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فحص 

مرحًبا

سرطان القولون
أصبح أسهل



دواعي االستعمال

يهدف اختبار Cologuard® إىل الكشف النوعي عن واسمات الحمض 

النووي )Deoxyribonucleic acid, DNA( المصاحبة لتكون أورام 

القولون والمستقيم السرطانية، وعن وجود الهيموجلوبين المستتر 

في براز اإلنسان. ويمكن أن تشير النتيجة اإليجابية إىل وجود سرطان 

في القولون والمستقيم )colorectal cancer, CRC( أو ورم غدي 

حميد متقدم )advanced adenoma, AA(، وينبغي أن يتبعها إجراء 

تنظير القولون التشخيصي. يُستخدم Cologuard لفحص البالغين 

من الجنسين في سن 45 عاًما أو أكثر، والمعرضين لخطورة نموذجية 

متوسطة لإلصابة بسرطان CRC. وال يعتبر Cologuard بدياًل عن 

تنظير القولون التشخيصي، أو تنظير القولون بالمراقبة الطبية في حالة 

األشخاص المعرضين لخطورة مرتفعة.

موانع االستعمال

Cologuard مخصص لالستخدام مع المرضى البالغين 45 عاًما أو أكثر، 
والمعرضين لخطورة متوسطة ويعتبرون مرشحين نموذجيين لفحص 

سرطان CRC. لم يخضع اختبار Cologuard للتقييم السريري ألنواع 

المرضى التالين:

■  المرضى الذين لديهم تاريخ إصابة بسرطان القولون والمستقيم، أو 
األورام الغدية الحميدة، أو السرطانات األخرى ذات الصلة.

■   المرضى الذين حصلوا عىل نتيجة إيجابية في إحدى الطرق األخرى 
لفحص سرطان القولون والمستقيم خالل األشهر الستة األخيرة.

■   المرضى الذين ُشخِّصوا بحالة مرضية تصاحب الخطورة المرتفعة 
لإلصابة بسرطان القولون والمستقيم. وتتضمن هذه الحاالت، عىل 

سبيل المثال ال الحصر:

)Inflammatory Bowel Disease, IBD( مرض التهاب األمعاء –  

– التهاب القولون التقرحي المزمن    
)Chronic ulcerative colitis, CUC(   

– داء كرون  

– داء السالئل الورمي الغدي الوراثي    
)Familial adenomatous polyposis, FAP(   

– تاريخ وراثي من اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم  

■   المرضى الذين ُشخِّصوا باإلصابة بمتالزمة سرطانية عائلية )وراثية( 
ذات صلة، مثل متالزمة سرطان القولون والمستقيم غير السالئلي 

 Hereditary nonpolyposis colorectal cancer( الوراثية

syndrome, HNPCCC، أو متالزمة لينتش(، أو متالزمة بويتز جيغرز، 
 MYH )MYH-Associated أو داء السالئل المرتبط بطفرة الجين

Polyposis, MAP(، أو متالزمة غاردنر، أو متالزمة تركو )أو كريل(، أو 
متالزمة كاودن، أو داء السالئل اليفعي، أو متالزمة كرونكايت كندا، أو 

ورم ليفي عصبي، أو داء السالئل الوراثي مفرط التنسج.

تحذيرات واحتياطات

■  ثبت أداء اختبار Cologuard في دراسة مستعرضة )أي، في نقطة 
زمنية واحدة(. لم يخضع األداء الممنهج الختبار Cologuard )أي، 

الفوائد والمخاطر المصاحبة لالختبار المتكرر طوال فترة زمنية محددة( 

للدراسة. كما لم يخضع األداء للتقييم في البالغين الذين خضعوا لالختبار 

في الماضي باستخدام Cologuard. كذلك لم تثبت أفضلية أو سوء 

الحساسية الممنهجة الختبار Cologuard مقارنًة بأساليب فحص سرطان 

CRC وورم AA األخرى الُموصى بها.

