
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in 
English and other languages: kreftregisteret.no/en/mammography) 

Invitasjonsbrevet Mammografiprogrammet – arabisk. Versjon september 2019

رامجالماموفحص / باألشعةلثديبرنامج تصوير ابشأن المشاركة في خطاب الدعوة 
 نسخة سبتمبر / أیلول 2020

؟رامجالماموفحص /باألشعةلثديهل تريدي المشاركة في برنامج تصوير ا
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in 
English and other languages: www.kreftregisteret.no/en/mammography)

عاما إلجراء فحص 69و50يتم في النرويج توجيه الدعوة تلقائيا إلى جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 
رام مرة كل سنتين. والهدف من الفحص هو اكتشاف سرطان الثدي في جالماموفحص باألشعة السينية والمسمى بالثديين

فحص / باألشعةلثدياتصوير . برنامجالناجمة عن المرضمرحلة مبكرة من أجل تخفيض معدالت الوفاة بين النساء 
طان. المشاركة في البرنامج طوعية.السرأمراضمركز تسجيلحكومي ويُدار من قبل رام هو عرض جالمامو

الموعد المحدد: 

المكان: 

في حالة عدم رغبتك في االستعانة بھذه الخدمة أو إذا أردت تغییر الموعد:

نرجو إعالمنا في حالة عدم حضورك، حتى یتسنى آلخرین االستفادة من الموعد.

 نطلب منك قراءة المعلومات المرفقة والتي تحتوي على بعض الحقائق عندما تتقررین ما إذا كنت ستستعین بھذه الخدمة.  

اقلبي الصفحة لقراءة المعلومات حول الدفع والتجھیز للفحص وغیرھا من األمور الخاصة بالفحص.

مع أطیب تحیات

 مدیرة برنامج تصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام

www.kreftregisteret.no/mammografi اطلعي أیضا على المعلومات الموجودة على ھذه الصفحة: 

 اتصل على رقم           في حالة: 
• إجرائِك لتصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام في آخر ستة أشھر  

Invitasjonsbrevet Mammografiprogrammet – arabisk. Versjon september 2019

رامجالماموفحص / باألشعةلثديبرنامج تصوير ابشأن المشاركة في خطاب الدعوة 
 نسخة سبتمبر / أیلول 2020

؟رامجالماموفحص  / باألشعة لثديهل تريدي المشاركة في برنامج تصوير ا
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in 
English and other languages: www.kreftregisteret.no/en/mammography)

عاما إلجراء فحص69و50يتم في النرويج توجيه الدعوة تلقائيا إلى جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 
الفحص هو اكتشاف سرطان الثدي فيجالماموفحص باألشعة السينية والمسمى بالثديين رام مرة كل سنتين. والهدف من

فحص/ باألشعةلثدياتصوير . برنامجالناجمة عن المرضمرحلة مبكرة من أجل تخفيض معدالت الوفاة بين النساء 
عرض جالمامو ويُدار من قبل رام هو طان. المشاركة في البرنامج طوعية.السرأمراضمركز تسجيلحكومي

الموعد المحدد:

المكان:

في حالة عدم رغبتك في االستعانة بھذه الخدمة أو إذا أردت تغییر الموعد:

نرجو إعالمنا في حالة عدم حضورك، حتى یتسنى آلخرین االستفادة من الموعد.

 نطلب منك قراءة المعلومات المرفقة والتي تحتوي على بعض الحقائق عندما تتقررین ما إذا كنت ستستعین بھذه الخدمة.

اقلبي الصفحة لقراءة المعلومات حول الدفع والتجھیز للفحص وغیرھا من األمور الخاصة بالفحص.

مع أطیب تحیات

 مدیرة برنامج تصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام

www.kreftregisteret.no/mammografi اطلعي أیضا على المعلومات الموجودة على ھذه الصفحة: 

 اتصل على رقم           في حالة: 
• إجرائِك لتصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام في آخر ستة أشھر  
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رامجالماموفحص /  باألشعة لثديبرنامج تصوير ابشأن المشاركة في خطاب الدعوة 
 نسخة سبتمبر / أیلول 2020

؟رامجالماموفحص  / باألشعة لثديهل تريدي المشاركة في برنامج تصوير ا
(This letter contains important information about breast cancer screening. For more information in 
English and other languages: www.kreftregisteret.no/en/mammography)

عاما إلجراء فحص 69و50يتم في النرويج توجيه الدعوة تلقائيا إلى جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 
رام مرة كل سنتين. والهدف من الفحص هو اكتشاف سرطان الثدي في جالماموفحص باألشعة السينية والمسمى بالثديين

