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4 - IN - THE - LUNG - RUN

TOWARDS INDIVIDUALLY  
TAILORED INVITATIONS,  

SCREENING INTERVALS, AND  
INTEGRATED CO-MORBIDITY  

REDUCING STRATEGIES  
IN LUNG CANCER SCREENING

THE LUNG RUN
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� ل�طان الرئة � التج����
 الفحص الص�� الس�ا��
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 : نرید البحث فیما یلي
 ھل من اآلمن بنفس الدرجة أن یعاد فحص األشخاص الذین لم یكتشف فیھم سرطان الرئة في الفحص األساسي بعد مدة عامین فقط؟• 
 ما ھي أفضل طریقة إلدخال فحص سرطان الرئة السكاني في أوروبا؟• 

 
 كیف نقوم بتنفیذ البحث؟

 
 ��مل األشخاص اس�ب�انات.  . 1
� لمخاطر عال�ة لإلصا�ة ��طان الرئة.  . 2  نختار بناء ع� االس�ب�انات األشخاص المعرض��

 .ال�حث �
 �شارك هؤالء األشخاص ��

� عن ط��ق القرعة.  . 3 � إ� مجموعت��   أوً� س�تم تقس�م المشارك��
 1المجموعة 
 2المجموعة 

ا.  . 4 ا أساس��  تتل�� المجموعتان مسح�
 دقائق.  10�ستغرق المسح حوا�� 

� وأط�اء األ�ة ع� ن��جة المسح.  . 5 : يتم اطالع المشارك��  ت��عه ن��جة المسح األسا��
 

 �  سل��
 ال توجد اختالالت

  1المجموعة 
 2المسح رقم 

 سنة 1�عد 
 3المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

  2المجموعة 
 2المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

 
 

 مشكوك ف�ه
� األغلب ل�ست �طان الرئة

ة، ��  اختالالت صغ��
  األشعة المقطع�ة �عد� �

.  3ي��عه مسح إضا��  أشهر. تتم مقارنة هذا المسح �المسح األسا��
 �  سل��

 �  إ�جا��
 

 �  إ�جا��
 اختالل، مع االش��اە ��طان الرئة

  �
 اإلحالة إ� طب�ب الرئة للفحص اإلضا��

� تمت إحالتهما إ� طب�ب الرئة 1�صاب ��طان الرئة فعً�   من �ل مشارك��
 

 �عد الق�ام ��ل المس�ح.  2ب�تائج المجموعة  1نقوم �مقارنة نتائج المجموعة  . 6
  .(اآلن: سنة واحدة) � � لتصبح س�ت�� � مسح�� � مرحلة م�كرة، �مكن تمد�د المدة ب��

 إذا ع�� ع� نفس عدد أمراض �طان الرئة ��
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 مشكوك ف�ه
� األغلب ل�ست �طان الرئة

ة، ��  اختالالت صغ��
  األشعة المقطع�ة �عد� �
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 : نرید البحث فیما یلي
 ھل من اآلمن بنفس الدرجة أن یعاد فحص األشخاص الذین لم یكتشف فیھم سرطان الرئة في الفحص األساسي بعد مدة عامین فقط؟• 
 ما ھي أفضل طریقة إلدخال فحص سرطان الرئة السكاني في أوروبا؟• 

 
 كیف نقوم بتنفیذ البحث؟

 
 ��مل األشخاص اس�ب�انات.  . 1
� لمخاطر عال�ة لإلصا�ة ��طان الرئة.  . 2  نختار بناء ع� االس�ب�انات األشخاص المعرض��

 .ال�حث �
 �شارك هؤالء األشخاص ��

� عن ط��ق القرعة.  . 3 � إ� مجموعت��   أوً� س�تم تقس�م المشارك��
 1المجموعة 
 2المجموعة 

ا.  . 4 ا أساس��  تتل�� المجموعتان مسح�
 دقائق.  10�ستغرق المسح حوا�� 

� وأط�اء األ�ة ع� ن��جة المسح.  . 5 : يتم اطالع المشارك��  ت��عه ن��جة المسح األسا��
 

 �  سل��
 ال توجد اختالالت

  1المجموعة 
 2المسح رقم 

 سنة 1�عد 
 3المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

  2المجموعة 
 2المسح رقم 
 �  �عد س�ت��

 
 

 مشكوك ف�ه
� األغلب ل�ست �طان الرئة

ة، ��  اختالالت صغ��
  األشعة المقطع�ة �عد� �
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