسيتم قراءة صور
خالف ذلك.  يه ما لم تطلبينأو إرسالها إلكترونيًا في غضون أسبوعين. كما يتم إرسال نسخة إلى الطبيب الذي ترشح

 .الخاص بك  My Health Record " دريكور هيلث"ماي  لبموافقتك ، سيتم تضمين نتائج الماموغرام في سجو

 االتصالأو   www.breastscreen.health.wa.gov.au إذا كانت لديك أي مخاوف ، فيمكنك زيارة موقعنا على
  033 800 1800.أو على الرقم المجاني   6700 9323 (08)على

  فية؟إضا كسإ أشعةماذا لو كنت بحاجة إلى 

إذا كانت الصورة  غير واضحة بما فيه الكفاية. إذا كان ذلك  إضافيةأشعة إكس في كثير من األحيان يطلب أخصائي األشعة 
 .في عيادة الفحص باألشعةأشعة إكس ضروريًا ، فستتلقى مكالمة هاتفية أو رسالة تطلب منك العودة. سيتم إجراء 

 للثدي؟ كسإماذا لو احتجت إلى مزيد من أشعة 

للثدي. ستركز هذه األشعة على منطقة الثدي التي يجب  إضافيةأشعة إكس  جراءامرأة العودة إل 20من كل  1يطلب من حوالي 
 .لتحديد موعد  BreastScreen WA فحصها بمزيد من التفصيل. إذا كان هذا ضروريًا ، فستتصل بك برست سكرين دبليو إيه

 عاصمةتي يعشن في منطقة الواالنساء الل

، والتي تقع في  الثدي التابعة لـ برست سكرين دبليو إيه تقييم في أحد مراكز  عاصمةفي منطقة ال ضافيةاإلأشعة إكس يتم إجراء 
 .ردنرامستشفيات فيونا ستانلي ورويال بيرث وسير تشارلز ج

مثل  اإلضافية، الفحوصاتاإلضافية أنه ال توجد مشكلة. يحتاج عدد قليل من النساء إلى بعض  هذه األشعة نبي  ت  غالبًا ما 
 اإلضافية. أشعة إكسفي نفس يوم إجراء  الفحوصات. يتم إجراء هذه الثدي نسيج من عينة أخذالموجات فوق الصوتية أو 

 غرب أستراليا والية  ريفالنساء اللواتي يعشن في 

 إيه دبليو سكرين برست في أحد مراكز الخدمة المتنقلة. سيتصل بك ضافيةاإلأشعة إكس يتم إجراء  الريف،بالنسبة للنساء في 
فحص إقليمية دائمة في حرم بونبيري الصحي و أشعةهناك خدمة  .إضافية فحوصاتإلعالمك إذا كانت هناك حاجة إلى أي 

 .Bunbury South West Health Campus.الجنوبي الغربي

 ال يعانين من السرطان إضافيةأن معظم النساء اللواتي خضعن لفحوصات  يتذكرتمن المهم أن 

الثدي لدينا أو زيارة  تقييم خيار اإلحالة مباشرة إلى أحد مراكز  نلديه فحوصاتجميع النساء اللواتي  يحتجن إلى مزيد من ال
، باستثناء نتائج  الموعدوقت  نفسالثدي تكون متاحة في تقييم في مراكز الفحوصاتطبيب األسرة الخاص بهن. جميع نتائج 

 .ساعة 24متاحة بعد  تكونعينة نسيج الثدي التي 

غالبًا ما يمكن . العالج نجاحفرصة  نمبالسرطان ، فإن االكتشاف المبكر سيحسن بشكل كبير  المصابةبالنسبة للنساء القالئل  
 .عالج سرطانات الثدي الصغيرة بجراحة أقل شمواًل من تلك التي تتطلبها السرطانات الكبيرة 

 جميع أنواع سرطان الثدي؟ ماموغرامهل سيٌظهر ال

من سرطانات الثدي. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من السرطانات التي ال يمكن ٪  90 -70عن  الماموغراميمكن أن يكشف 
سيتم إجراء المزيد  أنهبسبب سرطان الثدي )سلبي كاذب( أو  ما راً تغيي الماموغرام يلتقط  الأ. هناك احتمال بالماموغرام رؤيتها 

