.Victoria R
سعت إلجراء فحص للكشف عن السرطان
الوراثي بنا ًء على تاريخ عائلتها تظهر في
الصورة مع جدتها

إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي من اإلصابة بالسرطان ،فإن فحص الكشف عن السرطان الوراثي يمكن أن يساعدك في اتخاذ خطوات استباقية من أجل صحتك.

فهم خطورة إصابتك بالسرطان الوراثي
لماذا يعد هذا الفحص مهمًا؟

آلية العمل

تحدث السرطانات الوراثية بسبب طفرات تنتقل بالوراثة
عبر األجيال

فحص  Reliantللكشف عن السرطان هو فحص
سريع وسهل

يمكن أن يحدد فحص فحص ™ Counsyl Reliantللكشف عن السرطان ما إذا
كنت قد ورثت طفرة ما في جين واحد بين أكثر من  25جي ًنا ،والتي يمكنها أن تزيد
بشكل كبير من خطر إصابتك ببعض أنواع السرطان .كل ما يتطلبه األمر هو عينة
صغيرة من دمك*.

1

يتم جمع العينة وإرسالها إلى Counsyl

اتخذ إجراءات للوقاية من السرطان أو الكشف عنه مبكرً ا

إذا تبين أن لديك طفرة ،فهناك توجيهات محددة لمساعدتك أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص
بك على تحديد الخطوات التالية المناسبة.

2

اعرف معلومات تتخطى التاريخ العائلي

قد تكون على علم بأن هناك نوعًا واح ًدا من السرطان موروث في عائلتك ،لكن اكتشاف أن لديك
طفرة ما يمكن أن ينبهك أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك لوجود مخاطر أخرى قد تكون
معرضًا لها.

ساعد عائلتك على فهم المخاطر المعرضة لها

3

إذا حصلت على نتيجة إيجابية ،فهناك احتمال لوجود نفس الطفرة لدى والديك وإخوتك وأطفالك
وأفراد عائلتك الممتدة.

4
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
counsyl.com/reliant

ُتحلل العينة في معملنا

تظهر النتائج خالل أسبوعين تقريبًا

االستشارات متاحة من مستشار جيني معت َمد من قِبل
مجلس االستشارة الجينية

نحن نبحث عن مجموعة متنوعة من الحاالت

ً
مرتبطا بخطر
بإمكان فحص  Reliantللكشف عن السرطان أن يبحث في أكثر من  25جي ًنا
اإلصابة بالعديد من األنواع المختلفة من السرطان ،مثل سرطان الثدي والمبيضين والقولون
والبنكرياس والبروستاتا والغدة الدرقية وغيرها من السرطانات .يستطيع مقدم الرعاية
الصحية الخاص بك المساعدة في تحديد ما إذا كان ينبغي أن يبحث الفحص الذي تخضع له
في جميع الجينات المتاحة أم في مجموعة محددة من الجينات بنا ًء على تاريخك الشخصي
وتاريخك العائلي.

ما الذي سأعرفه؟

فهم خطورة إصابتك بالسرطان
سيتضمن تقرير فحص  Reliantللكشف عن السرطان الذي ستخضع له قائمة بجميع
الجينات التي تم اختبارها .سيتم تحديد أي جينات يُكتشف أن بها طفرة ما ،وس ُتعطى
معلومات محددة حول مخاطر اإلصابة بالسرطان وفحوصات الكشف عنه أو خيارات
تقليل نسبة الخطر.

هنالك نوعان رئيسيان من النتائج :اإليجابية والسلبية
	النتيجة السلبية للفحص الجيني ال تعني أنك لن تصاب بالسرطان أب ًدا .قد تظل معرضًا
X
ً
خاصة إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي قوي من اإلصابة بالمرض.
للخطر،
	النتيجة اإليجابية تعني أن هناك طفرة في أحد الجينات التي تم اختبارها وهي معروفة بأنها
X
تسبب زيادة في فرصة اإلصابة بنوع واحد أو أكثر من أنواع السرطان على مدار حياتك.

نتائج إضافية

سوا ًء كانت النتائج سلبية أم إيجابية ،فقد تتلقى نتائج إضافية يطلق عليها اسم "متغير األهمية
غير المثبتة" .هذا نوع من التغيير الطارئ على الجينات ،والتي تتطلب المزيد من البحث لتحديد
ما إن كانت تتسبب في زيادة فرص اإلصابة بالسرطان .إال أن غالبية هذه التغييرات ال تؤثر في
زيادة فرص اإلصابة بالسرطان.
تعتبر متغيرات األهمية غير المثبتة شائعة للغاية ،وتوصي المجتمعات الطبية االحترافية
بالتعامل معها على أنها نتائج سلبية عند اتخاذ القرارات الطبية السريرية.