■  أُجريت دراسات التحقق من الفعالية السريرية عىل المرضى الذين تجاوزوا 
50 عاًما. وتوصي اإلرشادات التوجيهية لجمعية السرطان األمريكية 

)American Cancer Society, ACS( ببدء إجراء الفحوصات عند بلوغ 
45 عاًما. وخضع أداء Cologuard للتقدير مع المرضى الذين تتراوح 
أعمارهم بين 45 و49 عاًما عن طريق إجراء تحليل المجموعة الفرعية 

للمجموعات التي تقارب سنها هذه الفئات العمرية.

■  تختلف توصيات اإلرشادات التوجيهية لفحص سرطان CRC مع 

األشخاص األكبر من 75 عاًما. وينبغي أن يُتخذ قرار فحص األشخاص 

األكبر من 75 عاًما عىل أساس فردي بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية. 

ينبغي تفسير نتائج اختبار Cologuard بحذر في المرضى األكبر سًنا حيث 

يزيد معدل ظهور نتائج إيجابية كاذبة مع التقدم في السن.

■  ال تضمن النتيجة السلبية الختبار Cologuard عدم وجود سرطان أو ورم 

غدي متقدم. ينبغي نصح المرضى أصحاب النتيجة السلبية في اختبار 

Cologuard بمواصلة المشاركة في برنامج فحص سرطان القولون 
والمستقيم باستخدام طريقة فحص أخرى موصى بها. لم تتحدد الفترة 

الزمنية الفاصلة بين الفحوصات لهذه المتابعة بعد.

■   قد يعطي اختبار Cologuard نتائج سلبية كاذبة أو نتائج إيجابية كاذبة. 

وتكون النتيجة إيجابية كاذبة عندما يعطي Cologuard نتيجة إيجابية، 

رغم عدم كشف تنظير القولون عن وجود سرطان أو سالئل حميدة 

سابقة للتسرطن. وتكون النتيجة سلبية كاذبة عندما ال يكشف اختبار 

Cologuard عن وجود السالئل السابقة للتسرطن، أو سرطان القولون 
والمستقيم حتى عندما يحدد تنظير القولون نتيجة إيجابية.

■   ينبغي أال يقدِّم المرضى عينة الختبار Cologuard إذا كانوا مصابين 

باإلسهال، أو كان لديهم دم في البول أو البراز )مثالً نزيف البواسير أو 

الجروح النازفة في اليدين، أو نزيف المستقيم، أو الحيض(.

■   للتأكد من سالمة العينة، يتعين عىل المختبر استالم عينات المريض خالل 

72 ساعة من جمعها. وينبغي للمرضى إرسال عينات البراز إىل المختبر 
.Cologuard وفًقا للتعليمات المذكورة في دليل المريض الخاص بـ

■   ينبغي إعالم المرضى بالتنبيهات المدرجة في دليل المريض الخاص بـ 

Cologuard. وينبغي أال يشرب المرضى المادة الحافظة.

■   ُالمخاطر المتعلقة باستخدام مجموعة أدوات Cologuard منخفضة، 

ولم يُبلغ عن وقوع أحداث ضارة خطيرة بين األشخاص في أي تجربة 

سريرية. ينبغي للمرضى توخي الحذر عند فتح األغطية وإغالقها لتجنب 

خطر إصابة اليد.
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لنبدأ
نشكرك عىل اختيار Cologuard® إلجراء فحص سرطان القولون 

والمستقيم. استخدم الدليل لمعرفة:

■  مدى سهولة الحصول عىل االختبار، وجمع العينة، وإرسالها.

■  معلومات عن نتائجك

■  معلومات عن التأمين الصحي

 هل تحتاج إىل المساعدة؟ 
 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو

.CologuardTest.com/use شاهد فيديو كيفية االستخدام عىل الرابط 
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الحصول عىل 
االختبار

إليك أخبار جيدة! اختبار Cologuard في متناول يديك.

بمجرد أن يرسل لنا مقدم الرعاية الصحية طلبك المكتمل، سنرسل لك 

مباشرًة مجموعة أدوات اختبار Cologuard! ستتلقى أيًضا مكالمة ترحيبية 

لمعرفة المزيد عن عملية جمع العينة وإعادتها. 

لمعرفة المزيد عما يمكنك توقعه، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

CologuardTest.com/whatsnext

 هل تحتاج إىل المساعدة؟ 
 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو

.CologuardTest.com/use شاهد فيديو كيفية االستخدام عىل الرابط 



جمع العينة
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عملية جمع العينة سهلة للغاية، وإليك بعض النصائح!