 .من االختبارات لفحص تغيير ليس بسبب سرطان الثدي )إيجابي كاذب(

الثدي، فالرجاء مراجعة طبيبك على ب مستمرأي تغيرات في ثدييك مثل الكتل أو إفرازات الحلمة أو ألم جديد  يالحظتإذا 
مثل  الحميدة،التغييرات  تظهرفي آخر أشعة للثدي. غالًبا ما  سرطان وجود على تدل عالماتظهر أي تإن لم  والفور، حتى 
 .في الماموغرام ولكن لن يتم  إبالغك إال إذا كانت هناك حاجة لمزيد من االختبارات الحويصالت

 

  
 
 
 

       

 
 

 
 

AFTER YOUR SCREENING MAMMOGRAM, WHAT NEXT?   Arabic -  عربي 

Српски 

 



 حدث بعد ذلك؟يماذا 

رسالة  ي. إذا لم تتلقبك الخاص غرام موعد التالي إلجراء الماموالخطابًا عندما يحين  إيه دبليو سكرين برست سوف يرسل لك
 .وسنقوم بترتيب موعد لك  *50 20 13لسبب ما ، فيرجى االتصال بنا على الرقم 

 .الثدي المستقبلية أشعة صورأخذها مع البرنامج بعناية للمقارنة مع  تم التي  الماموغرام االحتفاظ بأشعة  عليكي

   للحجز عبر اإلنترنت أو الهاتف على مدعواترسالة تذكير ولكنهن عاًما أو أكثر  75ال تتلقى النساء البالغات من العمر 

 .موعد حجزل  *50 20 13

 .وإخبارنا بذلك  *50 20 13 ، فيرجى االتصال برقم  عنوانك بتغييرإذا قمت 

 )بتكلفة مكالمة محلية( *50 14 13 يرجى االتصال على فوريعلى مترجم  لحصولل

 ؟ذلك بعدماذا علي أن أفعل 

 .كل عامين يمجان رامغمامو فحصعاًما أو أكثر  50لنساء اللواتي يبلغن من العمر ل

 .اكتشافه ما زال في مرحلة مبكرة  تم إذا تم فحصك بانتظام فمن المرجح أن يكون أي سرطان  •

ً الثدي بالماموغرام سنويفقط من النساء إلى إجراء فحص تصوير ٪ 5إلى  1قد تحتاج نسبة تتراوح بين  • على  يتوقف وهذا ا
 .عائالتهن بسرطان الثدي من أحد إصابةأهمية تاريخ 

 الماموغرام فحص ب تقوميفمن المهم أن ترى طبيبك للمتابعة المنتظمة وأن  الثدي،إذا كنت قد أصبت سابقًا بسرطان  •
ً سنوي  .ا

 بالثدي يتعلق بماواعية  ينوك

 .من وقت آلخر  تحسسيهماثدييك و إلىفي المرآة  يطبيعي بالنسبة لك. انظرالعلى ثدييك وما هو  يتعرف •

 .طبيبك على الفور إذا الحظت أي تغييرات غير عادية في ثدييك يراجع •

 .طبيبك عن صحة الثدي في الفحص التالي ياسأل •

 :تتضمن التغييرات التي ال يجب تجاهلها ما يلي

 ثخانة في الثدي أو اإلبط ؛نتوء أو تكتل أو  .1

 .، حكة أو تقرحات في الجلد جديدة من الحلمة تغيرات في الحلمة مثل االنقالب ، إفرازات .2

 .تغيرات في جلد الثدي مثل التنقر أو التجعد أو االحمرار .3

 منطقة في الثدي تبدو مختلفة عن البقية ؛ .4

 .الثديبمستمر وألم جديد  .5

 ؟اسئلة أيهل لديك 

للحصول ( 08)  9323 6700  علىأو موعد تحديدل 50 20 13 على الرقم   برست سكرين دبليو إيه ب اتصليبطبيبك أو  ياتصل
 ريفللنساء في ال  033 800 1800 الرقم المجاني علىعلى معلومات أو 

    breastscreenwa@health.wa.gov.au: يالبريد اإللكترون

   www.relayservice.gov.au  يالوطن التواصلخدمة ا

   13 14 50 (TIS)  فوريةالترجمة الوترجمة الخدمة 

 :المزيد من المعلومات بلغتك على موقع برست سكرين دبليو إيه هناك
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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www.breastscreen.health.wa.gov.au 


