
 
 

 
 موعد حجز فسيتم  إضافية، فحوصات إلى بحاجة كنت إذا

 إلجراء ايه دبليو سكرين برست الثدي فحص مركز في لك

 المرأة تكون وقد مجانية الخدمة هذه . فحوصاتلا من المزيد

 مساعدة  برنامج من المساعدة  على للحصول مؤهلة الريفية

 للحصول طبيبك مراجعة يرجى.   (PATS) المرضى سفر

 .المعلومات من مزيد على

السابقة لصورا  

 السابقة ماموغرام ال أشعة صور بجميع الحتفاظا يرجى

 أجريت التي الصوتية فوق بالموجات الثدي وفحوصات

 كبيرة  مساعدة  ذات السابقة الصور تكون أن يمكن. لكي

 في تسببت تكون قد ما منطقة أن توضيحل األشعة ألخصائي

 فترة  منذ موجودة  للثدي الحالي ماموغرام ال في القلق إثارة 

 .بشأنها للقلق داعي وال طويلة

 تكون قد التي اإلضافية االختبارات هي ما

 ضرورية؟
 أن من أصغر الماموغرام  يكشفها التي التغييرات معظم 

 .خاصة  اختبارات وتتطلب الثدي في بها تشعري

   من التمحيص  لمزيد  التشخيصي الماموغرام

 على التركيز مع إضافي ماموغرام  على ينطوي وهذا

 .ةسريري ميةهأ ذات منطقة

 األبعاد  ثالثي الماموغرام/  للثدي الرقمي التصوير

 أيًضا يسمى) األبعاد ثالثي الماموغرام ا يستخدم 

  ( digital breast tomosynthesisيلثديل لرقميالتصويرا

 محددة ومصممة خصيصاً للحصول على كمبيوتر برامج

 إكس أشعة باستخدام  للثدي األبعاد ثالثية صورة 
 الماموغرام  وفري. مختلفة بزوايا مأخوذة ( ماموغرام )

 .للثدي األبعاد ثنائية صورة  العادي

 السريري  الثدي فحص 

 من صورك فحص بعد سريري فحص إلى بحاجة كنت إذا

 فحص بإجراء الثدي طبيبة ستقوم  األشعة؛ أخصائي قبل

 .الطبي تاريخك عن معك والتحدث لثدييك شامل

 الصوتية  فوق بالموجات  الثدي تصوير

( اإلشعاع وليس) الصوتية الموجات يستخدم  الفحص هذا

يتم تغطية  .الثدي أنسجة حول التفاصيل من المزيد إلظهار

 .الجلد ىعل مسبارب الضغط يتم و بالهالم  الثدي

 بالصورة  موجهة خزعة

 ألخذ الثدي في إبرة  إدخال عن عبارة  هي الثدي خزعة

 ، السريرية األهمية ذات المنطقة من األنسجة من عينة

 .المجهر تحت فحصها يمكن بحيث

 

 

 
 