فحص / باألشعةلثدياتصوير . برنامجالناجمة عن المرضمرحلة مبكرة من أجل تخفيض معدالت الوفاة بين النساء 
طان. المشاركة في البرنامج طوعية.السرأمراضمركز تسجيلحكومي ويُدار من قبل رام هو عرض جالمامو

الموعد المحدد: 

المكان: 

في حالة عدم رغبتك في االستعانة بھذه الخدمة أو إذا أردت تغییر الموعد:

نرجو إعالمنا في حالة عدم حضورك، حتى یتسنى آلخرین االستفادة من الموعد.

 نطلب منك قراءة المعلومات المرفقة والتي تحتوي على بعض الحقائق عندما تتقررین ما إذا كنت ستستعین بھذه الخدمة.  

اقلبي الصفحة لقراءة المعلومات حول الدفع والتجھیز للفحص وغیرھا من األمور الخاصة بالفحص.

مع أطیب تحیات

 مدیرة برنامج تصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام

www.kreftregisteret.no/mammografi اطلعي أیضا على المعلومات الموجودة على ھذه الصفحة: 

 اتصل على رقم                في حالة: 
     • إجرائِك لتصویر الثدي باألشعة / فحص الماموجرام في آخر ستة أشھر  

 آخر تحدیث سبتمبر / أیلول 2020

بخصوص إجراء قسم من المتابعة من خالل  اتفاق مع طبيبك   سرطان الثدي )إذا كان لديك  / متابعة عقب عملية  عالج تلقيك   •
االتصال(.  لست بحاجة إلى أنت  ف ،فحص الماموجرام/ تصوير الثدي باألشعة برنامج 

أو حاجة إلى تيسير األمور أخرى إعاقةكرسي متحرك أو لديك أي  استعمالك   • 

الدفع ونفقات السفر 
  السعر •  

•

•
وھذا المبلغ غیر مشمول بنظام البطاقة الصحیة المجانیة.  

    نفضل الدفع عن طریق البطاقة البنكیة. فاتورة التحویل البنكي ھي كذلك وسیلة دفع ممكنة. 

غير مشمول بنظام سفر فحص الماموجرام / تصوير الثدي باألشعة تغطية نفقات السفر من وإلى مكان الفحص.  عليك   • 
المرضى المدعوم من الدولة. 

كيف يجب أن تجهزي نفسك للفحص؟ 
والكريمات في صعوبة تقييم  بودرةتسبب التأو الكريمات في منطقة الصدر في يوم الفحص، حيث قد  بودرة التلكال تستخدمي  • 

الصور. 
يُرجى تجنب العطور ألن ذلك قد يسبب الحساسية لدى القائمين على الفحص.  • 

نتيجة الفحص؟ كيف تصلك  
 .يحصل الجميع على رد كتابي • 
 .يستغرق األمر عادة ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع • 

تحفظحق ال
الذي قمتي فحص الماموجرام / بتصوير الثدي باألشعة يقوم مركز تسجيل أمراض السرطان بتسجيل المعلومات ذات األهمية المتعلقة 

وكذلك لضمان جودة وتقييم البحوث  ةإعداد وإرسال دعوات المشاركبه وذلك وفقا للوائح المركز. ونستعين بهذه المعلومات عند 
.فحص الماموجرام/ تصوير الثدي باألشعة  العلمية في برنامج

فحص / بتصوير الثدي باألشعة تخزين بياناتك الشخصية )االسم والعنوان والرقم الوطني( المتعلقة  التحفظ علىالحق في  لديك  
والذي أظهر نتائج طبيعية بشكل دائم في سجل أمراض السرطان.  الماموجرام

بخصوص تسجيل البيانات:  تحفظية تسجيل الوعن كيفلومات حول الحقوق مععلى اإلنترنت على صفحاتنا  نيتجد

www.kreftregisteret.no/mammografi

ال تريدي استالم دعوات بالمشاركة؟ 
ل أمراض السرطان على الهاتف رقم تسجيمركز اإلخطار على صفحاتنا على اإلنترنت أو عن طريق االتصال ب يمكنك  

أو إرسال بريد إليكتروني إلى: 22451300

mammografi@kreftregisteret.no 

 ال ترسلي الرقم الوطني وال معلومات صحیة عبر البرید اإللیكتروني!

Invitasjonsbrevet Mammografi programmet – arabisk. Versjon oktober 2020