ال توجد استعدادات خاصة. ال حاجة إىل طلب إجازة، وال إجراء تغيير في 
نظامك الغذائي أو أدويتك.

اجمع عينتك بخصوصية في منزلك )ينبغي أال يتجاوز حجم العينة 

زجاجة السائل المتضمنة في مجموعة األدوات(. ينبغي أال تجمع العينة إذا 

كنت تعاني من اإلسهال أو دم في البول أو البراز )مثالً نزيف البواسير، أو 

الجروح النازفة في اليد، أو نزيف المستقيم، أو الحيض(.

الصندوق الذي تتسلمه هو أيًضا الصندوق الذي ستعيد إرساله مع عينتك. 

كيف جهزنا هذا الصندوق؟ يساعد الكيس الداخلي عىل احتواء التسريبات، 

لذا يُرجى عدم إزالة هذا الجزء ألنه ملصوق بالغراء بالفعل.

أعد عينتك خالل 24 ساعة من جمعها وفًقا للتعليمات الُمفصلة 

 داخل مجموعة األدوات. 

نظرًا الحتمالية تأخير خدمات البريد في عطلة نهاية األسبوع، ننصحك 

بجمع عينتك وشحنها بين أيام االثنين والخميس.

ستحصل عىل دليل المريض المفصل الختبار Cologuard®، الذي يحتوي 

 عىل تعليمات تفصيلية، ضمن مجموعة أدواتك. 

.CologuardTest.com/use بادر بزيارة الرابط

إذا كنت تحب مشاهدة مقاطع فيديو عن كيفية االستخدام، فأنت محظوظ! 

 هل تحتاج إىل المساعدة؟ 
 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو

.CologuardTest.com/use شاهد فيديو كيفية االستخدام عىل الرابط 



إرسال العينة
أعدها إلينا خالل 24 ساعة! اتبع الخطوات البسيطة التالية. 

أكمل الملصقات

من المهم جًدا أن تكتب 

اسمك كما هو مكتوب 

بالضبط عىل ملصق الشحن. 

تأكد من كتابة تاريخ ميالدك، 

وتاريخ ووقت جمع العينة 

أيًضا. تساعد دقة البيانات 

المذكورة عىل الملصق فريق 

المختبر لدينا عىل تقديم 

النتائج في أسرع وقت ممكن.

ثّبت ملصقاتك1

بعد إكمال الملصقات، ثبتها 

بإحكام عىل غطاء الحاوية 

واألنبوب.

اشحن عينتك2

ضع العينة بعد تثبيت الملصق في 

الصندوق. توجد ملصقات الشحن 

بالفعل عىل الصندوق. ويمكنك 

 ،UPS شحنها من أي موقع لشركة

أو حدد موعًدا الستالمها من 

 مندوب عن طريق الرابط

cologuardtest.com/
pickupmykit أو باالتصال عىل 

 .1-800-PICKUPS الرقم 

الشحن مجاني!
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 هل تحتاج إىل المساعدة؟ 
 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو

.CologuardTest.com/use شاهد فيديو كيفية االستخدام عىل الرابط 



اعرف نتائجك
بمجرد استالمنا لمجموعة أدواتك، سيجري مختبرنا االختبارات عىل عينتك فوًرا 

وستحصل عىل النتيجة في غضون أسبوعين. سنرسل النتائج إىل مقدم الرعاية الصحية 

المختص بك الذي سيتابعك ويناقشك بعد فترة وجيزة. ولكن في الوقت الحالي، إليك 

نظرة عامة سريعة عىل ما يمكن توقعه. 

النتيجة اإليجابية

■   تعني النتيجة اإليجابية أن 
االختبار قد كشف عن وجود 

DNA شاذ و/أو دم يمكن 
أن يكون نتيجة لوجود خاليا 

سابقة للتسرطن أو سرطان 

في القولون. 

■   ينبغي أن يُجرى تنظير 
القولون بعد الحصول عىل أي 

نتيجة إيجابية.

