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 NHS Health Scotland بشكل كلّي أو جزئّي من دون إذن مسبق من
)أو أصحاب حقوق الملكية الفكرية األخرى(. على الرغم من بذل كّل 

جهد ممكن لضمان أن المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة، فنحن 
ال نتحّمل أي مسؤولية قانونية ناجمة عن أي أخطاء، أو هفوات أو بيانات 

مضللة.
 )NHS Health Scotland( هيئة الخدمات الصحية الوطنية االسكتلندية

 هي مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية 
)WHO Collaborating Centre( لتعزيز الصحة والتنمية الصحية 

العامة.
نشرت من قبل NHS Health Scotland بمساعدة من برنامج فحص 
.)Scottish Breast Screening Programme( الثدي االسكتلندي

 المواد الواردة في الصفحات 1 و 9 و 12 منسوخة من
 NHS Breast Screening: Helping you decide 
 )الصفحات 1 و 8 و10(، من منشورات المكتب الوطني

NHS Cancer Screening Programmes التابعة لهيئة الخدمات 
 .)Public Health England الصحية الوطنية )التي تديرها

أُخذت اإلحصاءات المستخدمة في هذا الُكتيب من المصادر األكثر تحديثًا 
من قسم خدمة المعلومات )Information Service Division(، في 

 وزارة الصحة، ومركز المعلومات للصحة والرعاية االجتماعية
)The Information Centre for Health and Social Care(. يمكن 

 االطالع على المراجع كاملة على
www.nhsinform.co.uk/screening/breast

هذه النشرة متاحة باللغات األردية )Urdu(، والصينية 
)Chinese(، والبولندية )Polish( وبصيغة سهلة القراءة. يسّر 
NHS Health Scotland النظر بعين االعتبار طلبات خاصة 

بلغات وصيغ أخرى.
يرجى االتصال على الرقم 5300 314 0131 أو التواصل عبر 

البريد االلكتروني 
nhs.healthscotland-alternativeformats@nhs.net



أنت وحدك تتخذين قرار الخضوع أو عدم الخضوع 
لفحص الثّدي. تهدف هذه النشرة إلى مساعدتك على اتخاذ 

القرار.

لماذا تقدم هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة فحص الثدي؟
تقدم هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة فحص الثدي للحد من عدد النساء اللواتي 

يتوفين بسبب سرطان الثدي. هذا ما يحقّقه الفحص من خالل كشف سرطان 
الثدي في مرحلة مبكرة أي حين يكون الورم صغيًرا جدًا لدرجة أنّه من 

المستحيل رؤيته أو الشعور بوجوده. ال يحميِك فحص الثدي من اإلصابة 
بسرطان الثدي.

الفحص ينقذ حياتك من سرطان الثدي، ولكن لديه بعض المخاطر. بعض النساء 
اللواتي يخضعن لفحص الثدي سيتّم تشخيص إصابتهّن وعالجهن ضدّ سرطان 

الثدي الذي ما كان سيُكتشف أو كان سيتسبب لهّن باألذى بعد. تجري مناقشة هذه 
المسألة في الصفحات 11-9. 

قد تجدين أنه من المفيد: 
 	  nhsinform.co.uk/screening/breast زيارة

التواصل مع خط المساعدة والمعلومات التابع لهيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة 	 
 )NHS inform( على 88 44 22 0800 )هاتف نّصي

88 44 22 0800 18001(. خط المساعدة مفتوح كل يوم من الساعة 8 
صباحاً إلى 10 مساًء ويوفر أيضاً خدمة الترجمة. 

 تحدثي مع صديقاتك والنساء في 	 
عائلتك اللواتي سبق وخضعن للفحص.
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كافة النساء اللواتي 
تتراوح اعمارهّن بين 

50 و 70 سنة مدعّوات 
للخضوع لفحص الثدي.



من يحظى بفحص الثدي في اسكتلندا ولماذا؟ 
 كل ثالث سنوات تقريبًا تدعو هيئة الخدمات الصحيّة الوطنيّة 

)NHS Scotland( جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهّن بين 50 و70 سنة 
للخضوع لفحص الثدي.

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 70 سنة 
تشير األدلّة إلى أن مخاطر االصابة بسرطان الثدي تزداد مع التقدم في السن 
وأن الكشف عن سرطان الثدي هو األكثر فعالية حين استخدام األشعة السينية 
لفحص الثدي )الصورة الشعاعية للثدي( لدى النساء اللواتي بلغن سن اليأس. 

