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خطاب الدعوة بشأن المشاركة في برنامج تصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام

ﻧﺳﺧﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر  /أﯾﻠول 2020

هل تريدي المشاركة في برنامج تصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام؟
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يتم في النرويج توجيه الدعوة تلقائيا إلى جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين  50و 69عاما إلجراء فحص
الثديين باألشعة السينية والمسمى بفحص الماموجرام مرة كل سنتين .والهدف من الفحص هو اكتشاف سرطان الثدي في
مرحلة مبكرة من أجل تخفيض معدالت الوفاة بين النساء الناجمة عن المرض .برنامج تصوير الثدي باألشعة  /فحص
الماموجرام هو عرض حكومي ويُدار من قبل مركز تسجيل أمراض السرطان .المشاركة في البرنامج طوعية.
الموعد المحدد:
المكان:

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

ﻧرﺟو إﻋﻼﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺣﺿورك ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻵﺧرﯾن اﻻﺳﺗﻔﺎدة 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 اﻷﻣور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣص.
اطﻠﻌﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔwww.kreftregisteret.no/mammografi :

ﻣﻊ أطﯾب ﺗﺣﯾﺎت
ﻣدﯾرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺻوﯾر اﻟﺛدي ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ  /ﻓﺣص اﻟﻣﺎﻣوﺟرام

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:

اﺗﺻل ﻋﻠﻰ رﻗم

إﺟراﺋك ﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺛدي ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ  /ﻓﺣص اﻟﻣﺎﻣوﺟرام ﻓﻲ آﺧر ﺳﺗﺔ أﺷﮭر
•
ِ

• تلقيك عالج  /متابعة عقب عملية سرطان الثدي (إذا كان لديك اتفاق مع طبيبك بخصوص إجراء قسم من المتابعة من خالل
برنامج تصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام ،فأنت لست بحاجة إلى االتصال).
• استعمالك كرسي متحرك أو لديك أي إعاقة أخرى أو حاجة إلى تيسير األمور
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.
• عليك تغطية نفقات السفر من وإلى مكان الفحص .تصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام غير مشمول بنظام سفر
المرضى المدعوم من الدولة.

كيف يجب أن تجهزي نفسك للفحص؟
• ال تستخدمي بودرة التلك أو الكريمات في منطقة الصدر في يوم الفحص ،حيث قد تتسبب البودرة والكريمات في صعوبة تقييم
الصور.
• يُرجى تجنب العطور ألن ذلك قد يسبب الحساسية لدى القائمين على الفحص.
كيف تصلك نتيجة الفحص؟
• يحصل الجميع على رد كتابي.
• يستغرق األمر عادة ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع.
حق التحفظ
يقوم مركز تسجيل أمراض السرطان بتسجيل المعلومات ذات األهمية المتعلقة بتصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام الذي قمتي
به وذلك وفقا للوائح المركز .ونستعين بهذه المعلومات عند إعداد وإرسال دعوات المشاركة وكذلك لضمان جودة وتقييم البحوث
العلمية في برنامج تصوير الثدي باألشعة  /فحص الماموجرام.
لديك الحق في التحفظ على تخزين بياناتك الشخصية (االسم والعنوان والرقم الوطني) المتعلقة بتصوير الثدي باألشعة  /فحص
الماموجرام والذي أظهر نتائج طبيعية بشكل دائم في سجل أمراض السرطان.
تجدين على صفحاتنا على اإلنترنت معلومات حول الحقوق وعن كيفية تسجيل التحفظ بخصوص تسجيل البيانات:
www.kreftregisteret.no/mammografi
ال تريدي استالم دعوات بالمشاركة؟
يمكنك اإلخطار على صفحاتنا على اإلنترنت أو عن طريق االتصال بمركز تسجيل أمراض السرطان على الهاتف رقم
 22451300أو إرسال بريد إليكتروني إلى:
mammografi@kreftregisteret.no
ﻻ ﺗرﺳﻠﻲ اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ وﻻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ!

آﺧر ﺗﺣدﯾث ﺳﺑﺗﻣﺑر  /أﯾﻠول 2020
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