
، ولديهم  ن الذين تبلغ أعمارهم 45 عاًما فأك�ث اختبار Cologuard ُمخصص لفحص األأشخاص البالغ�ي
صابة برسطان القولون والمستقيم. أل يرُصف هذا المنتج إأل بوصفة طبية. خطورة متوسطة لإلإ

ة. المخاطر عىل ظهر هذه النرسث يُرجى األطإلع عىل المعلومات المهمة المتعلقة ب

 فحص للكشف عن
  رسطان القولون

Cologuard® باستخدام 

ز Cologuard بسهولة  يتم�ي
استخدامه وسعره المناسب

كة Exact Sciences عىل الفوات�ي السابقة للمريض. * تعتمد التقديرات الحديثة لرسث

ن من خإلل زيارة  اعرف المزيد عن التأم�ي
Cologuard.com/insurance

ن  كة التأم�ي ي األتصال برسث
يمكننا مساعدتك �ن

 الخاصة بك لطرح األأسئلة الوجيهة. اتصل بنا عىل
1-844-870-8870 

ي الحصول عىل المزيد من المعلومات؟ تفضل بزيارة 
هل ترغب �ز

Cologuard.com/UnderstandingResults للحصول عىل تفاصيل إضافية 
وشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بنا

راقب حالتك الصحية عن طريق 
فحص رسطان القولون

رسطان القولون والمستقيم هو ثالث أك�ث أنواع الرسطان 
ن الرجال والنساء، ويُعت�ب غالًبا أك�ث أنواع الرسطان  شيوًعا ب�ي

صابة  ي يتم تفادي األإ
قابلية للوقاية إأل أنه أقل األأنواع ال�ت

به5،2

ي األرتفاع لدى األأشخاص 
وبما أن رسطان القولون آخذ �ن

الذين تقل أعمارهم عن 50 عاًما، فإن جمعية األأمريكية 
ي 

ي الخضوع للفحص �ن
ألأمراض الرسطان تويصي حالًيا بالبدء �ن

3 ن عمر الخامسة واألأربع�ي

رشادي ألأن رسطان القولون قابل  تذكر هذا التوجيه األإ
ي حوايلي 90%* من األأشخاص عند التشخيص 

للعإلج �ن
المبكر4

لهذا السبب يجب أن يكون الفحص المبكر لرسطان 
القولون جزًءا من فحوصاتك الطبية الدورية!

اة لمدة 5 سنوات. *عىل أساس أن البقاء عىل قيد الحي

فهم النتائج

ي الحمض النووي ودم 
تذكر أن Cologuard يعمل عىل الكشف عن وجود تغ�ي �ز
از، لذلك فإن النتائج ستعتمد عىل هذه العإلمات5 ي ال�ب

�ن

ي النتيجة السلبية أن األختبار لم يكتشف هذه العإلمات 
تع�ن

المحتملة، ومن غ�ي المحتمل أن تصاب برسطان القولون 
والمستقيم6،5

يجابية أنه تم اكتشاف هذه العإلمات  ي النتيجة األإ
تع�ن

يجابية تختلف  المحتملة، ومن المهم معرفة أن النتيجة األإ
عن تشخيص الرسطان5 

تظهر عادة نتائج إيجابية وسلبية كاذبة، لذا يرجى األتصال بمقدم الرعاية الصحية 
لمناقشة الخطوات الإلحقة5

رسطان القولون مرض يصيب جميع األأجناس واألأعراق 
ثنيات1  واألإ

ك مقدم الرعاية الصحية بنتيجة األختبار بعد حوايلي  سيخ�ب

ي المخت�ب
ز من استالم العينة �ز أسبوع�ي

تتم تغطية Cologuard من ِقبل برنامج Medicare ومعظم 

ى. يدفع معظم المر�ز المؤمن عليهم  ز الك�ب كات التأم�ي رسش
6*$0

، أك�ش من 94% من مر�ز Cologuard أل  ي
عىل الصعيد الوط�ز

يتحملون نفقات الفحص*6
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ك  قص هذا التنبيه واحتفظ به لتذك�ي
 Cologuard بإعادة مجموعة

الخاصة بك

جمة الفورية متاحة بأك�ث من 200 لغة *خدمات ال�ت

ي المكان المعتاد لحفظ التنبيهات، مثل الحمام أو الثإلجة.
وضعه �ن

شاهد مقطع الفيديو عن  طريقة 
 األستخدام عىل 

Cologuard.com/use

 تواصل ع�ب الرقم 
8870-870-844-1* أو ع�ب 

 الدردشة الحية عىل 
Cologuard.com

ي موعد أقصاه:
يرجى إعادة مجموعة األختبار الخاصة بك �ز

EXACT SCIENCES CORPORATION    
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com  |  1-844-870-8870