النساء فوق سن الـ 70 
يمكنك الحضور للخضوع للفحص كل ثالث سنوات، رغم أنّه لن يتّم استدعاؤك 

تلقائيًا. لتحديد موعد يمكنك االتصال بمركز الفحص المحلي )راجعي الغالف 
الداخلي الخلفي للحصول على التفاصيل.( أنت ال تزالين معّرضة لخطر 

متزايد إلصابة بسرطان الثدي، وينبغي أن تتفحصي بانتظام ثدييك بحثًا عن 
أّي تغييرات )راجعي الصفحات 12 و 13( واتصلي بطبيبك )GP( إذا كنت 

تشعرين بالقلق. 
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على النساء، من كافة األعمار، تفّحص 
الثديين  بانتظام بحثًا عن أّي تغييرات. 
وهذا يشمل من هّن دون سن الـ50 

واللواتي يشاركن في برنامج الفحص.  8  من أصل 10 إصابات 
بسرطان الثدي تطال النساء 
الذين هم في سّن الـ50 وما 

فوق.
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ما هي فوائد فحص الثدي؟
  يمكن لفحص الثدي أن يكشف سرطان الثدي قبل 	 

ظهور أّي أعراض ملحوظة.

 كلما تّم كشف سرطان الثدي في وقت مبكر، 	 
كانت فرصتك أكبر للتغلّب عليه.

  بشكل عام كلما كان السرطان أقّل 	 
 استفحااًل، كان العالج المطلوب أقّل 

شموليّة. 

 ما هي مخاطر الخضوع 
لفحص الثدي؟

  التصوير الشعاعي للثدي ال يكشف جميع 	 
 أنواع السرطان. ولهذا السبب من المهم االستمرار 

 في فحص ثدييك لكشف أّي تغييرات بانتظام )راجعي 
الصفحات 12 و 13( في الفترة الزمنية ما بين الفحص و الفحص التالي. 

 هناك إمكانية تشخيص إصابتك بسرطان قد ال يكون تسبب لك بأي أذى 	 
)راجعي الصفحتين 9 و 10(، وقد تجدين نفسك مرغمة على اتخاذ بعض 

القرارات الصعبة بشأن العالج. 

  األشعة السينية المستخدمة في فحص الثدي يمكن أن تسبب سرطان الثدي 	 
في بعض الحاالت النادرة. إّن الخضوع للصورة الشعاعية للثدي مرة كل 

ثالث سنوات لمدة 20 عاًما تزيد قليالً جدًا من فرص اإلصابة بسرطان خالل 
فترة حياة المرأة.

  يمكن أن يسبّب فحص الثدي الشعور ببعض اإلحراج والقلق واإلزعاج 	 
الجسدي. 
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كيف يمكنني أن أعرف متى علي الذهاب للخضوع 
للصورة الشعاعية للثدي؟

يعتمد الحصول على موعدك على عيادة الطبيب GP المسّجلة فيها، وهذا قد 
يعني أنّه قد تتّم دعوتك في أوقات مختلفة لنساء أخريات من نفس الفئة العمرية. 

ال تقلقي إذا لم تصلك دعوة بمجرد بلوغك 50 سنة. ال تشارك عيادة طبيبك 
في برنامج الفحص إال كّل ثالث سنوات لذلك قد ال تتلقي دعوتك األولى إالّ 
حين تبلغين سن 53. في حال لم تتلقي دعوتك األولى في عيد ميالدك الثالث 

والخمسين، اتّصلي من فضلك بمركز الفحص المحلي )راجعي الغالف الداخلي 
الخلفي للحصول على التفاصيل.(

كما يرجى االتصال بمركز الفحص المحلي إذا كنت قد انتقلت للعيش في منزل 
آخر أو بدّلت عيادة الطبيب وتشعرين بالقلق بأنّه قد فاتتك دعوة للخضوع 

للفحص. 

 هل يمنع فحص الثدي 
اإلصابة بسرطان الثدي؟

ال. يمكن أن يساهم الفحص في كشف السرطان 
المبكر قبل أن يصبح ظاهًرا أو يمكن اإلحساس به. 
ولكن ال يمكنه كشف السرطان إال إذا كان موجوًدا 

بالفعل.



