رسطان الربوستات:

بد ًءا من سنّ الخمسني ،ميكن استشارة الطبيب
حول الفحوص املمكنة لتشخيص املرض ،ودراسة حسناتها
وس ّيئاتها.
التغيات يف الشامات عىل جسدكم.إذا طرأ أيّ
من ّ
املهم االنتباه إىل رُّ
توجهوا إىل الطبيب.
تغيريَّ ،
الجلد
لألشخاص يف دائرة الخطر املرتفع لإلصابة برسطان ِ
الخبيث (امليالنوما) ،يجدر إبالغ طبيب العائلة بذلك ،إجراء
الجلدية ،وإجراء فحص
متابعة ذاتية دور ّية للشامات واآلفات ِ
جلد دوريّ من ِقبل طبيب ِجلد ،أو ج ّراح تجمي ّ
يل ،والعمل
مبوجب توصياته.
ستحسن تجنُّب معاهد التس ُّفع ،املع َّرفة وفق السلطات
ُي َ
َ
الصحية يف البالد والعالم ،كمس ِّبب أكيد للرسطان لدى رَ
البش
( ّمثة ُد َول يمُ نَع فيها من ًعا با ًّتا وجود معاهد كهذه).
مجموعات يف دائرة الخطر املرتفع:

• ذوو العدد الكبري من الشامات (أكرث من .)20
• ذوو الجلد ،الشعر والعينَني ذات اللون الفاتح ،وذوو النمش.
•األشخاص الذين يحرتق جلدهم بسهولة ،أو ال تسم ّر برشتهم عىل اإلطالق.
الجلد.
• َمن يف أرسته أشخاص لديهم الكثري من الشامات ،أو ُأصيبوا برسطان ِ
• َمن عاىن من الكثري من الحروق من الشمس ،ال س ّيام أثناء الطفولة.

رسطان عُ نق الرحم:

وفق توصيات منشور ا ُملدير العا ّم يف موضوع الوقاية والكشف املبكر عن األمراض
الخبيثة يف شهر حزيران ُ ،2012يستحسن أن ُتجري النساء من سنّ  25إىل 65
فحصا روتين ًّيا لعنق الرحمّ ،
كل ثالث سنوات.عىل املرأة ا ُملصنَّفة وفق الطبيب
عا ًماً ،
كمنتمية إىل مجموعة خطر مرتفع أن تستشريه حول بداية الفحوص وتكراريتها.
الفحص مشمول يف الس ّلة الصحية للنساء من  35إىل  54عا ًما ،م ّرة ّ
كل ثالثة أعوام.
وفق التوصيات الحديثة ّ
ملنظمة الصحة العاملية ( WHO -كانون األول ،)2014
ً
ّ
خاص للنساء بني  30و 49عا ًما م ّرة كل  5 - 3سنوات.
يوىص بإجراء الفحص بشكل ّ
من عام  ،2013دخل التلقيح ض ّد رسطان عُ نق الرحم الس ّلة الصحية ،وهو ُيعطى
روتيني لطالبات ّ
الصف الثامن يف املدارس يف أرجاء ال ِبالد.تلقيح الفتيات قبل
بشكل
ّ
جنيس هو الوقاية األو ّلية الها ّمة.
مشاركتهنّ يف أيّ نشاط
ّ

بارتفاع ما يف خطر اإلصابة برسطان الثدي،
•	 ُوجد ّأن أقراص منع الحمل مرتبطة
ٍ
لكنها تخفض خطر رسطان املبيض.
ستحسن أن تتوجه النساء املنتميات إىل املجموعات التالية إىل استشارة
•	 ُي
َ
وراث ّية:
ذوات التاريخ الشخيص أو العائيل لرسطان الثدي ،الذي جرى تشخيصه قبلسنّ الخمسني.
 ذوات التاريخ العائيل لرسطان َاملبيضني.
ذوات التاريخ الشخيص أو العائيل لرسطان األمعاء الغليظة ،أو بطانة		
الرحم ،الل َذين جرى تشخيصهام قبل سنّ الخمسني.
•للنساء املصنَّفات ،بعد االستشارة الوراث ّية ،أنهنّ يف خطر مرتفع لإلصابة برسطان
املبيضنيُ ،يستحسن الخضوع لفحص دوريّ ّ
َ
فحصا نسائ ًّيا،
(كل  6أشهر) يشمل ً
فحصا فوق صو ّيت مهبل ًّيا ،مع أو دون فحص رِّ
مؤش .CA-125
ً
خاص بعد انتهائهنّ
•للنساء اللوايت ُوجد أنهنّ حامالت طفرات وراث ّيةُ ،يع َرض بشكل ّ
َ
للمبيضني ،تبينّ أنه يخفض خطر املرض.
من الوالدة ،إجراء استئصال وقا ّيئ

