
أحد برامج إدارة الصحة

تعرف على الحقائق حول
اختبار البراز الكيميائي 

)FIT( المناعي
يُعد إجراء اختبار سرطان القولون 

والمستقيم في المنزل أمًرا سهاًًل مع اختبار 
!FIT

هل أنت غير مؤّمن عليك؟
 يقدم برنامج خدمات الكشف عن السرطان 

 New York State Cancer Services)
Program, CSP) في والية نيويورك فحًصا مجانيًا 

لسرطان القولون والمستقيم لسكان والية نيويورك 
المؤهلين وغير المؤمن عليهم.

برنامج CSP المتوفر في منطقتك هو:

إذا كنت تبلغ من العمر 45 عاًما فأكثر، فإنه 
ينبغي لك الخضوع الختبار سرطان القولون 

والمستقيم.

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن 
اختبارات سرطان القولون والمستقيم وما إذا 

كان اختبار FIT هو االختبار المناسب لك!
19559 (Arabic) 2/22

 يمكنك أيًضا االتصال على الرقم
1-866-442-CANCER )2262( 

للعثور على برنامج بالقرب منك.

إذا كنت غير مؤمن عليك، فضع في اعتبارك خيار 
التسجيل في خطة صحية من خالل سوق خطط التأمين 

 الصحي في والية نيويورك.
لمزيد من المعلومات اتصل بخط المساعدة على 

الرقم 855.355.5777 أو توجه لزيارة الموقع 
nystateofhealth.ny.gov :اإللكتروني



هل كنت تعلم؟
يعد سرطان القولون والمستقيم )والمعروف   •

أيًضا بسرطان القولون( هو السبب الثاني 
للوفاة المرتبطة بالسرطان، ولكن مع الخضوع 

لاًلختبارات بشكل منتظم، ال يتحتم أن يكون األمر 
كذلك.

يمكن أن تكشف اختبارات الفحص عن سرطان   •
القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة يكون العاًلج 

فيها أكثر فعالية.
يمكن لاًلختبارات الكشف عن كتل نامية )ساًلئل(   •

يمكن إزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان.
قد ال تتسبب اإلصابة بساًلئل أو سرطان القولون   •

والمستقيم في ظهور أعراض. لهذا، ال تنتظر 
ظهور األعراض قبل إجراء االختبار.

يوجد أكثر من طريقة الختبار الكشف عن سرطان   •
القولون والمستقيم. أيًا كان نوع االختبار الذي 

اخترته، فإن الخضوع لاًلختبار هو االختيار 
الصحيح.

ما هو FIT؟
هو اختبار فحص قائم على البراز للكشف عن   FIT

سرطان القولون والمستقيم يُجرى مرة واحدة في 
العام.

يشير إلى اختبار البراز الكيميائي المناعي.  FIT

يُجرى في المنزل ويُرسل بالبريد إلى المختبر.  FIT

يبحث عن وجود دم في البراز، وهو ما يمكن أن   FIT
يكون عالمة مبكرة على اإلصابة بالسرطان.

لماذا تستخدم FIT؟
هو اختبار آمن وميسور التكلفة ويسهل إجراؤه.  FIT

يُجرى مع التمتع بالخصوصية في منزلك.  FIT
لست بحاجة إلى أخذ إجازة من العمل أو تغيير ما   FIT

تأكله أو التوقف عن تناول األدوية.

من الذي ينبغي له أن يخضع الختبار 
الكشف عن سرطان القولون والمستقيم؟

ينبغي لمعظم األشخاص أن يبدؤوا في الخضوع   •
الختبار سرطان القولون والمستقيم من عمر 45 عاًما. 

وقد يحتاج األشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو 
عائلي من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم أو 

السالئل إلى البدء في وقت أبكر من هذا.

ماذا إذا كانت نتيجة اختباري سلبية؟ 
تعني النتيجة السلبية أنه لم يتم العثور على دم (العالمة   •

المبكرة لإلصابة بالسرطان) في البراز.
ينبغي إجراء اختبار FIT مرة كل عام، حتى وإن   •

كانت نتيجة االختبار سلبية.  

ماذا إذا عادت نتائجي ألن تكون إيجابية؟ 
إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، يلزم حينها إجراء تنظير   •
القولون لمعرفة ما إذا كان هناك سرطان أو سليلة أو أي 

سبب آخر للنزيف.
يمكن الشفاء من سرطان القولون والمستقيم إذا تم اكتشافه   •

وعالجه مبكًرا.
يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم عندما يتم   •

اكتشاف السالئل وإزالتها.