أين أذهب للكشف عن سرطان الثدي ؟ 
وفقًا للمكان الذي تعيشين فيه، سيتّم استدعاؤك إلى وحدة فحص متنقلة أو أحد 
مراكز الفحص الستة في اسكتلندا. يمكن الحصول على أرقام مراكز الفحص 

االسكتلندية على الغالف الخلفي الداخلي من هذه النشرة.
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ال يمكن كشف كافة أنواع سرطان الثدي خالل فحص 
الثدي ألن بعض أنواع السرطان ال تظهر على 

اإلطالق في الصورة الشعاعية للثدي. هناك عدد 
ضئيل جًدا من أنواع سرطان الثدي التي يعجز عن 
رؤيتها األشخاص الذين يعاينون الصورة الشعاعية 

للثدي.

 يتّم فحص الثدي 
 عادة في مراكز الفحص 

المحلية أو في وحدة متنقلة.



ماذا يحدث أثناء فحص الثدي؟
لن يستغرق موعدك عادة أكثر من نصف ساعة، وتصوير الثدي بحدّ ذاته ال 

يستغرق سوى بضع دقائق.

هذه المرحلة من عملية فحص الثدي ال تُجرى سوى من قبل فريق عمل مؤلّف 
من إناث فقط )أخصائيات التصوير الشعاعي(. سوف تطرح عليك أخصائية 

التصوير الشعاعي بعض األسئلة وستشرح لك ما سيحدث. يمكنك طرح األسئلة 
على اخصائيّة التصوير الشعاعي في أي وقت.

سيطلب منك خلع مالبس الجزء األعلى من الجسم. لذلك، من العملّي أكثر أن 
ترتدي سروااًل أو تنورة.ستُحترم خصوصيتك في كافة األوقات، ويمكنك أن 
تستري الجزء األعلى من جسمك حين ال تخضعين لتصوير الثدي الشعاعي.

يرجى عدم استخدام بودرة التلك أو مزيل العرق بشكل رذاذ عندما تذهبين 
للخضوع للفحص. ال يؤثّر مزيل العرق الذي يدحرج على البشرة على التصوير 

الشعاعي للثدي.

يمكنك مشاهدة فيلم قصير حول ما ينتظرك في موعد التصوير الشعاعي للثدي 
 على:

nhsinform.co.uk/screening/breast
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ال تستغرق الصورة الشعاعية 
للثدي سوى بضع دقائق.                                                                                                                                           

                                                                                                                          



ماذا ستشعرين عند الخضوع للصورة الشعاعية للثدي؟
ستقوم أخصائيّة التصوير الشعاعي بوضع أحد الثديين بين لوحتين خاصتين تم 
تزويد جهاز التصوير الشعاعي للثدي بهما، وستقوم بالتقاط صورة لكل ثدي. 

يجب ضغط الثدي بقوة بين اللوحتين لبضع ثوان لكي يتمّكن الجهاز من التقاط 
صورة جيدة. سيتوّجب عليك عدم الحراك لبضع ثوان إلى أن يتّم التقاط الصور. 

لن تشعري باألشعة السينية نفسها. تذكري، أنت تتحكمين بالوضع، ويمكنك أن 
تقولي "stop" أي توقّف في أي وقت إذا كنت تشعرين بانزعاج شديد. 

متى أحصل على النتائج؟ 
سيتم إرسال النتائج إلى عنوان منزلك في غضون ثالثة أسابيع. كما سيتم إرسال 
نسخة من النتائج إلى طبيبك )GP(. في حال لم تصلك نتائجك في غضون ثالثة 

أسابيع يرجى االتصال بمركز الفحص المحلي.
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بعض النساء يجدن االختبار مزعًجا أو 
محرًجا، ولكن تذكري أن أخصائيّة التصوير 

الشعاعّي هي أخصائية رعاية صحيّة محترفة 
تقوم بعّدة صور شعاعيّة للثدّي كل يوم. 
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ما هي نتائج الصورة الشعاعيّة للثدي التي قد أحصل 
عليها؟

سوف تتلقين إحدى هذه النتائج الثالث:

	  ستُبلّغ غالبية النساء أّن الصورة الشعاعية للثدي خالية من أّي أورام 
سرطانية وأنه سيتّم استدعائهّن لفحص الثدي مرة أخرى في غضون ثالث 

سنوات. وهذا يعني الصورة الشعاعية للثدي الخاصة بك ال تُظهر أي عالمة 
لوجود السرطان. ومع ذلك، ما زلت قد تصابين بسرطان الثدي لذا عليك أن 

"تعرفي ثدييك" دائًما )راجعي الصفحات 12 و 13(. 

