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 بالتصویر الشعاعي الماموغراف  امفرصة جدیدة للقی
 

فرصة اآلن لك و نقدم الثدي، للقیام بتصویر الماموغراف الشعاعي التصویر مدة من برنامج لِك منذ دعوة لقد تمت توجیھ
الخدمة. ھذه على للحصول جدیدة

بین أعمارھّن اللواتي تتراوح النساء النرویج یحصلَن69و50كل فرصة لفي اموغراف كللفحص الشعاعي المعلى
الھدف م و كلھسنتین، ذلك ر لسرطان ان المبّكِ الكشف النھو وفیات عدد لتقلیل وذلك المرض.لثدي، ھذا ساء بسبب

التصویرتسوف سلبیات و إیجابیات عن شرح مفّصل إلى الفحص باإلضافة ھذا عن األولى معلومات الرسالة في صلك
م في الھاّمة المعلومات ھذه على اإلطالع الماموغراف. كما یمكنك اإللكتروني.الشعاعي وقعنا

خالل موعد حجز منھّن أقصاھاللراغبات بحجز موعد، نرجو أشھر.مدة ترغبینوأربعة حال ال في إعالمنا الرجاء

دعوة أي زیارةباستالم أو اعاله الموجودة االتصال استخدام معلومات الرسائل، یمكنك المزید من لن تصلك و بذلك
اإللكتروني. موقعنا

ع علىللحصول اإلطالع األخرى، نرجو منك العملیة األمور و الدفع آلیة و الشعاعي التصویر برنامج حول لى معلومات
التالیة. الصفحة

ع طلب سلیمة یمكنك الفحوصات حال كانت نتائج في برفي الشخصیة معلوماتك الشعاعيدم تخزین التصویر نامج
الماموغراف.

على مزید من اإللكترونيللإلطالع زیارة موقعنا الماموغراف یمكنك الشعاعي التصویر برنامج حول المعلومات
kreftregisteret.no/mammografi

التمنیات أطیب مع

Solveig Hofvindالشعاعي التصویر الماموغرافمدیرة برنامج
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الماموغرافامفرصة جدیدة للقی الشعاعي بالتصویر

لقد تمت توجیھ دعوة لِك منذ مدة من برنامج التصویر الشعاعي الماموغراف للقیام بتصویر الثدي، و نقدم لك اآلن فرصة  
 جدیدة للحصول على ھذه الخدمة.  

اموغراف كللفحص الشعاعي الم على فرصة لفي النرویج یحصلنَ  69و  50 كل النساء اللواتي تتراوح أعمارھّن بین 
ر لسرطان ا ن ذلك كلھسنتین، و الھدف م  ساء بسبب ھذا المرض. لثدي، وذلك لتقلیل عدد وفیات النھو الكشف المبّكِ

صلك في الرسالة األولى معلومات عن ھذا الفحص باإلضافة إلى شرح مفّصل عن إیجابیات و سلبیات التصویرت سوف
 وقعنا اإللكتروني.  الشعاعي الماموغراف. كما یمكنك اإلطالع على ھذه المعلومات الھاّمة في م

 الرجاء إعالمنا  في حال ال ترغبین  وأربعة أشھر.  مدة أقصاھا  للراغبات بحجز موعد، نرجو منھّن حجز موعد خالل

 

دعوة أي زیارةباستالم أو اعاله الموجودة االتصال استخدام معلومات الرسائل، یمكنك المزید من لن تصلك و بذلك
اإللكتروني. موقعنا

ع علىللحصول اإلطالع األخرى، نرجو منك العملیة األمور و الدفع آلیة و الشعاعي التصویر برنامج حول لى معلومات
التالیة. الصفحة

ع طلب سلیمة یمكنك الفحوصات حال كانت نتائج في برفي الشخصیة معلوماتك الشعاعيدم تخزین التصویر نامج
الماموغراف.

على مزید من اإللكترونيللإلطالع زیارة موقعنا الماموغراف یمكنك الشعاعي التصویر برنامج حول المعلومات
kreftregisteret.no/mammografi
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Solveig Hofvindالشعاعي التصویر الماموغرافمدیرة برنامج
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الماموغرافامفرصة جدیدة للقی الشعاعي بالتصویر

فرصة اآلن لك و نقدم الثدي، للقیام بتصویر الماموغراف الشعاعي التصویر مدة من برنامج لِك منذ دعوة لقد تمت توجیھ
الخدمة. ھذه على للحصول جدیدة

