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 بعد از غربالگری ریه شما
 پاسخ به سواالت شما در مورد نتایج غربالگری و ترک سیگار

. شوندمی شناخته نیز نادول عنوان با که گرددمی هاییلکه دنبال به گرفته صورت اسکن از حاصل تصویر در رادیولوژیست ،شما ریه غربالگری از پس  

تواند به ما بگوید که آیا این لکه ها زخم، مناطق اسکن ریه شما به تنهایی نمی. است که بسیاری از افراد دارندهای کوچک بافتی ها نشان دهنده تودهاین لکه

.التهابی یا سرطان در ریه شما هستند  

دیولوژیست در اسکن شود و همچنین سایر جزئیاتی که راای که در طول غربالگری ریه شما پیدا میمراحل بعدی شما با توجه به اندازه و ظاهر هر نقطه

.شودشود، تعیین میشما متوجه می  

 

 چه نوع آزمایشهایی را به عنوان بخشی از پیگیری فرایند غربالگری ریه انجام خواهم داد؟
تا بتوان با  شودجایی که نمونه کوچکی از بافت ریه برداشته می)ها، بیوپسی ریه های بیشتر از ریهپیگیری غربالگری ریه ممکن است شامل گرفتن عکس

تواند جزئیات بیشتری را در مورد پیگیری های بهداشتی درمانی اولیه شما میدهنده مراقبتارائه. یا جراحی باشد( دقت بیشتری مورد بررسی قرار داده شود

.شما در اختیار شما بگذارد و به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهد  

 

برای غربالگری ریه برگردم؟چرا مهم است که در زمان مقرر   

های غربالگری زمانی بهترین نتیجه را خواهد داشت که اسکن منظم ریه انجام دهید تا ببینید آیا لکه. یابدخطر ابتال به سرطان ریه با افزایش سن افزایش می

حتی اگر در حال حاضر هیچ . رین اسکن، ایجاد شده است یا نههای مشاهده شده در آخجدیدی در ریه شما ایجاد شده است یا نه و همچنین آیا تغییراتی در لکه

.به همین دلیل مهم است که در زمان مقرر برای غربالگری ریه مراجعه کنید. ای ندارید، ممکن است در آینده در شما ایجاد شوندلکه  

 

. توانند به شما کمک کنندکنید، در اینجا منابعی وجود دارد که می خواهید سیگار را ترککشید و میاگر در حال حاضر سیگار می    

 

 

 

 برنامه ترک سیگار بریتیش کلمبیا
:کندبرنامه ترک سیگار بریتیش کلمبیا به ساکنین واجد شرایط بریتیش کلمبیا در ترک سیگار یا از طریق پوشش قیمت محصوالت زیر کمک می  

.(NRT) محصوالت درمانی جایگزین نیکوتین   داروهای تجویزی ترک سیگار 

، ساکنین واجد شرایط (از ژانویه تا دسامبر)در هر سال تقویمی میالدی 

توانند یک تک دوره درمان مداوم با بریتیش کلمبیا می NRT . دریافت کنند 

تواند تا طول این دوره می 12 )هفته   84 محصوالت . باشد( روز متوالی 

NRT ها های نیکوتینی خاص، قرص های پاستیل و چسبشامل آدامس 

.باشدمی  

NRTشما می توانید محصوالت  دهنده را بدون مراجعه به ارائه 

های اولیه خود دریافت کنید و برای دریافت این محصوالت نیازی مراقبت

برای دسترسی به محصوالت . به ثبت نام در فِیر فارماکر ندارید NRT به ،

شما و داروساز هر دو باید یک فرم . نه محلی خود مراجعه کنیدداروخا

.اظهارنامه را امضا کنید  

، فارماکر بخشی از (از ژانویه تا دسامبر)در هر سال تقویمی میالدی 

هزینه یک داروی تجویزی ترک سیگار را برای یک تک دوره درمان 

تواند تا طول این دوره می. دهدمداوم پوشش می 12 )هفته   84 روز  

.باشد( متوالی  

های اولیه خود در مورد اینکه آیا داروهای تجویزی دهنده مراقبتبا ارائه

بسته به سابقه . ترک سیگار برای شما مناسب هستند یا خیر صحبت کنید

های اولیه شما ممکن است یکی را برای دهنده مراقبتپزشکی شما، ارائه

درمان جایگزین نیکوتین یا سایر شما تجویز کند، یا به شما پیشنهاد کند که 

.برنامه های ترک سیگار را امتحان کنید  

  مراجعه کنید:www.healthlinkbc.caبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه ترک سیگار بریتیش کلمبیا لطفا از به وبسایت 

 

 

 

کند و سالمت شما را به میزان قابل توجهی بهبود ن میبا این حال، ترک سیگار مزایای غربالگری را دو چندا. ترک سیگار می تواند سخت باشد

های مرتبط با دخانیات از جمله حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری مزمن انسدادی ریه همچنین سالمتی شما را در برابر سایر بیماری. بخشدمی (COPD) 
.بخشدبهبود می   
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برای ترک سیگارمنابع اضافی برای کمک به شما   

