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ما االذذيي تخبررنا بهھ االجيیناتت عنن صحتكك  

٬، (Swedish Medical Group)) وواالمجمووعة االططبيیة االسوويیدديیة NorthShoreفي نووررثث شوورر (
حيیثث يیساعدد االفحصص االجيیني٬، جنًبا  نقوومم بتضميینن علمم االووررااثة باعتباررهه جززًءاا منن خططة ررعايیة كلل مرريیضض. 

إإلى جنبب مع تارريیخ عائلتكك االصحي٬، مقددمم االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك على إإددررااكك االمخاططرر االجيینيیة 
قايیة ااستباقيیة مصممة خصيیًصا لكك.ألمررااضض معيینة حتى يیتمكنوواا منن االعملل معكك لووضع خططة فحصص وووو  

تحددثث مع ططبيیبكك بنووررثث شوورر أأوو االمجمووعة االططبيیة االسوويیدديیة لتبددأأ االيیوومم.  

 
ااكتسابب ررؤؤىى مفيیددةة ووقابلة للتنفيیذذ منن خاللل االفحصص االجيیني  

• يیستططيیع االفحصص االجيیني أأنن يیساعددكك في االتعررفف على خططرر إإصابتكك ببعضض أأنووااعع االسررططانن ووأأمررااضض  
مع بعضض ااألددوويیة.االقلبب ووططرريیقة تعاملل جسمكك   

• يیمكنن أأنن تساعدد االنتائج ططبيیبكك على تططوويیرر خططة فحصص ووووقايیة مصممة خصيیًصا لكك بشكلل أأفضلل.   
• قدد تساعدد نتائجكك أأيیًضا أأفرراادد عائلتكك على معررفة خططرر تعررضهھمم ألمررااضض معيینة.   

 
ااألموورر االتي ستعررفهھا  
فحصص االصحة االجيینيیة  

!  الفحص هذا من المريض نسبة تكلفة تبلغ .أمريكًيا دو$ًرا 99 الجي#"  

االسررططانن  
االخططرر االمووررووثث لإلصابة بسررططانن االثدديي وواالمبيیضض وواالررحمم وواالقوولوونن ووسررططانن االجلدد وواالبنكرريیاسس   

وواالمعددةة وواالبررووستاتا  

االقلبب  
خططرر ااإلصابة ببعضض ااألنووااعع االجيینيیة ألمررااضض االقلبب٬، مثلل ااررتفاعع االكووليیسترروولل االووررااثي٬، االتي يیمكنن 

أأمررااضض االقلبب االتي تحددثث ددوونن سببب ووررااثياالتصدديي لهھا بططرريیقة مختلفة عنن   

ااألددوويیة  
كيیفيیة تأثيیرر االجيیناتت على ططرريیقة تعاملل جسمكك مع بعضض ااألددوويیة*  

االحاالتت االصحيیة ااألخررىى  
االخططرر االمووررووثث للتعررضض لحاالتت أأخررىى  

 
ااختبارر لووحة االسررططانن االووررااثي  

نقددمم أأيیًضا ااختبارر االسررططانن  بالنسبة للمررضى االذذيینن لدديیهھمم تارريیخ شخصي أأوو عائلي لإلصابة بالسررططانن٬، فإننا
).Sema4االووررااثي االذذيي يیتمم سدداادد قيیمتهھ منن االتأميینن االخاصص بكك منن خاللل شرريیكنا في ااالختبارر سيیما فوورر (  

 

!  فحص تقرير ع! بناءً  تتناوله دواء أي تغ"!  !*  طبيبك استشارة دون تناوله عن تتوقف أو جي#"  
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-570) 847( ٬، يُیررجى ااالتصالل بالررقمم لتحدديیدد مووعدد أأوو للحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت GENE  أأوو ززيیاررةة مووقعنا
northshore.org/apc.ااإللكتررووني على االرراابطط االتالي   



 

االفحصص االجيیني  

ططرريیقة عملهھ  
) على ااإلنتررنتتGWAإإكمالل االتقيیيیمم االجيیني وواالصحي (  

 كونيكتشوورر سيُیططلبب منكك إإكمالل االتقيیيیمم االجيیني وواالصحي عبرر مووقع نووررثث 
)NorthShoreConnect،حيیثث سيیسألكك عنن تارريیخكك  ) قبلل مووعددكك االفعلي االسنوويي٬

ووبناًء على إإجاباتكك٬، ستتلقى  لإلصابة ببعضض االحاالتت االمررضيیة. االشخصي وواالعائلي
في حالل قررررتت  معيینة.معلووماتت تتعلقق بالخططرر االمووررووثث لإلصابة بأمررااضض ووررااثيیة 

االمضي قددًما في االفحصص٬، فستحتاجج إإلى إإكمالل نمووذذجج االموواافقة.  
 

