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 في البراز؟ما ھو فحص الدم الخفي 
(What is a Fecal Immunochemical Test?) 

 

للكشف عن سرطان القولون ) FIT(یُستخدم فحص الدم الخفي في البراز 
یھدف الفحص إلى . والمستقیم لدى األشخاص المعرضین لخطر معتدل

توي تحتُعطى حقیبة . دم في البراز ال یُمكنك رؤیتھ وجود البحث عن
 تجمع عینة صغیرة من البراز. ي المنزلف زجاجة وتجري الفحص على

 .ثم تُحضرھا إلى المعمل لیتم فحصھا في الزجاجة
 

أو التوقف عن تناول األدویة  نظام غذائي ھل ینبغي على اتباع
 إلجراء الفحص؟

(Do I have to follow a diet or stop taking my medicine 
for the test?) 

 

باتك المعتادة واألدویة التي عادةً ما ال، یُمكنك االستمرار في تناول وج
 .تتناولھا

 
 ؟لماذا ینبغي علي إعادة االختبار

(Why would I have to repeat the test?) 
 

 : إذا FITسیتعین علیك إعادة فحص 
 تجمدت العینة أو تم تخزینھا في مكان شدید الحرارة •
 أیام من جمعھا 7لم یتم إحضار عینة البراز في غضون  •
 المرحاض في نة البراز الماء أو البول الموجود لمست عی •

 
 

 الفحص؟ إكمالُیمكنني  كیف
(How do I complete the test?) 

 
 .جمع عینة البراز قبلیُرجى قراءة كافة التعلیمات بعنایة 

 
دم (أو البول الذي أخرجتھ  في البرازتجمع عینة براز إذا وجدت دًما  ال

 ).المثانةبنزیف ناتج عن عدوى  ، نزیف البواسیر،الدورة الشھریة
 

بالستیك یمكن إعادة  زجاجة لجمع البراز وكیس FITتتضمن شنطة . 1
 لكشف عنا عن برنامج صغیرة ماصة ومعلومات غلقھ بھ ضمادة

 .سرطان القولون والمستقیم بألبرتا وصحیفة تعلیمات
 

 :ثم. أخرج الزجاجة من الكیس. 2

 :ضع ملصق على الزجاجة یحمل) أ
 األول واسم العائلة اسمك •
ف الشخص )/PHN( رقم الرعایة الصحیة الشخصي • ُمعرِّ

 )رقم ألبرتا الصحي( )ULI(الفرید مدى الحیاة 
 أو

ك ملصقًا، أكمل المعلومات المطلوبة وضع الملصق ؤإذا تم إعطا) ب
 . على الزجاجة
 

یجب علیك إحضار نموذج الطلب الخاص بالمعمل والزجاجة . 3
 . یُمكنك االحتفاظ بأي أوراق أخرى. جمع العینة إلى المعمل بعد

 
عندما تكون على استعداد لجمع عینة البراز، اكتب التاریخ . 4

 .جھز كیس قمامة صغیر. والوقت على الزجاجة ونموذج الطلب
 

 : لجمع عینة براز. 5

بحیث  ضع غالف بالستیكي أو صحیفة أسفل مقعد المرحاض،) أ
 لمستالبراز ینة عال تدع  .مرحاضال في فوق الماء یكون معلقا

 .الماء
 
 
 
 
 
 
 
 

 أو

 بعد االستعمال استخدم وعاء نظیف وجاف یمكن التخلص منھ) ب
  ).دلو بالستیكي، طبق ورقي(

 
 . تخلص من ورق الحمام في كیس القمامة. تغوط ونظف نفسك. 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحتوي . افتح غطاء الزجاجة عن طریق إدارتھ ثم رفعھ. 7
بمجرد فتح الغطاء، حافظ على . ة على سائل لحفظ العینةالزجاج

 .في وضع رأسيالزجاجة 

 الكشف عن سرطان القولون والمستقیم
)COLORECTAL CANCER SCREENING( 

 )FIT( تعلیمات خاصة بفحص الدّم الخفي في البراز
))Instructions for the Fecal Immunochemical Test (FIT( 
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فقط  ألیمتاجمع عینة براز عن طریق كشط البراز بالعصا حتى . 8
ذا كان إ .البرازصغیرة من  كمیةبالجزء المجوف من العصا ب

سیكون علیك فمن البراز في الزجاجة، للغایة ھناك كمیة كبیرة 
 إعادة إجراء االختبار.

