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يوفر برنامج خدمات السرطان فحوصات سرطان 
الثدي، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم دون أي 

تكلفة بالنسبة إلى األشخاص المؤهلين.

اتصل بالرقم 1-866-442-2262

برنامج خدمات 
السرطان بوالية 

نيويورك

تعرف على الحقائق 
بخصوص

هل تعلم …

•  يصيب سرطان الثدي غالبًا السيدات البالغات 50 عاًما 
أو أكثر. ينبغي أن تخضع السيدات ما بين عمر 50 
و74 عاًما لتصوير الثدي باألشعة السينية كل عامين.
•   يصيب سرطان عنق الرحم غالبًا السيدات اللواتي لم 

يخضعن للفحص من قبل.
•  تصيب 9 حاالت من بين 10 حاالت سرطان القولون 

والمستقيم األشخاص البالغين 50 عاًما أو أكثر. ينبغي 
أن يخضع األشخاص ما بين عمر 45 و 75 عاًما 

الختبارات فحص سرطان القولون والمستقيم.

ماذا إذا كان لدي تأمين صحي؟

يغطي معظم التأمين الصحي فحوصات سرطان الثدي، 
وعنق الرحم، والقولون والمستقيم دون أي تكلفة بالنسبة 
للمريض. وهذا يتصمن برنامج Medicaid والخطط 

في New York State of Health. تحقق من 
خطة التأمين الخاصة بك لتعرف ما هي خدمات فحص 

السرطان الخاضعة للتغطية.

هذا المنشور مدعوم بواسطة االتفاقية التعاونية رقم N5U58DP006309، التي تمولها 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها. تقع مسؤولية المحتويات على عاتق المؤلفين 

وحدهم، وال تمثل بالضرورة وجهة النظر الرسمية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها، أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية.

كيف أعثر على برنامج لخدمات السرطان؟

برنامج خدمات السرطان المحلي الخاص بك:

 تستطيع أيًضا االتصال بالرقم 
2262-442-866-1. االتصال مجاني وعمال الهاتف 
متاحون على مدار الساعة ليوصلوك إلى برنامج خدمات 

 .Hablamos Español .السرطان بالقرب منك
خدمات الترجمة للغات األخرى متاحة.

ماذا إذا كنت أحتاج إلى تأمين صحي؟ 

للتسجيل في New York State of Health اتصل 
بالرقم 5777-355-855، أو اطلع على المزيد على 

nystateofhealth.ny.gov :الموقع اإللكتروني

برنامج تابع إلدارة الصحة



إن برنامج CSP هو برنامج مخصص لفحوصات 
السرطان في والية نيويورك. نحن نقدم فحوصات سرطان 

الثدي، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم )يسمى 
أيًضا سرطان القولون(، وخدمات المتابعة دون أي تكلفة 

لألشخاص التالين:
• المقيمون في والية نيويورك
• من ليس لديهم تأمين صحي

•  من لديهم تأمين صحي ذو حصة تكلفة تتسبب في االرتفاع 
الشديد لتكلفة الفحوصات

•  من يستوفون قواعد البرنامج من حيث العمر والدخل

 Cancer( ما هو برنامج خدمات السرطان
?)Services Program, CSP

يمكن أن ينقذ فحص السرطان العديد من األرواح. تتحقق 
اختبارات الفحص من وجود عالمات السرطان قبل ظهور 

األعراض أو المشكالت.
تستطيع اختبارات الفحص الخاصة بسرطان الثدي، وعنق 
الرحم، والقولون والمستقيم العثور على السرطان في وقت 

مبكر، عندما تكون احتمالية عالجها أسهل.
يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم والقولون والمستقيم 

في حالة اكتشافه مبكًرا.

لماذا ينبغي أن أخضع لفحص السرطان؟ 

ما الذي يقدمه برنامج خدمات السرطان؟
يقدم CSP فحوصات السرطان، واختبارات المتابعة، والمساعدة بخصوص الحصول على العالج وخدمات الدعم.

فحوصات السرطان

فحوصات سرطان الثدي
السيدات البالغات 40 عاًما فما فوق  •

•  السيدات أقل من 40 عاًما المعرضات لخطر اإلصابة بسرطان الثدي بشكل أكبر*
فحوصات سرطان الرحم

• السيدات البالغات 40 عاًما فما فوق
فحوصات سرطان القولون والمستقيم

•  األشخاص البالغون 45 عاًما أو أكثر المعرضون لخطر سرطان القولون والمستقيم بشكل متوسط
• األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل متزايد أو مرتفع*

* يمكن فقط لمقدم رعاية صحية مرخص من والية نيويورك تحديد المخاطر العالية.

المتابعة بالنسبة لالختبارات غير الطبيعية

إذا ظهر في اختبار الفحص شيء ما، فسوف يجري CSP مزيدًا من االختبارات تسمى اختبارات تشخيصية. يمكن معرفة إذا كان شيء ما 
سرطانًا أم ال من خالل هذه االختبارات.

المساعدة بخصوص العالج

•  في حالة اكتشاف سرطان الثدي، أو عنق الرحم، أو القولون والمستقيم، عندها يساعد CSP األشخاص الذين يستوفون قواعد البرنامج 
على التسجيل في برنامج عالج السرطان التابع لبرنامج )Medicaid MCTP( بوالية نيويورك. يقدم برنامج MCTP مزايا 

Medicaid الكاملة طوال مدة عالج الشخص من السرطان.
•  قد يستطيع الرجال الذين ُشخصت حالتهم على أنها سرطان البروستاتا على يد مقدم رعاية صحية مشارك في برنامج CSP التسجيل في 

.MCTP برنامج
مالحظة: ال يدفع برنامج CSP تكاليف فحوصات سرطان البروستاتا، أو االختبار التشخيصي.

خدمات الدعم

تنقل المريض:
•  يستطيع موظفو برنامج CSP مساعدتك في إيجاد وسائل المواصالت وغير ذلك من المساعدات التي قد تحتاج إليها في حالة مواجهتك 

لمشكلة بخصوص تحديد موعد الفحص، أو االنتقال إليه.
إدارة الحالة

•  يضمن مديرو حاالت برنامج CSP جدولة مواعيد المتابعة لمزيد من االختبارات، وحصول المرضى على الدعم الذي يحتاجون إليه.
روابط خاصة بمنظمات خدمات السرطان األخرى

•  تعمل المنظمات عبر أنحاء والية نيويورك على تقديم خدمات الدعم إلى سكان نيويورك المصابين بالسرطان هم وعائالتهم. اتصل بالرقم 
2262-442-866-1 من أجل العثور على الخدمات، مثل مجموعات دعم الناجين واالستشارات الجينية.

يمكن أن ينقذ فحص السرطان 
العديد من األرواح!