	  وسيطلب من عدد قليل جدًا من النساء الخضوع مجدًد للصورة وهذا ما 
يُسّمى بـ'استدعاء فني' )Technical recall( . وهذا يعني أّن صورة 
الثدي الشعاعيّة ليست بالجودة المطلوبة، وهذا يمكن أن يحدث في حال لم 
يتّم تصوير كل أنسجة الثدي أو أنّه تم تحريك أنسجة الثدي خالل الصورة 

الشعاعية. وهذا يعني أنه سيطلب منك العودة لتكرار الصورة الشعاعية 
للثدي.

	  ستتّم دعوة نحو خمسة نساء من أصل 100 امرأة إلى المرحلة الثانية من 
الفحص لموعد إلجراء المزيد من االختبارات. وهذا يعني أّن صورة الصدر 

الشعاعية يمكن أن تكون قد بيّنت منطقة يودّ األطباء تصويرها بشكل أكثر 
وضوًحا. أربع نساء من أصل خمسة توجه إليهّن الدعوة إلجراء مزيد من 

االختبارات ال يكّن مصابات بسرطان الثدي، في حين سيتبيّن أّن هناك امرأة 
واحدة مصابة به.

 إذا كنت مدعوة إلى المرحلة الثانية من الفحص قد تخضعين لفحص الثدي 
السريري ، والمزيد من الصور الشعاعيّة للثدي الفحص بالموجات فوق 

الصوتية أو كالهما معاً. وستحتاج بعض النساء أيًضا إلى خزعة. الخزعة هي 
عندما يتم استخراج عينة صغيرة من األنسجة )ستكونين تحت تأثير مخدر 

موضعي(. نقوم بهذه االختبارات لمعرفة ما إذا كنت مصابة بسرطان الثدي. 

  سرطان الثدي
المنتشر



9

إذا كنت مصابة بسرطان الثدي

ما هو سرطان الثدي؟
يظهر سرطان الثدي عندما تبدأ الخاليا في الثدي بالنمو بطريقة خارجة عن 

السيطرة وتشّكل كتلة )المعروفة أيًضا باسم ورم(. فيما ينمو الورم، يمكن أن 
تنتشر الخاليا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم، وقد يشّكل ذلك خطًرا 

على الحياة.

سرطان الثدي المنتشر 
من أصل 100 امرأة تُشّخص إصابتها بسرطان الثدي من خالل الصورة 

الشعاعيّة، نحو 80 امرأة يكّن مصابات بسرطان الثدي المنتشر. هذا النوع من 
السرطان ينتشر خارج قنوات الحليب وفي منطقة الثدي المحيطة. أكثر أنواع 

السرطان انتشاًرا تمتدّ إلى أجزاء أخرى من الجسم في حال عدم معالجتها.

سرطان الثدي غير المنتشر
من أصل 100 امرأة تُشخّص إصابتها بسرطان الثدي من خالل الفحص، 

حوالى 20 امرأة يكّن مصابات بسرطان الثدي غير المنتشر. هذا يعني أن هناك 
خاليا سرطانية في الثدي، ولكنها فقط داخل قنوات الحليب داخل الثدي ولم 

 تنتشر أبعد من ذلك. وهذا ما يسمى أيًضا بـ"سرطان األقنية في الموقع
 )ductal carcinoma in situ, DCIS(". لدى بعض النساء المصابات 

بسرطان الثدي غير المنتشر، تبقى الخاليا السرطانية داخل القنوات. لدى نساء 
أخريات، تنمو هذه الخاليا لتنتشر في األنسجة المحيطة بالثدي في المستقبل.

قناة حليب طبيعية   سرطان الثدي
غير المنتشر

  سرطان الثدي
المنتشر



عندما يتم تشخيص إصابة امرأة بسرطان الثدي غير المنتشر، ال يمكن أن 
يتكّهن األطباء اذا كان سينمو ليبلغ الثدي المحيط به أم ال.