تقدديیمم االططلبب منن خاللل مقددمم االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك  
إإذذاا أأبدديیتت ررغبتكك في أأنن يیقوومم مقددمم االررعايیة االصحيیة االخاصص بكك بتقدديیمم ططلباتت 

كك االقاددمة.إلجررااء االفحصص االجيیني االمووصى بهھ٬، فسيیقوومم بذذلكك في ززيیاررت  
 

إإكمالل عمليیة سحبب االددمم  
بمجرردد أأنن يیقوومم ططبيیبكك بتقدديیمم ططلبب االفحصص االجيیني٬، يیجبب عليیكك أأنن تززوورر أأيي معملل 

إليیجادد  خاصص بنووررثث شوورر أأوو مرركزز نووررثث شوورر للررعايیة االعاجلة إلجررااء فحصص االددمم.
أأوو مووقع  northshore.org/labsمكانن قرريیبب منكك٬، قمم بززيیاررةة مووقع 

northshore.org/immediatecare.  
 

ااستالمم نتائجكك  
ستتلقى برريیدًداا إإلكترروونيًیا منن  أأسابيیع منن سحبب االددمم. 4عاددةًة ما تكوونن االنتائج متاحة بعدد 

وونن نتائجكك متاحة مع إإررشاددااتت حوولل كيیفيیة االحصوولل حيینن تك كونيكتشوورر نووررثث 
.كونيكتنووررثث شوورر عليیهھا منن خاللل   

 
ووضع خططة ررعايیة مع ططبيیبكك  

سيیساعددكك ططبيیبكك على ووضع خططة فحصص مخصصة بناًء بناًء على نتائجكك٬، 
على ااإلررشاددااتت وواالتووصيیاتت االسرريیرريیة.  

 

 
 

كونيكتشوورر ااالشتررااكك في نووررثث   

بوواابتنا ااإللكترروونيیة سهھلة  كونيكتعتبرر نووررثث شوورر ت
ااالستخدداامم ووااآلمنة االتي تجعلل االحصوولل على االررعايیة 

ساعة ططوواالل  24االصحيیة أأمرًراا في متناوولل يیددكك على مدداارر 
أأيیامم ااألسبووعع عبرر جهھازز االكمبيیووترر أأوو جهھازز االهھاتفف 

تمكنكك منن: كونيكتفنووررثث شوورر  االمحموولل.  

مررااجعة نتائج ااختباررااتت نووررثث شوورر •  
ررثث شووررتحدديیدد االمووااعيیدد مع نوو •  
االتووااصلل مع فرريیقق االررعايیة االخاصص بكك •  
سدداادد االفووااتيیرر االططبيیة االخاصة بنووررثث شوورر •  

ااذذهھھھبب إإلى ٬، كونيكتنووررثث شوورر إلعدداادد حسابب على 
northshoreconnect.org.  

ااضغطط على "ااالشتررااكك ااآلنن" ووااكملل االنمووذذجج ااإللكتررووني.  

في حالل كانتت لدديیكك أأيیة أأسئلة أأوو كنتت بحاجة إإلى مززيیدد منن 
االمعلووماتت٬، فيُیررجى ااالتصالل بمكتبب ططبيیبكك أأوو خطط ددعمم 

3900 لى االررقممع كونيكتشوورر نووررثث  -425 )847.(

 
 
 

االخصووصيیة وواالسرريیة  
ليیة االتأميینن االصحي للنقلل تأخذذ نووررثث شوورر خصووصيیتكك على محملل االجدد ووتمتثلل لجميیع متططلباتت قانوونن قاب

ستتمم مشارركة االمعلووماتت االمططلووبة  ).PHI) االمتعلقة بالمعلووماتت االصحيیة االمحميیة (HIPAAوواالمساءلة (
وولنن يیتمم مشارركة أأيي بيیاناتت أأخررىى  فقطط إلكمالل ااالختباررااتت مع شرريیكك نووررثث شوورر لالختبارر٬، سيیما فوورر.

ددوونن موواافقتكك.  

مووجبب االقانوونن االفيیددرراالي االمسمى قانوونن عددمم االتميیيیزز ووفًقا كما أأنن تمتلكك أأيیًضا االحقووقق االممنووحة لكك ب
 االعدديیدد منن أأشكالل االتميیيیزز٬، وويیشملل االتأميینن االصحي وواالعملل. ٬، االذذيي يیحميیكك منن(GINA)للمعلووماتت االجيینيیة 

للمززيیدد منن االمعلووماتت حوولل قانوونن عددمم االتميیيیزز ووفًقا للمعلووماتت االجيینيیة٬، يُیررجى ززيیاررةة االمووقع االتالي 
northshore.org/apc.  

 
 

 
 
 
 
 