الخطوات التالية

لقد حصلت على نتائجك .ماذا سيحدث بعد ذلك؟
إذا حصلت على نتيجة إيجابية وبذلك كنت معرضًا لخطر اإلصابة بالسرطان بنسبة
أعلى من المتوسط ،فستكون لديك فرصة التعاون مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
لوضع برنامج وقائي أو عالجي يتضمن أشياء مثل:

إجراء فحوصات مبكرة و/أو متكررة بمعدل أكبر

يمكن أن تساعد فحوصات الكشف عن السرطان في اكتشاف المرض عندما يكون في مرحلة
مبكرة وأكثر قابلية للعالج .بنا ًء على نتائجك ،يمكن أن يصمم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
نظام الفحوصات الخاص بك .على سبيل المثال ،إذا كان خطر إصابتك بسرطان الثدي مرتفعًا،
فقد يُعرض عليك الخضوع لفحوصات صورة الثدي اإلشعاعية أو فحوصات تصوير الثدي
بالرنين المغناطيسي ( )MRIsبمعدل أكثر تكررً ا.
حتى إذا حصلت على نتيجة سلبية ،فقد ال يزال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ينصح بأن
إجراء فحوصات إضافية للكشف عن السرطان هو أمر مناسب لك ولعائلتك إذا كان لديك تاريخ
شخصي أو عائلي قوي من اإلصابة بالسرطان.

الخضوع لجراحة تقلل نسبة الخطر

في بعض الحاالت ،هناك جراحات يمكنها تقليل نسبة خطر إصابتك بالسرطان .على سبيل
المثال ،ثبت أن استئصال الثدي يقلل من خطر اإلصابة بسرطان الثدي بأكثر من  %90لدى
السيدات الالتي لديهن طفرات في جين سرطان الثدي.

األدوية الوقائية

ثبت أن بعض األدوية الشائعة ج ًدا تقلل من خطر اإلصابة ببعض السرطانات .على سبيل المثال،
يمكن أن تقلل السيدات الالتي يستخدمن حبوب منع الحمل من خطر إصابتهن بسرطان المبيضين
إلى النصف ،وثبت أن األسبرين يقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون الوراثي.
برنامج إتاحة إمكانية الوصول الخاص بـCOUNSYL

نقدم لك التغطية الالزمة
نلتزم بإتاحة الوصول إلى الفحص الجيني
وندرك االختالف بين الحاالت ،وتفرّ دها .لذا ،قمنا بإنشاء برنامج إتاحة الوصول الخاص
بـ Counsylوهو برنامج شامل تم تصميمه ليتيح الوصول إلى الفحص الجيني لعدد أكثر
من المرضى.
يتمتع برنامج إتاحة الوصول الخاص بـ Counsylبثالثة عناصر مهمة مصممة لمساعدتك في
اتخاذ القرارات المستنيرة ،حيال صحتك وعائلتك ومستقبلك كذلك.
	كما نقدّم لك التكلفة الشخصية التقريبية عبر البريد اإللكتروني و/أو الرسائل النصية
X
	خاصية عرض الحالة داخل نطاق الشبكة عبر معظم الخطط الصحية
X
	خيارات تتيح لك حرية االختيار لمساعدتك في التكاليف التي تدفعها من جيبك الخاص
X
– إن كان عليك تحمل قيمة كبيرة للتكاليف التي تدفعها من جيبك الخاص ،قد نتيح لك خصمًا
تحفيزيًا في حال الدفع في غضون  45يومًا من تاريخ استالم الفاتورة.
– قد تتأهل للحصول على الفحص المجاني باالستناد إلى حجم العائلة ،والدخل،
والنفقات الطبية.
– نقدم لك خطط الدفع بدون فائدة في حال دفع كامل قيمة الفاتورة ،بصرف النظر عن
االحتياجات المالية.

المزيد حول COUNSYL

لماذا Counsyl؟
نتائج تستلزم اتخاذ إجراءات

إن فحص  Reliantللكشف عن السرطان يتضمن فقط تلك الجينات التي تحمل عوامل خطر
واضحة لإلصابة بالسرطان وتوجيهات إدارة المرضى .إذا حصلت على نتيجة إيجابية،
فستعرف أن هناك إجراءات محددة يمكن اتخاذها للتعامل مع احتمال الخطر لديك.

نتائج تتوافق مع أعلى المعايير

تضمن التكنولوجيا الخاصة بنا وعملياتنا وفريق الخبراء لدينا أن نتائجنا تلبي أعلى المعايير
المتبعة في المجال .ونشارك أيضًا في الجهود المبذولة لمشاركة البيانات بين المعامل لصالح
المجتمع الطبي العالمي.

تقديم الدعم عندما تحتاجه

إننا نريدك أن تحصل على كل الدعم الذي تحتاجه .كل فحوصات  Reliantللكشف عن
السرطان تتضمن استشارات ُتجرى بمواعيد أو عند الطلب مع المستشارين الجينيين لدينا،
ويمكن أن يقوم متخصصو السداد لدينا بحل أي مشكالت تتعلق بالفواتير قد تتعرض لها.

هل لديك أي أسئلة؟
أخصائيونا متاحون
صباحا –  5مسا ًء
من 6
ً
بتوقيت منطقة المحيط الهادئ ،من االثنين – الجمعة
اتصل على الرقم  (888)268–6795
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