العالج
ال يمكن أن يجزم األطباء دائًما إذا كان سرطان الثدي الذي تّم تشخيصه 
سيتطّور أم ال ليشّكل خطًرا على الحياة. سواء كان السرطان من النوع 

المنتشر أو غير المنتشر، سيعرض عليك العالج والرعاية من قبل فريق من 
المتخصصين في مكافحة سرطان الثدي. ويمكن أن يشمل العالج الجراحة 

)وقد يعني ذلك عملية استئصال الثدي( والعالج الهرموني، والعالج اإلشعاعي 
وربما العالج الكيميائي أيًضا. في حين أن هذه العالجات تنقذ األرواح، فيمكن 
أن تسبب آثاًرا جانبية خطيرة على المدى الطويل. إذا كان هناك خيارات حول 

عالجك، ستتلقين المعلومات والدعم لمساعدتك في تحديد ما هو األنسب لك. 

عملية االختيار
أنت وحدك تتخذين قرار الخضوع أو عدم الخضوع لفحص الثّدي. قد تساعدك 

اإلحصاءات التالية على اتخاذ القرار األنسب لك. 

سرطان الثدي هو السرطان االكثر شيوًعا لدى النساء.يتم تشخيص نحو 4800 
امرأة مصابة بسرطان الثدي كل عام في اسكتلندا. 

في اسكتلندا، تُسّجل وفاة حوالى 1000 امرأة كّل عام بسبب سرطان الثدي. 

لكل 400 امرأة تخضع للفحص بانتظام لمدة 10 سنوات، امرأة واحدة لن 
تموت بسب سرطان الثدي. وهذا يعني حوالى 130 امرأة ينجين من الموت من 

سرطان الثدي كل عام في اسكتلندا. 
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من أصل 1000 امرأة يخضعن للفحص، تسع نساء يكّن مصابات بسرطان 
الثدي. ومن بين المصابات، سيتّم تشخيص حوالى امرأتين وعرض العالج 
عليهما )راجعي صفحة 9( ضد سرطان الثدي الذي ما كان سيُكتشف بغير 

طريقة وما كان سيشّكل خطًرا على حياتهما. 

تشّكل صورة الصدر الشعاعيّة إحدى الوسائل التي تّم مؤخًرا اعتمادها من قبل 
مجموعة من الخبراء وهم يقدرون أنّه لكل امرأة يتم إنقاذ حياتها من سرطان 

الثدي من خالل فحص الثدي، سيتّم تشخيص إصابة ثالث نساء بسرطان قد ال 
يتطّور أبدًا ليشّكل خطًرا على حياتهّن. 

إذا كان هذا األمر يشّكل مصدر قلق بالنسبة لك، يرجى التحدث إلى أخصائي 
 الرعاية الصحية. يمكنك أيضا زيارة

 nhsinform.co.uk/screening/breast 
 NHS inform لمزيد من المعلومات. يمكنك أيًضا االتصال بخط المساعدة

 على 88 44 22 0800 
)هاتف نّصي 88 44 22 0800 18001(. خط المساعدة مفتوح كل يوم من 

 الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساًء ويوفر أيضاً خدمة الترجمة. 
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فحص الثدي يمكن أن يعني 
أنه قد يتّم تشخيص إصابتي 

وعالج نوع من أنواع 
السرطان ربّما ما كان ليشّكل 

أبًدا خطًرا على حياتي

فحص الثدي يمكن أن 
يجنّب وفاتي من سرطان 

الثدي



إعرفي ثدييك 
أن تعرفي ثدييك هو أن تعرفي جسدك جيدًا حتى تتمكني من رصد أي تغييرات 

في ثدييك في وقت مبكر. أهم األشياء التي تحتاجين إلى معرفتها عن تعزيز 
التوعية حول الثديين تقتصر على ما هو طبيعي بالنسبة لك، وعليك أن تخبري 

طبيبك )GP( عن أي تغيرات بمجرد اكتشافها.
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 تذكري أنه باإلمكان 
 أن تصابي بسرطان الثدي في أّي وقت. 

وهذا يشمل الوقت الذي يفصل بين موعدين 
لفحص الثدي

ال تخافي،
 إخضعي للفحص



قد تكون التغييرات في ثدييك )بما في ذلك المنطقة التي تصل إلى اإلبط( غير 
مؤذية، ولكن يجب أن تخضع للفحص على الفور. عليك أن تتنبّهي إلى وجود: 

	  كتلة من األنسجة المتحجرة أو النتوءات في أي من الثديين
	   تغيير في حجم أو شكل أحد أو كال الثديين
	   وجود توّرم أو انتفاخ في أي من اإلبطين

	   الجلد الذي يبدو مثل قشر البرتقال
	  تقشر الحلمة أو المنطقة المحيطة بها 

	  إفرازات من الحلمة قد تكون أو ال تكون ممزوجة بالدم
	  إنخسافات في البشرة

	  حلمة مقلوبة

ويمكن للرجال أيًضا اإلصابة بسرطان الثدي، وتسّجل حوالى 29 حالة جديدة 
من سرطان الثدي لدى الذكور سنويًا في اسكتلندا. على الرجال أيًضا أن يطلعوا 

طبيبهم )GP( على أي تغيرات قد يالحظونها في الثديين.

