
 فاشتكالا
 تقولا يف
 بسانملا

 ةيمهألا نم
.ناكمب

.ررقت تنأ

 ةكراشملا ررقت تنأ
 زاربلا رابتخا يف
 نم ،اذل .همدع نم
 ملعلا يرورضلا
 تايباجيإب
 رابتخا تايبلسو
 ،ةقيرطلا هذهب .زاربلا
 نع رارق ذاختا كنكمي
 مزل اذإ كبيبط عم ،يعو
 .رمألا

تايباجيإلا

 لبق ،اًركبم نولوقلا ناطرس فاشتكا نكمي •
.كسفنب هظحالت نأ

.حجرألا ىلع هنم ىفشت نأ نكمي •
.نولوقلا ناطرس ءارج ةافولا رطخ ضافخنا •
.صحفلا ةدوج عافترا •
 لزنملا يف زاربلا رابتخا ءارجإ كنكمي •

.ةطاسبب
.يناجم زاربلا ليلحتو رابتخا •

تايبلسلا

 مد دجوي .اًمات اًديكأت رفوي ال زاربلا رابتخا •
 يأ دوجو مدع دنع زاربلاب نايحألا ضعب يف
 .ئطاخ ءيش

 ال دق ،نذإ .اًمئاد فزنت ال ةديمحلا ماروألا •
 ةديمح ماروأ دجوت هنأ ريغ ،زاربلا يف مد دجوي
.اًقحال نولوقلا ناطرس صيخشت متي دق وأ

 ةيناطرس ماروأ ىلإ لوحتت ال ةديمحال ماروألا •
 اهنم صلختلا متي ام اًمئاد .ماودلا ىلع
 مل اذإ ىتح ،يفاضإلا يرصبلا صحفلا ءانثأ
.ةيناطرس ماروأ ىلإ لوحتت

:كبيبط نم ةروشملا بلط نم دكأت

:لثم :ضارعأ كيدل تناك اذإ •
؛زاربلا يف طاخم وأ مد -
؛ةيعيبطلا زربتلا ةداع يف ريغت -
؛نطبلا يف رركتم صغم وأ ملأ -
 مدع دنع مامحلل باهذلا ىلإ ةجاحلاب روعشلا -

؛كلذل ةجاحلا
؛ببس نود نزولا نادقف -

 عفترم نولوقلا ناطرسب كتباصإ رطخ ناك اذإ •
؛كبيبطل اًقفو ،ريبك لكشب

 نيرشابملا كترسأ دارفأ نم ديدعلا بيصأ اذإ •
 ناطرسب (لافطألا وأ تاوخألا ،ةوخألا ،نيدلاولا)
.نولوقلا

؟ةلئسأ يا كيدل له

:تامولعملا نم ديزملا ىلع روثعلا نكمي
كب صاخلا ماعلا سرامملا ةراشتساب •
.www.dikkedarmkanker ةرايزب  •

bevolkingsonderzoek.be
160 60 0800 يناجملا مقرلاب لاصتالاب •
@info ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ةلسارملاب •

bevolkingsonderzoek.be
 ،زاربلا رابتخا تاوف وأ ةنيعلا ذخأ لشف ةلاح يف •

!يناجم ديدج رابتخا ءارجإ بلط كنكمي
:اذه(QR) عيرسلا ةباجتسالا زمر قيرط نع •

 ةكراشملا مدع وأ ةكراشملا ءاوس كسفنل تررق
.اًديج كسفن فقث .صحفلا جمانرب يف
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 يذلا امو .اًناجم
 هلعفت

؟تنأ

 ناطرس صحف جمانرب نع تامولعم
 نيذلا ءاسنلاو لاجرلل نولوقلا
 نيب نهرامعأو مهرامعأ حوارتت يتاللاو
.ةنس 74و 50

www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be

 صحفب موقن نحن
نولوقلا ناطرس



؟نولوقلا ناطرس وه ام
 يف ثيبخ مرو نع ةرابع نولوقلا ناطرس
 هذهو .ةديمح ماروأب أدبي ام اًريثكو نولوقلا
 روطتت دق اهنكلو ،ضارعأ يأ ببست ال ماروألا
 اذإ ىتح ،نذإ .اهظحالت نأ نود نولوق ناطرس ىلإ
 كحصنن اننإف ،ةديج ةحصب كنأ رعشت تنك
!اًضيأ زاربلا رابتخا ءارجإب

