أعراض
أمراض الرسطان األكرث انتشارا لدى الرجال

ﺮﺳطﺎن اﻟﺠﻠﺪ

رسطان الرئتني
•استمرار السعال لفرتة أطول من أربعة أسابيع

إذا الحظت
احد من هذه األعراض ،
هذا ال يعني بالرضورة أن
لديك مرض الرسطان.
ميكنك إذن
تحديد موعد مع
الطبيب للفحص

ﺮﺳطﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن (اﻷﻣﻌﺎء)

•السعال املزمن الذي يزداد سوءا

•وﺟﻮد اﻟﺪم ﻲﻓ اﻟﺮﺒاز ﻣﺎﻤ ﯾﺠﻌﻞ لونه أﺣﻤﺮ أو أﺳﻮد

•التهابات الرئة التي ال تلتئم عىل الرغم من
املضادات الحيوية

• اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺨﺎطﺊ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻲﻓ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ

•وجود الدم يف البلغم

•ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺮﺒاز:
ﺳﺘﺠﺪه ﺻﻠﺐ أو ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب (اﻣﺴﺎك /إﺳﮭﺎل)

• صعوبة غري معتادة يف التنفس عند صعود الدرج

•اﻢﻟ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻲﻓ اﻟﺒﻄﻦ

ﺑﻘﻌﺔ ﯾﺠﺐ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻠﯿﮭﺎ

ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي؟

•آالم بالصدر
ﺣﻮاف ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ؟

رسطان الربوستاتا
•أمل أو حرق عند التبول
• صعوبة يف التبول

ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻮن ﻲﻓ ﻛﻞ اﻟﺒﻘﻌﺔ؟

•ضعف تيار البول
•الرغبة املتكررة يف التبول
•وجود الدم يف البول
•وجود الدم أو أمل عند القذف

ﺗﻐﯿﺮ ﻲﻓ اﻟﺤﺠﻢ؟ ﻲﻓ
اﻟﺸﻜﻞ؟ أواﻟﻠﻮن؟
أوالثمك؟

ﺑﻘﻌﺔ
ﻋﺎدﯾﺔ

ما ميكنك القيام به كل يوم للحفاظ عىل
صحتك:
امليش  30دقيقة عىل األقل

هل لديك تساؤالت؟
فعليك االتصال مبؤسسة اكتشاف مرض
الرسطان ملقاطعة فود عىل الرقم التايل:

تناول خمس فواكه وخرضوات

0848 990 990
الحد من الكحول إىل كأس واحد يف اليوم

اكتشاف الرسطان
يف بداية املرض يزيد
من فرص الشفاء منه

الحامية من الشمس

تجنب التدخني
Arabe

فحص إلكتشاف مرض رسطان القولون
أن كنت تبلغ  50عاما أو أكرث وقد
إخرتت الكشف عن املرض
ستقوم مبلئ استبيان مبساعدة أحد
املتخصصني يف مجال الصحة وبعد ذلك
ستتلقى فحص الدم يف الرباز.

ستقوم أنت بعمل الفحص باملنزل ثم إرسله
اىل املعمل باستخدام الظرف التابع له.

وسوف تتلقى النتائج عن طريق الربيد بعد
أسبوع واحد:
•إن كانت نتيجة الفحص طبيعية ستتسلم كوبون إلعادة الفحص بعد
عامني.
•إذا أظهر الفحص وجود الدم يف الرباز يتوجب عليك االتتصال بطبيب
العائلة الذي سيقوم بإرسالك لعمل فحص تكمييل إذا مل يكن لديك طبيب
عام فستقوم مؤسسة فود لفحص الرسطان باإلتصال بك.

تكلفة الفحوصات خمسة فرنكات و يقوم
التأمني الصحي بدفع باقي املصاريف.
* ميكن اختيار فحص القولون باملنظار كأول فحص لرسطان القولون.

