
ما هو فحص سرطان األمعاء؟
يهدف فحص سرطان األمعاء الذي تقدمه NHS إلى الوقاية من 

السرطان قبل أن يبدأ أو اكتشافه في مرحلة مبكرة عندما يكون 
عالجه أسهل.

ترسل NHS اختباًرا كيميائًيا مناعًيا مجانًيا يتم إجراؤه على البراز 
)FIT(، والذي يسمح لك بجمع عينة صغيرة من البراز. يتم فحص 
هذه العينة للكشف عن أي كميات ضئيلة من الدم في أحد المختبرات.

يمكن للدم أن يكون عالمة على االورام الحميدة أو سرطان األمعاء. 
الزوائد اللحمية هي كتل تنمو في األمعاء، والتي يمكن أن تتحول إلى 

سرطان بمرور الوقت. إذا وجد االختبار أي شيء غير عادي، فقد 
تحتاج إلى مزيد من االختبارات.

احرص طبيًبا على استشارة طبيب عام إذا كانت لديك أعراض 
لسرطان األمعاء في أي عمر، حتى إذا كنت قد أكملت مؤخًرا 

اختبار الفحص.

لماذا يتم تقديم فحص سرطان األمعاء؟
يعد سرطان األمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوًعا، ويمكن أن 

يساعد الفحص المنتظم في الوقاية منه أو اكتشافه في مرحلة مبكرة 
عندما يكون عالجه أسهل.

 من الفئات التي يتم يستهدفها فحص 
سرطان األمعاء؟

هذا الفحص موجه لمن تتراوح أعمارهم بين 56 و74 عاًما. عندما 
يحين دورك، سيتم إرسال مجموعة اختبار فحص إليك كل عامين. 
ينبغي عليك إكمال مجموعة االختبار في كل مرة يتم إرسالها إليك.

كيف أحصل على اختبار فحص منزلي؟
يتم إرسال مجموعة أدوات االختبار تلقائًيا إلى عنوان المنزل 

 الخاص بأي شخص مؤهل في إنجلترا إذا كان مسجالً لدى 
طبيب عام.

متى سأحصل على نتيجتي؟
سيتم نشر نتيجتك في غضون أسبوعين. سيتم إبالغك إذا كانت 

هناك حاجة إلى مزيد من االختبارات. ال تعني االختبارات اإلضافية 
بالضرورة أنك مصاب بسرطان األمعاء.



 

 ال تتجاهل اختبار 
فحص سرطان األمعاء

 خط المساعدة المجاني:
0800 707 6060

كيفية استخدام مجموعة فحص سرطان األمعاء 
1. دّون التاريخ على زجاجة العينة

2. استخدم حاوية أو طبقات من ورق التواليت اللتقاط برازك
3. ال تدع البراز يلمس ماء المرحاض
4. قم بلف الغطاء لفتح زجاجة العينة

 5.  اجمع عينة عن طريق كشط العصا على طول البراز 
حتى يتم تغطية جميع األخاديد

 6.  ال نحتاج سوى لقليل من البراز 
 إلجراء االختبار. من فضلك 

ال تضف كمية زائدة

✓

✗

  7.  أعد وضع العصا في الزجاجة 
واضغط فوق الغطاء إلغالقه

 8. ال تعد فتح الزجاجة بعد االستخدام
 9. يرجى غسل يديك بعد االستخدام
 10.  ضع زجاجة العينة في مظروف 

اإلرجاع المجاني المقّدم
 11.  انزع الشريط وأغلق 

المظروف وأغلقه
 12.  يمكنك أن تتوقع استالم 

 نتائج اختبارك في غضون 
أسبوعين

ال تتجاهل اختبار فحص 
سرطان األمعاء.

 إذا كنت قد تلقيت اختباًرا 
 إلجرائه، فيرجى إكماله وإرساله 

إلينا في أقرب وقت ممكن.