كة Exact Sciences Corporation. وجميع العإلمات  Cologuard هي عإلمة مسجلة لصالح رسث
. ن التجارية األأخرى ملك ألأصحابها المعني�ي

كة  © الحقوق الطبع والنرسث لعام 2022 محفوظة لرسث
 .Exact Sciences Corporation 

M-US-CG-03795

دواعي األستعمال ومعلومات مهمة عن المخاطر

ن الذين تبلغ أعمارهم 45 عاًما فأك�ث  اختبار Cologuard ُمخصص لفحص األأشخاص البالغ�ي
صابة برسطان القولون والمستقيم بنسبة متوسطة عن طريق الكشف عن  ن لخطر األإ ومعرض�ي

از، ويُحذر عليك إجراء هذا األختبار إذا سبقت  ي ال�ب
بعض عإلمات الحمض النووي والدم �ن

ي وبعض المتإلزمات  ي حالًيا من داء األأمعاء األلتها�ب
صابة بأورام غدية، أو إذا كنت تعا�ن لك األإ

صابة برسطان القولون والمستقيم. وأل يُعد  الوراثية، أو إذا كان لديك تاريخ شخيصي أو عائىلي لإلإ
صابة بهذا المرض  ن لخطر األإ ي المريصن المعرض�ي

اختبار Cologuard بديإلً عن تنظ�ي القولون �ن
ن  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت ن  البالغ�ي Cologuard لدى  أداء اختبار  بنسبة مرتفعة. يتم تقدير 

  . ة للمريصن الذين يبلغون من العمر 50 عاًما فأك�ث 49-45 عاًما بناًء عىل دراسة رسيرية كب�ي

يجابية أل تؤكد وجود  يجب تفس�ي نتيجة اختبار Cologuard بحيطة وحذر. فنتيجة األختبار األإ
إصابة بالرسطان، ويجب إحالة المريصن الذين تظهر لديهم نتيجة اختبار إيجابية للخضوع 

ألإجراء تنظ�ي القولون. ومن جهة أخرى، فإن نتيجة األختبار السلبية أل تنفي وجود إصابة 
بالرسطان. ويجب عىل المريصن الذين تظهر لديهم نتيجة اختبار سلبية أن يناقشوا مع طبيبهم 

ي دراسة 
مهلة إعادة الفحص. ومن الوارد أن تظهر نتائج إيجابية كاذبة وأخرى سلبية كاذبة. �ن

ن بالرسطان نتيجة إيجابية )إيجابية كاذبة(  رسيرية، ظهر لدى 13% من األأشخاص غ�ي المصاب�ي
ن بالرسطان نتيجة سلبية )سلبية كاذبة(. أل يرُصف هذا المنتج إأل  وظهر لدى 8% من المصاب�ي

بوصفة طبية.
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طريقة استخدام مجموعة 
Cologuard اختبار

Cologuard شحن مجموعة اختبار

استخدم ملصق ®UPS المدفوع مسبًقا لشحن المجموعة مرة 

ي 
ي نفس اليوم أو �ز

أخرى إيل Exact Sciences Laboratories �ز

اليوم التايلي بعد األستالم

تأكد من أن يوم األأحد أو العطلة لن يؤخر إرجاع عينتك

: ي
رجاع المجا�ز ز خياري األإ يمكنك األختيار من ب�ي

الخيار األأول:
 Cologuard.com/UPS نت عىل ن�ت رسال شحنة UPS ع�ب األإ حدد موعًدا ألإ

أو اتصل بالرقم 8870-870-844-1 لطلب المساعدة

: ي
الخيار الثا�ز

ي موقع UPS. تفضل بزيارة 
 قم بتسليم مجموعة األختبار �ن

Cologuard.com/UPS للعثور عىل الخيارات واألأوقات المحلية للتسليم.

ضع وعاء جمع العينة عىل حامل المرحاض

ابدأ بالتغوط داخل
وعاء جمع العينة

اكشط العينة باستخدام 
األأنبوب 

أضف المادة الحافظة إيل وعاء جمع العينة

ن تأكد من تعبئة كإل الملصق�ي

بمجرد استإلم مجموعة األختبار، أخرج المجموعة من 
ة المريض المرفقة العبوة وراجع نرسث

واألآن، أعد صندوق الشحن إيل ®UPS. انظر الصفحة 
ة لإلطإلع عىل معلومات مهمة  التالية من هذه النرسث

بخصوص عملية الشحن

http://Cologuard.com/use
http://Cologuard.com
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