بادر بإجراء فحص
سرطان القولون مع
®
Cologuard

اعتن بنفسك عن طريق
ِ
إجراء فحص سرطان القولون
والمستقيم

ويُعد من أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها
يتزايد عدد المصابين به في األشخاص الذين
2
تتراوح أعمارهم بين  45و  49عامًا
عند اكتشاف المرض في المراحل المبكرة،
تزداد قابلية العالج في  90٪من األشخاص

3

لهذا السبب ينبغي أن يكون إجراء الفحص في
أوانه جزءًا من فحوصاتك الطبية المنتظمة

1

يكشف  Cologuardعن
اإلصابة بسرطان القولون حتى
5 ،4
في مراحله المبكرة

يدفع معظم المرضى
*
دوالرا
الخاضعين للتأمين 0
ً

يُعد  Cologuardخيار فحص غير باضع .وال يتطلب
تجهيزات مسبقة ويمكنك إجراء الفحص في خصوصية
في منزلك.

يتمتع اختبار  Cologuardبالتغطية التأمينية من
برنامج  Medicareوأغلب شركات التأمين الكبرى

يكشف  Cologuardعن اإلصابة بـ
4
 92%من غجمالي حاالت السرطان

على المستوى القومي ،أكثر من  94٪من المرضى
المستخدمين الختبار  Cologuardال يدفعون أي
تكاليف من مالهم الخاص إلجراء االختبار*.

يكشف  Cologuardعن اإلصابة بـ
 94%من حاالت السرطان في المرحلة
5
األولى والثانية

وقد تم تقدير أداء  Cologuardلدى البالغين الذين تتراوح
أعمارهم بين  45و 49بنا ًء على دراسة سريرية أُجريت على
نطاق عريض من المرضى الذين يبلغون  50عامًا فأكثر .في
هذه الدراسة السريرية ،كانت نتائج  13٪من غير المصابين
بالسرطان إيجابية (إيجابية خاطئة) ،بينما كانت نتائج  8٪من
المصابين بالسرطان سلبية (سلبية خاطئة).

*يعتمد تقدير  Exact Sciencesعلى تاريخ إصدار الفواتير للمريض
اعتبارًا من  1أكتوبر  31 - 2019يناير  .2020يختلف معدل التغطية
حسب الوالية والمنطقة .قد تُ طبق استثناءات للتغطية ،وال يمكن ألحد
سوى شركة التأمين الخاصة بك تأكيد كيفية تغطية اختبار Cologuard
لحالتك.

هل تريد معرفة

المزيد عن التغطية التأمينية؟ انتقل إلى
Cologuard.com/insurance

صمم  Cologuardلفحص البالغين الذين يبلغون من العمر  45عامًا فأكثر،
ُ
المعرضين بدرجة متوسطة لخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم .ال
يُستخدم إال بوصفة طبيب.
يُرجى االطالع على معلومات المخاطر المهمة على ظهر الدليل.
*بنا ًء على معدل البقاء على قيد الحياة لمدة  5أع وام.

يُرجى االطالع على معلومات المخاطر المهمة على ظهر الدليل.

كيفية استخدام مجموعة
أدوات Cologuard

وضعها في مكان تحتفظ به عاد ًة بالتذكيرات  -مثل
الحمام أو الثالجة.

ُيرجى إعادة مجموعة أدواتك في موعد
أقصاه:

يسهل استخدامي!

باستخدام كاميرا هاتفك الذكي ،مررها
فوق رمز االستجابة السريع QR
لمشاهدة فيديو كيفية االستخدام.

Cologuard.com/use

ال تنس إعادة مجموعة أدوات  Cologuardلجمع عينتك!

أقطع قصاصة التذكير هذه
لمساعدتك على إعادة مجموعة
أدواتك Cologuard

ما محتويات مجموعة األدوات؟

بمجرد استالمك لمجموعة أدواتك ،أخرج محتويات العبوة وراجع
دليل المريض المرفق.

صندوق شحن

أنبوب

ضع حاوية عينتك في حامل دورة المياه.

استخدم مجموعة أدوات  Cologuardلجمع عينتك.

مادة حافظة سائلة

حاوية العينة

دواعي االستخدام ومعلومات مهمة عن المخاطر
صمم  Cologuardلفحص البالغين الذين تبلغ أعمارهم  45عامًا أو أكثر
ُ
المعرضين بدرجة متوسطة لخطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق
الكشف عن واسامات معينة في الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجين
( ،)DNAووجود دم في البراز .وال يُستخدم  Cologuardإذا كنت مصابًا
بأورام غدية ،أو تعاني من مرض التهاب األمعاء وبعض المتالزمات الوراثية،
أو تاريخ طبي شخصي أو عائلي باإلصابة بسرطان القولون والمستقيم .وال
يعتبر ً Cologuard
بديل عن منظار القولون التشخيصي في حالة األشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة بدرجة مرتفعة .وقد تم تقدير أداء  Cologuardلدى
البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  45و 49بنا ًء على دراسة سريرية أُجريت
على نطاق عريض من المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين  50عامًا فأكثر.
ينبغي تفسير نتيجة اختبار  Cologuardبعناية .فال تؤكد نتيجة االختبار
اإليجابية اإلصابة بالسرطان .وينبغي إحالة المرضى الذين لديهم نتيجة اختبار
إيجابية إلجراء منظار القولون التشخيصي .وبالمثل ،ال تؤكد نتيجة االختبار
السلبية عدم اإلصابة بالسرطان .ينبغي أن يناقش المرضى الذين حصلوا على
نتيجة اختبار سلبية مع طبيبهم متى ينبغي لهم إجراء االختبار مرة أخرى .فقد
تظهر نتائج اختبار سلبية وإيجابية خاطئة .في دراسة سريرية ،كانت نتائج 13٪
من غير المصابين بالسرطان إيجابية (إيجابية خاطئة) ،بينما كانت نتائج  8٪من
المصابين بالسرطان سلبية (سلبية خاطئة) .ال يُستخدم إال بوصفة طبيب.

اكشط جزءًا من العينة ،ثم أضف المادة الحافظة إلى حاوية
العينة .احرص على الكتابة على كال الملصقين.

باستخدام ملصق  UPSالمدفوع ً
مسبقا ،أعد شحن الصندوق إلى معامل
 Exact Sciences Laboratoriesفي غضون  24ساعة من جمع
العينة .حدد موع ًدا لتتسلم  UPSالعينة بدون مخالطة عن طريق االتصال
بنا على الرقم  1-844-870-8870أو بادر بزيارة الموقع اإللكتروني
 .Cologuard.com/UPSوقد تتلقى منا مكالمات مفيدة لتذكيرك
بإعادة مجموعة أدواتك.

دليل المريض

كيف تعيد مجموعة
أدواتك
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يتوفر الدعم على مدار 24ساعة
يوم ًيا 7/أيام أسبوع ًيا

اتصل على الرقم  1-844-870-8870أو دردش
معنا من خالل زيارة الموقع اإللكتروني
Cologuard.com

ملصقات العينة
EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870
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