
الوقاية من سرطان القولون | نموذج تقييم الخطر والفحص
تعليمات المريض: 1. قم بإكمال هذا النموذج. 2. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية بخصوص ما أنت معرض له من مخاطر وخيارات الفحص. 

المريض معلومات 
 _________________ كم عمرك؟

 نعم ال أعرف الهل سبق لك الخضوع لفحص سرطان القولون؟
إذا كانت اإلجابة بنعم،

 ______________________  غير ذلك  فحص البراز )الغائط(    تنظير القولون  كيف تم فحصك 
 منذ 10 أعوام أو أكثر  منذ فترة تتراوح بين عام وتسعة أعوام    منذ أقل من عام واحد  متى كان آخر فحص لك؟ 

بالخطر المتعلقة  األسئلة 
تاريخ الفحص:

 نعم ال أعرف ال1. هل سبق تشخيص إصابتك بسرطان القولون أو سرطان المستقيم؟
 نعم ال أعرف ال2. هل سبق اكتشاف سليلة )زائدة لحمية( في القولون أو المستقيم؟

األعراض:
هل سبقت إصابتك بأي من األعراض التالية؟
 نعم ال أعرف ال3. النزيف من المستقيم أو وجود دم في البراز

 نعم ال أعرف ال4.  تغيرات في عادات التبرز، كاإلمساك المستمر، أو اإلسهال المتكرر، أو تغير نوع البراز
 نعم ال أعرف ال5. نقص الوزن غير الُمبرر

 نعم ال أعرف ال6. ألم البطن أو المستقيم المستمر
التاريخ الشخصي والعائلي:

هل سبق تشخيص إصابتك بمرض التهاب األمعاء؟
 نعم ال أعرف ال7. التهاب القولون التقرحي

 نعم ال أعرف ال8. مرض كرون
هل سبق تشخيص إصابتك أو إصابة أحد والديك البيولوجيين أو أشقائك أو أطفالك بما يلي:
)Familial adenomatous polyposis, FAP( ال9. داء السالئل الورمي الغدي الوراثي ال أعرف نعم 

 10.  سرطان القولون والمستقيم الوراثي دون سالئل
)Hereditary non-polyposis colon cancer,  HNPCC( أو متالزمة لينش

 نعم ال أعرف ال

 11.  هل سبق تشخيص إصابة أحد والديك البيولوجيين أو أشقائك أو أطفالك بسرطان القولون، 
 نعم ال أعرف الأو سرطان المستقيم، أو سالئل )زوائد لحمية( في القولون أو المستقيم؟

12. إذا كانت اإلجابة بنعم،

 ال أعرف  أحد األطفال البيولوجيين   أحد األشقاء البيولوجيين   أحد الوالدين البيولوجيين  فأي من أقربائك؟   

 _____________________________________________________________________________ كم كان العمر عند التشخيص؟  

لمزيد من المعلومات بخصوص سرطان القولون:
تفضل بزيارة nyc.gov/health وابحث عن "colon cancer" )سرطان القولون( أو اتصل بالرقم 311.

اسأل مقدم الرعاية الصحية عن الوقاية من سرطان القولون أو عن نشرة مواقع فحص سرطان القولون.

PROVIDER INSTRUCTIONS: Review the form to help you assess the patient’s individual risk and screening 
options. Answering ‘yes’ to any of the questions above indicates that the patient may be at increased risk; 
consult a specialist for screening recommendations. Patients who answer ‘no’ to all of the risk questions 
may be at average risk and may be eligible for any of the recommended screening options. 
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قلل من مخاطرك، واخضع لفحص سرطان القولون
ما هو سرطان القولون؟

يحدث سرطان القولون )أو القولون والمستقيم( في األمعاء الغليظة )القولون( أو المستقيم. ويعد سرطان القولون هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بسبب 
السرطان بين سكان نيويورك. 