 إضافية إكس أشعة  جراءإل كاستدعاؤ تم لقد

  استدعاؤهن يتم اللواتي النساء غالبية. للثدي

 نتائجال تكون فحوصاتال من المزيد إلجراء

. (الثدي سرطان لديهن ليس) طبيعية  

استدعائي؟ تم لماذا  

 إكس أشعة جراءإل ؤكاستدعا يتم  أن أمراً غير عادي ليس

 :يلي ما لالستدعاء الشائعة األسباب تشمل. للثدي إضافية

كثافةال  

 يبدو أن يمكن. الثدي ألنسجة إكس أشعة هو الماموغرام 

 أشعة تساعد قد. طبيعي غير الثدي ألنسجة المتباين التوزيع

 .طبيعي يدغد كنسيج كثيفة منطقة تحديد في اإلضافية إكس

 حويصالت   ال

 واضحة حواف ذات مستديرة  كثافة أي تكون ما عادة 

 رؤية تتم  لم  إذا(. سرطاني غير) حميد ورم  أو  حويصلة

 من لمزيد حاجة هناك تكون فقد ، بوضوح الحواف

 .االختبارات

 تكلسال

 العديد في الماموغرام  على (التكلس) الكالسيوم  من بقع تظهر

 ، ذلك ومع. طبيعية التكلسات هذه  تكون ما وعادة  النساء من

 األولى العالمة للتكلس المنتظمة غير المجموعات تكون قد

 .االختبارات من مزيد إلى وتحتاج للسرطان

 تندب ال

 جعلي. ندبة في الثدي على سابقة جراحية عملية تسبب قد

ب النسيج  تحتاجين وقد صعوبة أكثر إكس أشعة قراءة  الُمتَنَد ِّ

 .فحوصاتال من مزيد إلى

 الجلد  على  عالمات   وضع 

 في تظهر التي الجلد من أجزاء على عالمات وضع يمكن

 الثدي في اشتباه  يوجد أو ةشام أو ندبة بها أن شعةاأل

 .إكس أشعة دراسة في األشعة أخصائي لمساعدة 
 

 اإلضافية إكس أشعة نتائج معرفة يمكنني كيف

 لثدي؟ل

 BreastScreen ايه دبليو سكرين برست كب يتصل سوف

WA   بإجراء يوصى قد الماموغرام  بنتائج إلعالمك 

 يظهره  ما على فحوصاتال تلك وستعتمد إضافية فحوصات

 . الماموغرام 

 حتى ، األسئلة من هينتريد عدد أي طرح في يتتردد ال

 .استدعائك سبب يتفهم

 

 ؟ذلك يعني ماذا ،فحوصاتال من مزيدال
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ايه دبليو سكرين برست  الثدي تقييم مراكز  فوق الموجات باإلجراء وم يق الذي األشعة ائيأخص تخدم يس

جهة إكس أشعة أو الصوتية  عينات تأخذ اإلبرة  أن من للتأكد الموَّ

. موضعي مخدر استخدام  سيتم . الصحيح الموقع من األنسجة من

 ما وعادة  األمراض علم  أخصائي قبل من األنسجة فحص يتم 

 .ساعة 24 بعد متاحة النتائج هذه  تكون

بمشبك  عالمة  وضع

 ،إكس شعةبأ موجهةال العينة أخذ ءإجرا بعد األحيان بعض في

 الخزعة موقع على عالمة وضع الضروري من يكون قد

 .صغير معدني مشبك باستخدام 

 السرطان أنواع جميع عن الكشف يمكن هل

 االختبارات؟ هذه طريق عن

 اختبار يوجد ال ولكن الثدي، سرطانات معظم تشخيص يتم 

 لجميع المهم  من. السرطانات جميع اكتشاف يضمن أن يمكن

 .لهن تقدم  توصيات أي متابعة النساء

تقييمال موعد في

 حيث التخصصات في العديد من متخصصة مراكز هذه 

 من فريقنا في الخبراء من تقييم وإدارة  على ينستحصل

 والممرضات األمراض وعلم  األشعة أخصائيي

.لثديا وجراحي وأطباء اإلشعاعي التصوير وأخصائيي

 ما إلى تحتاجين قد. الصباح في تكون المواعيد جميع

 إعالم  يرجى. كامل بشكل التقييم  يتم ل ساعات 8 من يقرب

 لصاحب طبية شهادة  إلى بحاجة كنت إذا العيادة  موظفي

 .بك الخاص العمل

 االتصال أو .السيارات لمواقف نقود إحضار يرجى

 للحصول 13 62 13 على Transperth بيرث بترانس

 .العام النقل خيارات على

طبيبك إلى النتائج

 ،( بذلك القيام  على ونشجعك) طبيبًا رشحت قد كنت إذا

 بمواعيد إخطارهم ب أيه دبليو سكرين برست فستقوم 

ً  سيتم . بك الخاصة رىاألخ الفحوصات  طبيبك إخطار أيضا

 .بك الخاصة تقييم ال زيارة  بنتائج

 BreastScreen WA   أيه دبليو سكرين برست 

  6799 9323 (08)فاكس   6700 9323 (08) هاتف

breastscreenwa@health.wa.gov.au الكتروني بريد

   www.relayservice.gov.au  يالوطن لاالتصا خدمة

 13 14 50 (TIS)   ةالشفوي الترجمةو ترجمةال خدمة
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