
 

 

أو الطباعة الكبيرة، وقد تكون متاحة  الميسرة القراءة، مثل أخرىهذه المعلومات في أشكال  توفيريمكن 

رجى االتصال بالفريق عبر البريد اإللكتروني على: عند الطلب. ي   بلغات بديلة

tgreatermanchester.cancer@nhs.ne   :0161 918 2087أو عن طريق الهاتف على 

 

 للمرضى البروستاتغدة مسار عن  معلومات

نتائج  أو كعراضبأها يمكن ربطالتي الحاالت  هناك العديد من التحقيق. مزيد من جراء اللقد أحالك طبيبك العام إلى أخصائي في المستشفى 

يعانون من ال فحوصات المرضى المحالين إلجراء مزيد من ال معظم ان.، بما في ذلك احتمال اإلصابة بالسرطت عليكيأُجرالتي  فحوصاتال

 السرطان. 
 

 )إذا لزم األمر( في أقرب وقت ممكن. وبدء العالج حالتكبسرعة حتى نتمكن من تشخيص  اليلمن التحمزيد يك أن تُجرى عل  المهم من

 

 الخاص بك البروستاتغدة  مسار

أدناه ترتيبًا  الرسم التخطيطي يوضح وا. مسارتُسمى الخاصة بك   عراضالخضوع اليها لفهم األالتي تحتاج إلى  فحوصاتوالان المواعيد 

 المحلي.عن المستشفى قد تضطر إلى الذهاب إلى مستشفى مختلف  .للمواعيد نموذجيًا 

 

 

 
 .كنمم في أقرب وقت جا في العاليمكن أن يشرعوالمرضى الذين يحتاجون إلى العالج  أنلضمان   هذا .مواعيدكحضور  من المهم جدا

 
 

 

 

احالتك الى المستشفىطبيبك العام  سيبعث   

اذا لزم األمر، على ضافية شعة وتحاليل المناقشة نتائج األ ى فبالمستش الموعد كمريض خارجي 
(  CT Scanباألشعة المقطعية ) ويرص، أو اجراء ن غدة البروستات أخذ غزعة مسبيل المثال 

  لفحص العظام أو 

  التصوير بالرنين المغناطيسي أو ( CT Scanباألشعة المقطعية ) ويرتصموعدك للحضر تس
(MRI) كمريض خارجي  موعدا، أو  

ويرا باألشعة ذا تصلتنظيم أول موعد لك. وربما يكون ه المستشفى  تتلقى مكالمة هاتفية من س
اب ك موعدا للذه ل، أو يُبعثُ (MRI)  التصوير بالرنين المغناطيسي أو ( CT Scanالمقطعية )

  الى المستشفى كمريض خارجي 

آخر اذا لزم التحاليل وترتيب موعد نتائج  كافة لمناقشةبالمستشفى الموعد كمريض خارجي 
  األمر

mailto:greatermanchester.cancer@nhs.net


 

عالج، سيكون هناك جزء  أيهناك حاجة إلى   تإذا كان .ةالعادي التماريناألنشطة /  في ممارسة محاولة االستمرار رجىيُ ، في انتظار موعدك

 النشاط.مثل التوقف عن التدخين وتحسين مستويات البدنية، مهم لتحسين لياقتك 

 

 عليك القيام به ما 

  .ة طبيبك العامعياداالتصال ب جىري   أيام عمل، 5من المستشفى بعد أخبارا تسمع  إذا لم •

 رجى كتابة اسم جهة االتصال ورقم الهاتف هنا:على هاتفك على أنه رقم محجوب(، ي   عندما يتصل بك المستشفى )قد يظهر •

  ...............................................................................الهاتف:...................................................اسم جهة االتصال:

 .مواعيدللالمقبلة  4في األسابيع  امن المهم أن تكون متاح •

لك  رجى االتصال بالرقم الذي اعطاه، يُ ذهاب الى منطقة بعيدةكنت تخطط لل  ألي سبب من األسباب، أو إذا لم تتمكن من حضور موعد •