؟نولوقلا ناطرس صحف جمانرب وه ام
 لاجرلا حنمي نولوقلا ناطرس صحف جمانرب
 نهرامعأو مهرامعأ حوارتت يتاللاو نيذلا ءاسنلاو
 .زاربلا صحفل ةصرفلا ةنس 74و 50 نيب
 ةنيعلا ذخأ تاودأ هب اًباطخ مهلصيس ثيح
 زاربلا رابتخا راركت بجي .ضرغلا اذهل ةصصخملا
 .نيتنس لك اذه

؟ةكراشملا ىلع نيعتي اذامل
 ناطرسلا عاونأ رثكأ يناث وه نولوقلا ناطرس
 .لاجرلا يف اهثلاثو ءاسنلا يف اًعويش
 رابخإ نم نكمتن دق ،اذه زاربلا رابتخا مادختساب
 لبق ال مأ نولوقلا ناطرسب اًباصم تنك ام اذإ
 ناطرس انفشتكا املك .كسفنب هظحالت نأ
.ةجلاعملا حاجن ةصرف تداز ،اًركاب نولوقلا

؟يناجم وه له
 ناطرس صحف جمانرب يف ةكراشملا كنكمي
 .اًناجم نولوقلا

؟زاربلا رابتخا وه ام
 ال زاربلا يف مد دوجو زاربلا رابتخا فشتكي
 دوجو ريشي دق .ةدرجملا نيعلاب هتيؤر نكمي
 .هفئالس وأ نولوقلا ناطرس ىلإ زاربلا يف مدلا
 رارطضالا دنع جاعزإلاب صاخشألا ضعب رعشي دق
 رمألا ريسي ،ظحلا نسحل .زاربلا نم ةنيع ذخأ ىلإ
.ةنيعلا ذخأ تاودأ مادختساب ةديدش ةسالسب

 رمألاب مايقلا كنكمي
.لزنملا يف كسفنب

 كلصت يتلا ةنيعلا ذخأ تاودأ <
 ةدوزم يتأت لزنملا يف
 متيو .مدختسملا تاميلعتب
 ديج ٍوحن ىلع ءيش لك حرش
 كنكمي .تاميلعتلا هذه يف
 ىلع ويديف ةدهاشم اًضيأ
www.bevolkingsonderzoek.be/
dikkedarmkanker/onderzoek

 زاربلا ةنيع ذخأ رمأ قرغتسي ال <
.قئاقد سمخ ءوس

 دوجوملا ةكراشملا جذومن لمكأ <
 دعبو .باطخلا نم رخآلا هجولا ىلع
 .زاربلا رابتخا لاسرإ كنكمي ،كلذ

 ىلع لصحتس ىتم
؟ةجيتنلا
 تنأ ةجيتنلا ىلع لصحتس
 اًبيرقت نيعوبسأ دعب كبيبطو
.لمعملا ىلإ ةنيعلا لاسرإ نم

؟ةلمتحملا ةجيتنلا ام
:ناتلمتحم ناتيجتن دجوت
 
 .للخ دوجو مدع .1

 نيكراشملا نم 94% •
 هذه ىلع نولصحي
.ةجيتنلا

 كلصيس ،نيتنس دعب •
 زاربلا رابتخا ءارجإل ديدج باطخ
.ىرخأ ةرم

 يف داتعملا نم رثكأ مد دوجو فاشتكا .2
.زاربلا
 هذه ىلع نولصحي نيكراشملا نم 6% •

.ةجيتنلا
 ام ةفرعمل نولوقلل ريظنت ءارجإ مزلي •

 يف ماعلا سرامملا كدعاسي دق .ثدحي
.صحفلا اذهل ةطخ عضو

 نولصحي نيذلا صاخشألا فصن يف •
 ،ءيش يأ ىلع رثعُي ال ةجيتنلا هذه ىلع
 ناطرس وأ ةديمح ماروأ ىلع رثعُي امنيب
 .رخآلا فصنلا يف نولوقلا
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 لجر 360,000 نم رثكأ كراشي ،ماع لك يف"

 ةنس 74و 50 نيب مهرامعأ حوارتت ةأرماو

؟كراشتس لهف ."صحفلا يف زردنالفب