ما هو خطر إصابتك بسرطان القولون؟ متى ينبغي بدء الفحص؟
تحديد الخطر الذي يواجهك خطوة هامة لفحص سرطان القولون. نحن نحث أغلب البالغين على سؤال مقدم الرعاية الصحية عن فحص سرطان القولون 

بدًءا من عمر 45 عاًما. لكن قد يحتاج البعض إلى فحص مبكر أو أكثر تكراًرا بسبب عوامل خطر معينة، مثل سابق اإلصابة بالسرطان أو سالئل )زوائد 
لحمية( ممهدة للسرطان في العائلة. أبلغ مقدم الرعاية الصحية إذا كان والداك البيولوجيان، أو أشقاؤك أو أطفالك، سبقت إصابتهم بسرطان القولون، أو 

بسالئل )زوائد لحمية(، أو سرطان المستقيم، أو أي سرطانات أخرى. يمكن أن تساعد كذلك على حماية عائلتك من خالل مشاركة تاريخك مع السرطان أو 
السالئل )الزوائد اللحمية(. مع عائلتك سيساعدهم ذلك على التعرف على عوامل الخطر وموعد الفحص. 

حتى لو كان عمرك أقل من 45 عاًما، فمن المهم أن تكون على دراية بأعراض سرطان القولون والخطر الذي يواجهك شخصيًا بناًء على تاريخك العائلي. 
ال تتجاهل األعراض المحتملة في أي عمر. أبلغ مقدم الرعاية الصحية إذا الحظت دًما في البراز، أو إذا أصبت بألم مستديم في البطن أو المستقيم، أو 
بفقدان الوزن غير المبرر. قد ال يسبب سرطان القولون أي أعراض فورية. إذا كنت مؤهالً للفحص، فينبغي أن تخضع له حتى لو كنت تشعر أنك في 

صحة جيدة.

خيارات الفحص لرصد سرطان القولون أو الوقاية منه
يمكن للفحص الروتيني أن يقي من سرطان القولون أو قد يساعد على اكتشافه مبكًرا، حيث تكون فاعلية العالج مثلى حينذاك. تحدث إلى مقدم الرعاية 

الصحية بخصوص خيارات الفحص المتاحة لك.

تتضمن خيارات اختبارات فحص سرطان القولون الموصى بها بواسطة إدارة الصحة في مدينة نيويورك )NYC Health Department( ما يلي:
 اختبار بالعين المجردة لرصد عالمات السرطان في القولون أو المستقيم

تنظير القولون: ينطوي ذلك على إدخال أنبوب رفيع مزود بمصدر ضوء وكاميرا في المستقيم لرصد السالئل )الزوائد اللحمية(  •  

 اختبارات البراز* وهي ترصد عالمات السرطان في البراز )الغائط(
•  االختبار الكيميائي المناعي للبراز )Fecal Immunochemical Test, FIT(: يقدم المريض عينة براز واحدة صغيرة وتخضع لالختبار   

لرصد عالمات الدم
 :)High-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT( تحليل الغواياك عالي الحساسية لتحري الدم الخفي في البراز  •  

يقدم المريض عدة عينات براز وتخضع لالختبار لرصد عالمات الدم
•  االختبار متعدد األهداف للحمض النووي )DNA( في البراز )FIT-DNA(: يقدم المريض عينة براز واحدة وتخضع لالختبار لرصد عالمات   

الدم والحمض النووي )DNA( غير الطبيعي
* تتطلب هذه االختبارات إجراء فحص متابعة لتنظير القولون في الوقت المناسب لألشخاص الذين تكون نتائجهم غير طبيعية.

سداد التكلفة
تغطي أغلب خطط التأمين، بما في ذلك Medicaid وMedicare، تكلفة فحص سرطان القولون بدًءا من عمر 50 عاًما. تتباين تغطية الفحص باختالف 

األشخاص في الفئة العمرية بين 45 و49 عاًما، ويتوقف ذلك جزئيًا على خطر إصابتهم بسرطان القولون. استشر مقدم الرعاية الصحية واستشر شركة 
التأمين بخصوص التغطية قبل اختبار الفحص.

إذا لم تكن خاضعًا للتأمين، فقد تكون مؤهاًل للتسجيل ضمن تغطية منخفضة التكلفة أو مجانية. اتصل بالرقم311 أو أرسل رسالة نصية تحتوي على 
"CoveredNYC" إلى 877-877  للمساعدة المجانية على االلتحاق. 

إذا لم تستطع الحصول على تأمين، فقد تكون مؤهالً للفحص منخفض التكلفة أو الفحص المجاني. تفضل بزيارة nyc.gov/health وابحث عن 
"colon cancer" )سرطان القولون( للحصول على المزيد من المعلومات.
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