 .في أول مرة تصالقمت باال عندما سم جهة االتصالاوطاؤك رقم هاتف تم اعرب وقت ممكن. المستشفى في أق

 ق الدم. يواء ترقتتعاطى دا كنت إذ بك ةالخاصهة االتصال جبيرجى االتصال  •

 يرجى إحضار قائمة باألدوية لجميع المواعيد. •

 ساعات. 4بالنسبة لكل موعد، قد تكون في المستشفى لمدة تصل إلى  •

 ترح عليك إحضار أحد أفراد العائلة أو األصدقاء إلى مواعيدك إذا كنت تستطيع ذلك.قن •

 . بك ةالخاصهة االتصال جبهاتفياً  االتصالرجى يُ هناك حاجة إلى مترجم،  تإذا كان •

 الخاص بك. االتصال هةجبهاتفياً رجى االتصال لديك أي أسئلة حول مواعيدك أو المسار بشكل عام، يُ  تإذا كان •
 

  د تخضُع لها  ي قلتا فحوصاتالهي  هذه

 MRI Scan التصوير بالرنين المغناطيسي
 

   الخاصة بك. يستغرق الفحص دة البروستاتغل اصورشعاعية الموجات االتخلق و اقوي ايستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي مغناطيس

تحمل األماكن )أي ال ت أثناء الفحص. إذا كنت خانق ك حقنة صبغ ل تُعطىربما  دقيقة. قد تكون في القسم لمدة تصل إلى ساعتين. 50حوالي 

. التصوير بالرنين المغناطيسيباجراء لمسح الى اخضوع لا قبلمهدئ خفيف  وصف لكربما يستطيع  ألنهطبيبك العام  خباررجى ا، يُ المغلقة(

التفاصيل إظهار لتصوير بالرنين المغناطيسي، وهذا هو للمساعدة في أيام قبل ا 3لمدة   القذف يؤدي إلى نشاط جنسي أي  يرجى االمتناع عن 

 الخاصة بك. روستاتحول غدة الب
 

 Prostate Biopsy خزعة البروستات
 

من  ر اإلبرة إلى الغدة العُمرية. قد يتم تمريللحصول على عيناتمرات عدة  تمرير إبرة صغيرة في غدة البروستات شملت تخزعة البروستا

، وأحيانا تحت لموضعيلخزعة تحت التخدير اوعادة ما يتم إجراء ا كيس الصفن(.و الخلفي الممر )الجلد بين  أو من خالل خالل الممر الخلفي

إجراء  إذا تم ساعات 4 ى . قد تكون في المستشفى لمدة تصل إلمعك من قبل  ( بمناقشة هذاممرضةالطبيب / ال)خصائي ألاوسيقوم  العامالتخدير 

 .جريت تحت التخدير العامإذا أُ  بما في ذلك ليال الخزعة تحت التخدير الموضعي، أو طوال اليوم / 
 

 CT Scan ير المقطعي الضوئيالتصو
 

يتمثل في فحص السوف تحصل على مشروب قبل يستخدم التصوير المقطعي المحوسب األشعة السينية إلنشاء صور مفصلة لداخل الجسم. 

 حقنة صبغة أثناء الفحص. قد تكون في القسم لمدة تصل إلى ساعتين.  تُعطى لكبما صبغة سائلة، ور
 

 Bone Scanعظام الضوئي للمسح ال
 

في موجودة للمساعدة في تشخيص المشاكل الدم بأمان كمية صغيرة جدًا من الصبغة المشعة يستخو. يتصوير اختبارفحص العظام هو 

 الوقت المناسب إلجراءتم اخبارك ب. ثم سوف يللحصول على الصبغة المشعةالمستشفى في وقت محدد   طلب منك الحضور إلىسيُ عظامك. 

 سنة.  18أقل من  رهعم يكونعدم إحضار أي شخص معك حامالً أو  رجىيُ  عادة بعد بضع ساعات.يكون هذا المسح الضوئي الخاص بك، و
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