
كيف تقومني حبجز موعد

 اتصيل عىل الرمق 
50 20 13 أو قويم حبجز 

موعد عىل اإلنرتنت عرب 

 املوقع اإللكرتوين 
breastscreen.qld.gov.au

ُيرىج إعالم موظفينا إذا كنِت حباجة إىل مرتمج 

شفهي عند جحز موعدِك.

 إذا كنِت حباجة إىل مساعدة 
 بلغتِك ُيرىج االتصال خبدمة 

 (TIS) الرتمجة الكتابية والشفهية 
عىل الرمق 450 131.

دليلك إىل 
حصة الثدي

حفص الثدي باألشعة هو أفضل طريقة  

للتحّقق مما إذا اكن ثدياك سلميني.

قامت BreastScreen Queensland، يف عام 2020

بتنقيح وإنتاج هذه النخسة، بعد احلصول عىل اإلذن.

 BreastScreen Queensland تستطيع خدمات

أيضًا تقدمي ما ييل: 

جحوزات مجاعية• 

 حمارضات تثقيفية جمانية • 
لملجموعات املجمتعية

مواعيد مطّولة إذا لزم األمر• 

بعض املواعيد يف أوقات ُمبكرة أو ُمتأخرة من • 

الهنار أو أيام السبت

اتصيل عىل الرمق 50 20 13 أو قويم بزيارة املوقع 

breastscreen.qld.gov.au اإللكرتوين

حافظي عىل قّوتِك وّحصتِك 

من أجل عائلتِك

اتصيل بنا

 حلجز موعد يف ماكن قريب منِك اتصيل عىل 
الرمق 50 20 13

ملعرفة املزيد 

www.breastscreen.qld.gov.au

 للحصول عىل املساعدة من مرتمج 
شفهي 450 131



تعّريف عىل مظهر وشلك ومملس ثدييك.

من هّن النساء اللوايت تستطعن 

إجراء حفص جماين للثدي باألشعة؟

جيب عىل مجيع النساء اللوايت ترتاوح أمعارهن بني • 

50 و74 عامًا إجراء حفص للثدي باألشعة لك عامني.

 وتستطيع النساء اللوايت ترتاوح أمعارهن بني • 
 40 و49 عامًا واللوايت تبلغن من العمر 75 عامًا 

وما فوق إجراء حفص جماين للثدي باألشعة.

 من املهم للغاية إجراء حفص للثدي باألشعة • 
لك عامني.

ماذا حيدث خالل موعد 
حفص الثدي باألشعة؟

ستقوم موظفة ُمتخصصة بالتصوير الشعايع بأخذ 

صوٍر لثدييك باستخدام جهاز خاص لألشعة السينية.  

وسيمت الضغط عىل ثدييك لفرتة قصرية جدًا.

بعد إجراء حفص الثدي باألشعة

ستحصلني عىل نتاجئ الفحوص يف غضون 14 يومًا. 

وسُتظهر النتاجئ بالنسبة ملعظم النساء أن ثديهين 

بصحة جيدة.

 قد تضطر بعض النساء إىل العودة إلجراء املزيد 
من الفحوص.

تعّريف عىل ثدييك

الغدد 

الملفاوية

 رسطان الثدي 
يف الثدي 

ما هو رسطان الثدي؟
رسطان الثدي هو عبارة عن خاليا غري حصّية تمنو يف الثدي.  

وميكن هلذه اخلاليا غري الصحّية أن تسبّب لِك املرض 

الشديد.

ميكن عالج هذه اخلاليا غري الصحّية إذا مت العثور علهيا يف 

وقت ُمبكر. 

ميكن أن ُيظهر حفص الثدي باألشعة تغيريات صغرية 

جدًا ال ميكن رؤيهتا بالعني املجّردة أو اإلحساس هبا.

ختتلف النساء عن بعضهن البعض ومن املهم أن 

تعريف ما هو الوضع "الطبييع" بالنسبة لك.

أخربي طبيبِك إذا الحظِت أي تغيريات يف ثدييك، 

مثل:

تغيري يف شلك أو جحم ثديِك• 

كتلة جديدة أو تكتل جديد• 

تغيري يف احلملة أو إفرازات من احلملة• 

تغيريات يف جلد الثدي مثل االمحرار أو انحساب • 

اجللد إىل الداخل

أمل غري عادي يف الثدي ال يزول• 

ما هو حفص الثدي باألشعة؟
حفص الثدي باألشعة هو حفص هيدف للكشف عن 

رسطان الثدي.

ويمت استخدام جهاز خاص لألشعة السينية ألخذ صورة 

للجزء الداخيل من ثَديِك.  

ميكن أن تساعد هذه 

الصور األطباء يف معرفة 

ما إذا اكن هناك خاليا غري 
حصّية يف ثدييك.


