فهم خطورة إصابتك
بالسرطان الوراثي

صصخم
لاجرلل للرجال
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تاديسلاو
والسيدات

.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.

لماذا هذا الفحص مهم؟

تحدث السرطانات الوراثية بسبب
طفرات تنتقل بالوراثة عبر األجيال

يمكن أن يحدد 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 لعابك أو دمك.

اتخذ إجراءات للوقاية من السرطان أو الكشف عنه مبكرً ا
إذا تبين أن لديك طفرة ،فهناك توجيهات مثبتة لمساعدتك أنت ومقدم الرعاية
الصحية الخاص بك على تحديد الخطوات التالية المناسبة.

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

شاهد أحد المستشارين الجينيين لدينا يشرح آلية عمل
فحص  Reliantللكشف عن السرطان عبر الرابط
counsyl.com/reliant

آلية العمل

فحص  Reliantللكشف عن
السرطان هو فحص سريع وسهل
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يتم سحب عينة من دمك أو لعابك
وإرسالها إلى Counsyl

ُتحلل العينة في معملنا

تظهر النتائج خالل أسبوعين تقريبًا

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

نحن نبحث عن مجموعة متنوعة من الحاالت
بإمكان فحص  Reliantللكشف عن السرطان أن يبحث في أكثر من 25
ً
مرتبطا بخطر اإلصابة بالعديد من األنواع المختلفة من السرطان،
جي ًنا
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.
النتيجة اإليجابية
النتيجة اإليجابية تعني أن هناك طفرة في أحد الجينات التي تم اختبارها وهي
معروفة بأنها تسبب زيادة فرصة اإلصابة بنوع واحد أو أكثر من أنواع
السرطان على مدار حياتك.

النتيجة السلبية
النتيجة السلبية للفحص الجيني ال تعني أنك لن تصاب بالسرطان أب ًدا .قد
ً
خاصة إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي قوي من
تظل معرضًا للخطر،
اإلصابة بالمرض.

المتغير ذو األهمية غير المؤكدة
في بعض األحيان يتم تحديد وجود تغير في أحد الجينات ،لكن ال يوجد دليل
علمي على أنه يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان .تسمى أنواع التغيرات هذه
بـ"المتغيرات ذات األهمية غير المؤكدة" وهي شائعة إلى حد كبير .توصي
الجمعيات المتخصصة بالتعامل مع المتغيرات ذات األهمية غير المؤكدة
باعتبارها نتائج سلبية عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات اإلكلينيكية.

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 الشعاعية 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

نحن نؤمن بأن أي شخص يمكنه االستفادة من الفحص ينبغي أن
تكون لديه إمكانية الوصول إليه.
تغطية تأمينية واسعة
تتم تغطية فحص  Reliantللكشف عن السرطان بواسطة معظم خطط التأمين
الرئيسية بالنسبة للمرضى الذين يستوفون معايير الفحص .إذا كان لديك
تأمين ،فمن المرجح بنسبة كبيرة أن يكون الفحص مدرجً ا في خطتك .لدينا
خيارات لمساعدتك في التعامل مع خطط المبالغ المقتطعة بنسبة أكبر إذا كنت
مشتر ًكا في إحداها.

نحن ملتزمون بجعل الفحوصات الجينية ميسورة التكلفة
يمكن أن تقدم  Counsylاختبارات مجانية لألشخاص المؤهلين .يعتمد التأهل
على عوامل عديدة ،بما في ذلك إجمالي دخل أسرتك وعدد أفراد أسرتك
والنفقات الطبية السنوية الخاصة بأسرتك.
يمكن ألي مريض أن يتقدم بطلب لالشتراك في خطط السداد بدون فوائد.
يتوفر أيضًا خيار السداد بشكل نقدي.

لمعرفة المزيد حول التغطية التي
تقدمها لك  ،Counsylقم بزيارة
 counsyl.com/accessأو اتصل
بالرقم (888) 268-6795

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 معايير 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 Reliant
للكشف عن السرطان تتضمن استشارات ُتجرى عند الطلب مع المستشارين
الجينيين لدينا ،ويمكن أن يقوم متخصصو السداد لدينا بحل أي مشكالت تتعلق
بالفواتير قد تتعرض لها.

هل لديك أي أسئلة؟
المتخصصون لدينا متاحون:
صباحا حتى الساعة  5مسا ًء
من الساعة 6
ً
بتوقيت منطقة المحيط الهادئ
من اإلثنين إلى الجمعة
اتصل بالرقم (888)268–6795
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى
support@counsyl.com
تحاور معنا من خالل counsyl.com

لقد اكتشفت أنني لم أرث طفرة من أمي .لكن حتى لو اكتشفت
أنني قد ورثتها ،كانت التجربة ستكون جيدة .المعرفة أفضل
بكثير من الحياة مع عدم اليقين الناتج عن عدم المعرفة.
— VICTORIA R.

 Counsylهي شركة تكنولوجيا خاصة بالصحة تبحث في حمضك النووي ()DNA
عن حاالت قد تؤثر عليك أو على أطفالك .نحن نقدم فحوصات في أوقات هامة في
حياتك ،بما في ذلك عندما تبدأ في تكوين أسرة أو تخطط للبقاء بصحة جيدة على المدى
الطويل.
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