■   غير مستبعد ظهور نتائج 
إيجابية كاذبة. وتكون النتيجة 

إيجابية كاذبة عندما يعطي 

Cologuard نتيجة إيجابية، 
رغم عدم كشف تنظير القولون 

عن وجود سرطان أو سالئل 

حميدة سابقة للتسرطن.

النتيجة السلبية

■   تعني النتيجة السلبية أن االختبار 
لم يكشف عن وجود DNA شاذ و/

أو دم يمكن أن يكون نتيجة لوجود 

خاليا سابقة للتسرطن أو سرطان في 

القولون. 

ط للخضوع للفحص مرة أخرى  ■   خطَّ
في الوقت الذي يُوصيك به مقدم 

الرعاية الصحية. توصي جمعية 

السرطان األمريكية بتكرار إجراء اختبار 

Cologuard كل 3 سنوات من 
الحصول عىل نتيجة سلبية.

 ■   غير مستبعد ظهور نتائج سلبية كاذبة. 
وتكون النتيجة سلبية كاذبة عندما ال 

يكشف اختبار Cologuard عن وجود 

السالئل السابقة للتسرطن، أو سرطان 

القولون والمستقيم حتى عندما يحدد 

تنظير القولون نتيجة إيجابية.
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 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو
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 لقد حصلنا لك
 عىل التغطية

 يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من

 برنامج Medicare وأغلب شركات التأمين الكبرى.

 لقد حصلنا لك
 عىل التغطية

 يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من

 برنامج Medicare وأغلب شركات التأمين الكبرى.

يتمتع اختبار Cologuard بالتغطية التأمينية من برنامج Medicare وخطة Medicare Advantage دون 

مدفوعات مشتركة أو مستقطعات للمرضى المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و85 عاًما.

عىل المستوى القومي، هناك أكثر من 94% من المرضى المستخدمين الختبار Cologuard ال يدفعوا 

أي تكاليف من مالهم الخاص إلجراء االختبار.

 Cologuard وفًقا لقانون الرعاية الميسورة التكلفة، ينبغي أن تغطي معظم شركات التأمين الخاصة اختبار  •
دون مدفوعات مشتركة أو مستقطعات للمرضى المؤهلين )الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاًما، 

والُعرضة لخطورة متوسط من اإلصابة بسرطان القولون، وال تظهر عليهم أعراض(. 

في الوقت الحالي، هناك 74% تقريًبا من المرضى المستخدمين الختبار Cologuard الذين تتراوح أعمارهم بين 

45 و49 عاًما ال يدفعوا أي تكاليف من مالهم الخاص إلجراء االختبار. 

 •  تبدأ العديد من جهات الدفع القومية واإلقليمية دفع تكاليف فحص سرطان CRC عند سن 45 عاًما. 
تواصل شركة Exact Sciences العمل مع جهات الدفع لتوسيع نطاق التغطية والوصول للمرضى الذين 

تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاًما.

دعم المريض
قد تُطبق استثناءات للتغطية، وال يمكن ألحد سوى شركة التأمين الخاصة بك تأكيد كيفية تغطية اختبار 

Cologuard لحالتك. يمكن لفريقنا من المتخصصين مساعدتك عىل التواصل مع شركتك التأمينية وطرح 
األسئلة المناسبة - يُرجى االتصال بنا عىل الرقم 1-844-870-8870.

.Cologuardtest.com/insurance تعّرف عىل المزيد عبر الرابط
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 يعتمد تقدير Exact Sciences عىل تاريخ إصدار الفواتير للمريض اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019. يختلف معدل التغطية حسب الوالية والمنطقة. قد تُطبق استثناءات للتغطية، وال يمكن ألحد 
سوى شركة التأمين الخاصة بك تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard لحالتك.



تذِكرة للبقاء عىل 
المسار الصحيح! 

 استخدم هذا المغناطيس إلخراج عينتك من الباب
 خالل 24 ساعة من جمعها وتدوين التواريخ المهمة. 

 هل تحتاج إىل المساعدة؟ 
 اتصل بمركز العناية بالعمالء عىل الرقم 8870-870-844-1 أو
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EXACT SCIENCES CORPORATION
441 Charmany Drive, Madison, WI 53719 
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com

1-844-870-8870
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