قم بزيارة موقع NHS inform للحصول على معلومات عن الكشف المبكر 
.)Detect Cancer Early( لمرض السرطان
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 من الشائع أن تالحظ النساء من كافة األعمار 
التغييرات في صدورهّن بأنفسهّن )قد يالحظ شركاؤهم 

التغييرات أيًضا(، لذلك فحص ثدييك بشكل منتظم هو أمر 
فائق األهميّة. يمكنك القيام بذلك في الحمام أو الدش، أو عندما 

تستخدمين كريم الترطيب، أو عندما ترتدين مالبسك.
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ماذا يحدث لو ...

... لم أقبل دعوات سابقة لفحص الثدي، هل ما زال بإمكاني 
الحضور؟

نعم. رغم أنّه لكي تحصلي على أفضل النتائج من الفحص عليك الحضور في 
كل مرة تتّم دعوتك، يمكنك الحضور حتى لو لم تلبي الدعوة من قبل.

... كنت قد خضعت لتصوير الثدي باألشعة في مكان آخر؟
ال يزال بإمكانك الحضور، إذا أجريت الصور الشعاعية للثدي منذ أكثر من ستة 
أشهر. إذا خضعِت لتصوير الثدي باألشعة في اآلونة األخيرة، يرجى االتصال 

بمركز الفحص لمناقشة ما إذا كنت بحاجة للحضور.

... كنت مصابة في السابق بسرطان الثدي؟
يرجى االتصال بمركز الفحص لمناقشة موعدك.

... أنا بحاجة إلى مترجم ليرافقني في موعدي؟
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مترجم، يرجى االتصال بمركز الفحص المحلي 

إلعالمنا عندما تتلقين رسالة تحديد الموعد بحيث يمكن إجراء الترتيبات.

... كنت بحاجة إلى المطالبة بنفقات السفر؟
إذا كنت تتلقين دعم الدخل، يمكنك استعادة النفقات التي تكبدتها. لمزيد من 

 المعلومات يرجى االتصال بخط المساعدة NHS inform على
 0800 22 44 88 

)هاتف نّصي 88 44 22 0800 18001(. خط المساعدة مفتوح كل يوم من 
 الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساًء ويوفر أيضاً خدمة الترجمة. 
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... أود أن يرافقني أحدهم للفحص؟ 
ستتولّى أخصائية التصوير الشعاعي إجراء الصورة الشعاعية للثدي لك. يمكنك 
أن تحضري شخصاً ليرافقك إذا كان ذلك مفيدًا، لكن يرجى االنتباه أنه ال يسمح 

للرجال واألطفال دخول الوحدات المتنقلة يرجى االتصال بمركز الفحص قبل 
موعدك الخاص بك إذا كنت ترغبين في إحضار شخص ليرافقك، أو إذا كنت 

تفضلين تغيير الموعد. 

... لدي احتياجات للوصول إلى المركز؟
يرجى االتصال بالمركز، حتى لو كنت قد حضرت في الماضي. هذا سيسمح لنا 

بترتيب موعد مناسب لك.

... لدي غرسات اصطناعيّة، فهل ما زال يمكنني الخضوع للفحص؟
نعم. يرجى االتصال بالمركز وسيرسل لك نشرة تشمل المزيد من المعلومات. 

إذا كان قد تّم تعيين موعدك في وحدة فحص متنقلة، قد يتّم نقله إلى مركز فحص 
حيث تتوفّر المعدات المتخصصة.

... اخترت عدم الذهاب للفحص؟
يرجى االتصال بمركز الفحص وإطالعهم أنك لن تحضري إلى موعدك. 