 
 

 

 
 

 .وأغلق الغطاء بإحكام في الزجاجة أخرىضع العصا مرة . 9
 

 . مرة أخرى ال تفتح الزجاجة .أ 
القمامة  التي یمكن التخلص منھا في كیس ألقي بالمواد .ب 

 .واغسل یدیك
 

البالستیك الذي یمكن إعادة غلقھ ضع الزجاجة داخل الكیس . 10
 في الحقیبة ماصة صغیرة ضمادة ھناك. مع الحقیبة المرفق

 .تتسرب إذا انفتحت الزجاجةمخصصة لمسح أي مواد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تأكد من أنك قمت بالتالي
 
 وضع ملصقًا على الزجاجة یحوي المعلومات المطلوبة •

 
تغطیة الجزء المجوف من عصا العینة بالكامل بالبراز  •

 وإغالق الزجاجة بإحكام
 

 .بطریقة صحیحةو شكل تامبتذكر وضع الملصق على الزجاجة 
 

في  الخاص بالمعمل في الجراب الموجودضع نموذج الطلب . 11
م ق .البالستیك الذي یمكن إعادة غلقھ الخارجي للكیس الغالف

 بتخزین الحقیبة في درجة حرارة الغرفة حتى تُعیدھا إلى المعمل.
 

احضر العینة ونموذج الطلب إلى أقرب معمل في أقرب وقت . 12
 . أیام بعد جمع العینة 7ممكن وفي فترة ال تزید عن 

 
 
 
 

Stool 
 

لقد اتخذت خطوة إیجابیة في طریق الحفاظ 
 في البراز دم جودوفي حالة . على صحتك

، سیتابع مقدم الرعایة الصحیة غوطتھتالذي 
 .المسؤول عن حالتك بمزید من الفحوصات

 
 

 

 
لمعرفة المزید حول سرطان القولون والمستقیم 

 والكشف، انظر كتیب األسئلة الشائعة 
Common Questions على ،

www.screeningforlife.ca . 
 .3926-727-866-1 أو یُمكنك االتصال على الرقم

 
 
 

نبذة عن برنامج الكشف عن سرطان القولون 
 )ACRCSP(والمستقیم بألبرتا 

(About the Alberta Colorectal Cancer 
Screening Program (ACRCSP)) 

 
 

تقوم مؤسسة ألبرتا للخدمات الصحیة بتنسیق برنامج الكشف عن 
بالتعاون مع مقدمي ) ACRCSP(سرطان القولون والمستقیم بألبرتا 

بإرسال خطابات بنتائج  ACRCSPیقوم برنامج . الرعایة الصحیة
رید إلى سكان ألبرتا الب عن طریقإلى المنزل  FITفحص البراز 

 . عاًما 74إلى  50الذین یتراوح عمرھم ما بین 
 

یجب أن تترك اسمك وعنوانك  ACRCSPلتلقي خطابات من 
 بالرقمرتا للخدمات الصحیة؛ اتصل لدى ألب ألحدثا

 .1432-427-780ثم اطلب ) رقم مجاني( 310-0000 
 

رطان ھو أفضل شيء یمكنك القیام بھ لنفسك للوقایة من س الفحص
یؤدي الكشف عن سرطان . القولون والمستقیم والكشف المبكر عنھ

نقاذ الكثیر من إالثدي وعنق الرحم والقولون والمستقیم إلى 
 .األرواح

 
 لمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بـ

 برامج الكشف عن السرطان
 3926-727-866-1: الھاتف
 3388-944-888-1: الفاكس
 : اإللكتروني الموقع

screeningforlife.ca 
 
 

 .نقاذ حیاتكإیمكن لكشف سرطان القولون والمستقیم 
)COLORECTAL CANCER SCREENING CAN SAVE YOUR LIFE( 

 2015 ونیوی
 للسرطان BC الرسوم التوضیحیة مھداه من وكالة
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