ناو یک برنامه رایگان است که به کسانی که به دنبال کوییت: ناوکوییت

ترک یا کاهش مصرف دخانیات و سیگار الکترونیکی هستند، مشاوره 

ناو توسط بنیاد ریه بریتیش کلمبیا به کوییت. دهدرفتاری تلفنی ارائه می

ی کسب اطالعات برا. نمایندگی از دولت بریتیش کلمبیا ارائه می شود

  مراجعه کنید.www.quitnow.caبیشتر لطفا به وبسایت 

سازمان بهداشت اقوام اولیه کانادا منابع مفید و حمایتی : ریسپکتینگ توباکو

را برای استفاده سنتی و غیرسنتی دخانیات و حمایت از ترک مصرف 

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت . است دخانیات تجاری ایجاد کرده

www.fnha.ca/respectingtobacco.مراجعه کنید  

 

 تفسیر نتایج شما

 احتمال پایین سرطان عدم مشاهده موارد دال بر ایجاد نگرانی
شما مشاهده نکرده ای را در اسکن رادیولوژیست هیچ چیز نگران کننده

 است، اما غربالگری منظم برای نظارت بر تغییرات الزم است

بعد از دو سال هنگامی که زمان غربالگری دوباره فرا : اقدامات بعدی

.رسد، شما یک نامه یادآوری دریافت خواهید کرد  

داند، اما رادیولوژیست احتمال ابتالی شما به سرطان ریه را پایین می

.های خود را به طور مداوم کنترل کنیدکه ریهکند توصیه می  

بعد از یک سال هنگامی که زمان غربالگری دوباره فرا : اقدامات بعدی

.رسد، شما یک نامه یادآوری دریافت خواهید کرد  

باشدنیاز به آزمایشهای غربالگری بیشتری می باشدنیاز به پیگیری می   

هایی شده است که ممکن است یافتهرادیولوژیست در اسکن شما متوجه 

تر یک ناحیه مربوط به التهاب یا عفونت باشد و یا نیاز به مشاهده دقیق

ترجیح ما این است که چک و بررسی را . باشد 3 ماه دیگر نیز انجام دهیم  

. تا ببینیم آیا تغییراتی ایجاد شده است یا نه  

پیگیریهایمنظور به LDCTبرای انجام یک اسکن : اقدامات بعدی  

3 .بیشتر در .ماه آینده، با شما تماس گرفته خواهد شد   

این . در اسکن ریه نقاطی مشاهده شده است که نیاز به بررسی بیشتر دارند

به این معنی نیست که شما سرطان دارید، اما مهم است که در تمام اقدامات 

.پیگیری شرکت کنید  

قفسه سینه با شما در عرض زمان کوتاهی یک متخصص : اقدامات بعدی

ریزی برای اقدامات مربوط به پیگیری انجام تماس خواهد گرفت تا برنامه

.های بیشتر یا بیوپسی باشدشود، این اقدامات ممکن است شامل اسکن  

 یافته های غیر مرتبط با سرطان ریه

.به پیگیری دارندهایی را نشان داده است که به سرطان مرتبط نیستند اما نیاز اسکن ریه شما یافته  

.های اولیه شما برای پیگیری با شما تماس خواهد گرفتدهنده مراقبتارائه: اقدامات بعدی  
 

دانستید؟آیا می  

 اگر چیز غیرعادی در آن نواحی یافت شود، نتایج شما. هایی را در نواحی اطراف مانند قلب شما نشان دهدها، اسکن شما ممکن است ناهنجاریعالوه بر ریه

.های بیشتری نیاز دارید یا خیرشود تا تصمیم بگیرد که آیا به آزمایشهای اولیه شما ارسال میدهنده مراقبتبه ارائه  

 

 اگر عالئمی دارم، چه کار باید انجام دهم؟

:های اولیه خود صحبت کنیداگر فکر می کنید این عالئم را دارید، فوراً با ارائه دهنده مراقبت  

o  شودشود یا بدتر میقطع نمیسرفه ای که از. 
o ؛(تف یا خلط)ای سرفه دارای خون یا خلط به رنگ قهوه 
o شودشود و با تنفس عمیق یا سرفه بدتر میتنگی نفس یا درد قفسه سینه که همیشه احساس می 

 

 با ما تماس بگیرید
BC Cancer Lung Screening  

801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1 
 

:شماره تلفن 1-877-717-5864  
screening@bccancer.bc.ca :ایمیل 

www.screeningbc.ca/lung :وبسایت 

 

 

شود. این آوری شده و از استفاده و افشای غیرمجاز محافظت میت اعمال مطابق با قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی جمعاطالعات شخصی شما مطابق با قانون حفاظت از اطالعات شخصی و در صورت قابلی

های بهداشتی که در ارائه گیرند و برای پزشکان مراقبتفاده قرار میشوند، و برای اهداف مدیریت تضمین کیفیت مورد استبینی شده است مورد استفاده قرار گرفته و افشاء میاطالعات فقط همانطور که توسط آن قوانین پیش

توانید از مدیر عملیات، غربالگری سرطان )آدرس: ونکوور سی کنسر را میآوری اطالعات توسط بیشوند. هرگونه سؤال در مورد جمعهای درمانی مشارکت دارند یا در صورت الزام قانونی فاش میمراقبت BC V5Z 1G1 ،

  بپرسید.screening@bccancer.bc.ca یا ایمیل www.screeningbc.ca، آدرس وبسایت 686 – 801وست برادوی، 
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