بین أعمارھّن اللواتي تتراوح النساء النرویج یحصلَن69و50كل فرصة لفي اموغراف كللفحص الشعاعي المعلى
الھدف م و كلھسنتین، ذلك ر لسرطان ان المبّكِ الكشف النھو وفیات عدد لتقلیل وذلك المرض.لثدي، ھذا ساء بسبب

التصویرتسوف سلبیات و إیجابیات عن شرح مفّصل إلى الفحص باإلضافة ھذا عن األولى معلومات الرسالة في صلك
م في الھاّمة المعلومات ھذه على اإلطالع الماموغراف. كما یمكنك اإللكتروني.الشعاعي وقعنا

خالل موعد حجز منھّن أقصاھاللراغبات بحجز موعد، نرجو أشھر.مدة ترغبینوأربعة حال ال في إعالمنا الرجاء

و بذلك لن تصلك المزید من الرسائل، یمكنك استخدام معلومات االتصال الموجودة اعاله أو زیارة  باستالم أي دعوة
موقعنا اإللكتروني.  

لى معلومات حول برنامج التصویر الشعاعي و آلیة الدفع و األمور العملیة األخرى، نرجو منك اإلطالع على للحصول ع
الصفحة التالیة.  

نامج التصویر الشعاعي  دم تخزین معلوماتك الشخصیة في برفي حال كانت نتائج الفحوصات سلیمة یمكنك طلب ع
الماموغراف.

المعلومات حول برنامج التصویر الشعاعي الماموغراف یمكنك زیارة موقعنا اإللكترونيللإلطالع على مزید من 
kreftregisteret.no/mammografi  

مع أطیب التمنیات 

Solveig Hofvindالماموغراف مدیرة برنامج التصویر الشعاعي
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 الفرصة؟ماھو التصویر الشعاعي الماموغراف ولماذا تحصلین على ھذه 

فرصة للفحص الشعاعي للثدي كل  سنة في النرویج    69و  50لدى كل النساء اللواتي تترواح أعمارھّن بین  •
 عامین، یُطلق على ھذا الفحص اسم المسح الشعاعي.  

 السرطان. مركز تسجیل حاالت  تحت إشراف ة وطوعی ةعام   ج التصویر الشعاعي للثدي خدمةبرنام یُعتبر   •
رللكشف  ر الشعاعي للثدي بشكل منتظم أفضل طریقةإجراء التصوی  الیومعدّ یُ  • والذي  عن سرطان الثدي الُمبَّكِ

 النساء بسبب المرض.تقلیل عدد وفیات  بدوره یؤدي إلى
مثل خطر اإلفراط في   الماموغراف،  في فحص التصویر الشعاعي للثدي سلبیاتقد تكون ھناك بعض ال •

 التشخیص واإلفراط في العالج.
  الخدمة االستفادة من ھذه ین ترید  على تحدید ما إذا كنتِ  معلومات یمكن أن تساعدكِ  في الرسالة األولى تلقیتِ  لقد •

یمكنك أیًضا تلقیھا مرة أخرى عن طریق االتصال  اإللكتروني، و على موقعنا  متوفرة المعلومات كما أّن   . أو ال
 بنا.

 

 طریقة الدفع و نفقات السفر: 

 النرویجي االسعر بالكرون •
 المجانیةبطاقة ال یمكنك دفع المبلغ المطلوب بإستخدامال  •
 نفّضل الدفع عن طریق بطاقة البنك أو التحویالت النقدیة. •
حیث أن تكلفة فحص التصویر الشعاعي الماموغراف لیس جزءاً من تكلفة   یجب أن تتكفلي بمصاریف سفرك •

 سفر المریض.

 

 ما ھي مدة االستفادة من ھذا العرض؟  

 یجب حجز موعد خالل أربعة أشھر كحّدٍ أقصى.   •
 من الفئة العمریة المستھدفة.    إذا لم تتصلي بنا فسوف نرسل لك دعوة جدیدة خالل سنتین، وھذا طبعاً إذا كنتِ  •

 

 ال تریدین أن یصلك دعوات أخرى؟ 

تصال على الرقم التالي  نرجو منِك أن تُخبري مركز تسجیل حاالت السرطان عبر موقعنا اإللكتروني أو من خالل األ
 أو عبر إرسال رسالة إلكترونیة ( إیمیل) إلى العنوان التالي:  22451300

mammografi@kreftregisteret.no   

أو  محددة  إیقاف الدعوات لفترة زمنیةب  ینإذا كنت ترغب  أخرى نحتاج إلى اسمك وعنوانك وتاریخ میالدك ومعلوماتك
 .یقافھا لألبدإ

 تجنبي إرسال تاریخ میالدك ومعلومات عن صحتك عن طریق البرید اإللكتروني ( اإلیمیل).
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