إذا قررت الحقًا الخضوع للفحص، يمكنك تعيين موعد جديد. ستتّم دعوتك 
للخضوع للفحص مّرة أخرى في غضون ثالث سنوات. إذا كنت ال تريدين أن 
تتّم دعوتك مّرة أخرى، اطلبي من مركز الفحص الحصول على نموذج تنازل 

كي توقعي عليه ليتم إزالة اسمك من النظام. إذا غيرت رأيك في أي وقت، 
يمكنك أن تطلبي إضافة اسمك مجددًا إلى النظام. لن يؤثّر قرارك على أي 

رعاية بمرض سرطان الثدي قد تتلقينها من طبيبك )GP( أو في المستشفى.
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ماذا يحدث لصوري الشعاعيّة للثدي بعد الفحص؟
يتم التعامل مع المعلومات الخاّصة بالفحص بسرية تامة، وتستخدم للتأكد من أن 
خدمة فحص الثدي تلبي المعايير المتفق عليها، وكذلك لتحديد مجاالت التحسين. 

لن يُسَمح باالطالع على هذه المعلومات إال للعاملين المصرح لهم وأخصائيي 
الرعاية الصحية المناسبين.

إن كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول سياسة هيئة الخدمات الصحيّة 
الوطنيّة لحفظ المعلومات، يمكنك االتصال بخط المساعدة NHS inform على 

 0800 22 44 88 
)هاتف نّصي 88 44 22 0800 18001(. خط المساعدة مفتوح كل يوم من 

 الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساًء ويوفر أيضاً خدمة الترجمة. 

مزيد من المعلومات والّدعم
توفّر صفحات الموقع اإللكتروني المخصصة "لفحص الثدي" في اسكتلندا 
)NHS inform Screening Scotland( التابع لهيئة الخدمات الصحيّة 

 الوطنيّة المزيد من المعلومات حول فحص الثدي في اسكتلندا: 
nhsinform.co.uk/screening/breast

توفّر صفحات الموقع اإللكتروني المخصصة "لكشف سرطان الثدي المبكر" 
)NHS inform Detect Cancer Early( التابع لهيئة الخدمات الصحيّة 

الوطنيّة الدعم والنصيحة حول كشف عالمات وأعراض مرض السرطان، بما 
 في ذلك سرطان الثدي، وذلك في أبكر وقت ممكن: 
nhsinform.co.uk/cancer/scotland/dce

للحصول على معلومات بشأن حقوقك الصحيّة والسرية، يرجى زيارة   
 nhsinform.co.uk/rights



مراكز فحص الثدي االسكتلندية 
شمال اسكتلندا )إينفيرنيس(

الهاتف: 705416 01463

شمال شرق اسكتلندا )أبردين(
الهاتف: 550570 01224

غرب اسكتلندا )غالسكو(
الهاتف: 8800 800 0141

هاتف نصي: 8858 800 0141

جنوب غرب اسكتلندا )ايرفين(
الهاتف: 323505 01294 أو 323506 أو 323507

شرق اسكتلندا )دندي( 
الهاتف: 425646 01382

جنوب شرق اسكتلندا )ادنبرة( 
الهاتف: 7400 537 0131

 تتم مراجعة برنامج فحص الثدي االسكتلندي 
)Scottish Breast Screening Programme( بانتظام للتأكد من أننا نقدم 

أفضل خدمة ممكنة لك. إذا كان لديك شكوى، أو تريدين أن تتركي تعليقًا عن 
الخدمة التي تلقيتها، يرجى مراسلة المدير الطبي في مركز الفحص الذي قمت 

 بزيارته. سوف تجدين العنوان في:
nhsinform.co.uk/screening/breast/screeningcentres

إذا كان لديك تعليق حول مضمون هذه نشرة المعلومات هذه، يرجى االتصال 
 :)NHS Health Scotland( بهيئة الخدمات الصحية الوطنية االسكتلندية

 البريد اإللكتروني: 
 nhs.healthscotland-publications@nhs.net 

 البريد: 
 Publications, NHS Health Scotland, Gyle Square 

1 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9EB
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 This publication is available online at 
 www.healthscotland.com

Traditional Chinese

Polish

Urdu

هذه النشرة متاحة باللغات األردية )Urdu(، والصينية )Chinese(، والبولندية 
)Polish( وبصيغة سهلة القراءة. يسّر NHS Health Scotland النظر بعين 

االعتبار لطلبات خاصة بلغات وصيغ أخرى. 

يرجى االتصال على الرقم 5300 314 0131  أو إرسال رسالة الكترونية عبر 
 البريد االلكتروني

nhs.healthscotland-alternativeformats@nhs.net 
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