
فحص العني ملرىض السكري

م سنويًا لألشخاص املصابني بالسكري  يُقدَّ

 ممن تبلغ أعامرهم 12 سنة فأكرث.

www.nhs.uk/diabeticeye

تفاصيل االتصال املحيل:   
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 فحص متدد األوعية الدموية
(AAA) األبهري البطني

م للرجال خالل السنة التي يبلغون فيها 65 عاًما من  يُقدَّ

 العمر. ميكن للرجال األكرب عمرًا القيام باإلحالة الذاتية.

www.nhs.uk/aaa

تفاصيل االتصال املحيل:   

فحص الثدي

م بشكل روتيني للنساء الاليت ترتاوح  يُقدَّ

 أعامرهن بني 50 وحتى عيد ميالدهن الـ 71. 

 ميكن للنساء األكرب عمرًا القيام باإلحالة الذاتية. 

www.nhs.uk/breast

تفاصيل االتصال املحيل:   

الفحص يف الحمل

 فقر الدم املنجيل والثالسيميا	 

)عادًة بحدود األسبوع العارش(

 األمراض املعدية	 

 )فريوس نقص املناعة البرشي "HIV" والتهاب الكبد ب والزهري(

متالزمة داون ومتالزمة إدواردز ومتالزمة باتو	 

 11 حالة جسدية لدى الطفل الرضيع	 

)فحص باألشعة باألسبوع الـ 20(

 اعتالل الشبكية السكري )للنساء املصابات بداء السكري(	 

www.nhs.uk/pregnancyscreening

  فحص الكشف عن
رسطان األمعاء

يُقّدم لألشخاص بعمر من 60 إىل 74 سنة 

 كل سنتني. من عام 2021 إىل 2025، سيُقّدم الفحص 

 تدريجيًا لألشخاص يف الخمسينات من العمر أيًضا. 

 وميكن لألشخاص بعمر 75 سنة أو أكرث طلب إجراء

  الفحص باالتصال عىل الرقم 7076060 0800.

www.nhs.uk/bowel

فحص عنق الرحم

يُقّدم للنساء بعمر يرتواح من 

25 إىل 49 عاًما كل 3 سنوات و

للنساء بعمر يرتاوح من 50 إىل 64 

 عاًما كل 5 سنوات.

www.nhs.uk/cervical

فحص حديثي الوالدة

حاسة السمع لدى حديثي الوالدة 	 

 الفحص البدين )للتعرف عىل مشاكل العني والقلب	 

  والوركني والخصيتني( خالل 3 أيام من الوالدة ومرًة 

أخرى خالل األسبوع 6 إىل 8 من الوالدة 

 اختبار بقعة الدم لحديثي الوالدة 	 

)للكشف عن 9 حاالت نادرة(

www.nhs.uk/pregnancyscreening
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االختيار الشخيص
متثّل جميع عمليات الفحص توازنًا بني الفوائد املحتملة واألرضار املحتملة. 

إن اتخاذ قرار بإجراء اختبار الفحص من عدمه هو خيار شخيص، وهو الخيار 

الذي ميكنك أنت وحدك اتخاذه. ولك الحق يف قبول الفحص أو رفضه. 

يف كل مرحلة من مراحل عملية الفحص، ميكنك اتخاذ خياراتك الخاصة حول أي 

اختبارات إضافية، والعالج، واملشورة والدعم.

هة   معلومات موجَّ
للمتحولني جنسيًا 

واألشخاص غري الثنائيني. 

www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained 
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توضيح عمل فحص السكان

الفحص هو عملية تحديد األشخاص األصحاء الذين قد 

تزداد فرصة تعرضهم لإلصابة مبرض أو حالة. 

 قد يكون من املفيد التفكري يف الفحص مثل الغربال. 

ميثل الغربال اختبار الفحص ويجتازه معظم األشخاص. 

وهذا يعني انخفاض فرصة إصابتهم بالحالة التي يتم 

 التحري عنها. 

ويكون لدى األشخاص املتبقيني يف الغربال فرصة أكرب لإلصابة 

بهذه الحالة. ميكن ملقدم الفحص بعد ذلك أن يقدم لهم 

معلومات أو مزيًدا من االختبارات أو العالج حسب االقتضاء.

اختبار الفحص

املشورة والدعم

العالج

 عدم الحاجة إىل

 إجراءات إضافية

االختبارات اإلضافية

أدلة سهلة تُستخدم فيها 
الصور واللغة البسيطة.

ح الرسوم املتحركة  توضِّ
القصرية املزيد عن الفحص.

ميكنك البحث عن املزيد من املعلومات، مبا فيها هذه املوارد، عىل 

www.gov.uk/guidance/nhs-population-screening-explained