رِّ
بالتوجه إىل طبيب:
مؤشات ُتلزم
ُّ

انتبهوا إىل:

•
•
•
•

•
•
•

تغيري يف عادات اإلخراج (إسهال أو إمساك) ،أو دم يف الرباز.
الجسم.
إصابة تأىب التعايف يف مكانٍ ما يف ِ
تغيري يف لون أو حجم شامة موجودة.
تص ُّلب أو كتلة يف الثدي ،إفراز من الحلمة أو شكل أوردة مك َّثف
نتج يف الثد َيني.
مشاكل يف الهضم ،أو صعوبات يف االبتالع.
بحة غري عابرة.
سعال أو ّ
تغيريات يف عادات التب ُّول ،أو ُوجود دم يف البول.

تظهر هذه رِّ
املؤشات أحيا ًنا لدى ٍّأي منّا إثر أسباب غري
متعلقة أبدًا مبرض الرسطان.لكن حني ال تختفي إحدى
التوجه إىل طبيب!
املهم ّ
هذه الظواهر ،بل تتك ّرر ،فمن ّ

للحصول عىل مزيد من املعلومات
واملوا ّد اإليضاح ّية حول أمراض الرسطان
مجا ًنا:
وطرق الوقاية منها ّ

"تلميداع"® باللغة العرب ّية
1-800-36-36-55

تنسيق ستوديو بيلت

رسطان الجلد:

رسطان املبيض

"تلميداع"® باللغة العرب ّية
1-800-599-995
"تلميداع"® باللغة الروس ّية
1-800-34-33-44
زورونا يف موقعنا عىل اإلنرتنت:
www.cancer.org.il
للت ُّربعات1-800-35-46-46 :
كتابة وتحرير :الربوفسور جادي رنرتُ ،مدير املركز القطري ملراقبة
طب الجامعة
الرسطان  -خدمات
الصحة الشاملةُ ،مدير ِقسم ّ
ّ
والوبائيات  -املركز الطبي الكرمل وكلية الطب  -التخنيون،
حيفا ،مستشار جمع ّية مكافحة الرسطان لشؤون الوقاية من
الرسطان | مريي زيف ،ا ُملديرة العامّة لجمع ّية مكافحة الرسطان
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نشاطات الجمع ّية ممكنة بفضل الت ُّربعات الجامهري ّية،
دون متويل من موازنة أية وزارة حكومية.
الت ُّربعات لجمع ّية مكافحة الرسطان ُمعرتَف بها لغرض اإلعفاء الرضيبي،
وفق البند  46من أمر رضيبة الدخل.

مؤس��س عىل توصيات جمع ّيات طبية وطنية ودُولية،
َّ
املجلس الوطني للوقاية من األمراض الخبيثة
الصحة ،واألبحاث الحديثة
وتشخيصها وعالجها يف وزارة ّ

تح َّملوا مسؤولية
وصح ِتكم!
حياتكم َّ

بشكل متزايدُ .يع َرف اليوم أنه
يتق ّدم ال ِعلم حول مرض الرسطان
ٍ
بقسم كبري من حاالت الرسطان بتبنّي
ميكن تخفيض خطر اإلصابة ٍ
منط حياة صحي واالمتناع عن التع ُّرض لعوامل بيئية مس ّببة للرسطان.
ُتشري أبحاث كثرية إىل عوا ِمل خطر مرتبطة بأمراض الرسطان يف موازاة
عوامل تقدِّم حامية وتساعد عىل خفض خطر اإلصابة باملرض.

كي��ف ميك��ن تقليل خطر
اإلصاب��ة بالرسطان؟

االعتقاد ّأن مرض الرسطان "قضا ٌء وقدَر" خاطئ من أساسه.
لدينا اإلمكانية للتأثري يف مُستقبلنا ،الحفاظ عىل منط حياة
صحي ونشيط ،وخفض َ
خطر اإلصابة بالسرّ طان.
ّ
• االمتناع عن التدخني  -ث َب َت علم ًّيا ّأن نحو  85%من حاالت رسطان الرئة ناجمة عن
التدخني .يتس ّبب التدخني بأمراض رسطان إضافية ،مثل :رسطان البلعوم ،الحنجرة ،الجوف
الشدقي ،املريء ،املثانة البول ّية ،الكىل ،البنكرياس ،عنق الرحم ،وال ّثدي .يخفض االمتناع
دخن و/أو املوجودين يف محيطه (ا ُمل ِّ
عن التدخني خطر إصابة ا ُمل ِّ
دخنني السلبيني)ُ .وجد
ّ
العمر املتو َّقع بنحو  10سنوات!
يقص
التدخني
أن
األبحاث
يف
رِّ ُ
وزن سليم  -يوىص باالمتناع عن استهالك
• الحفاظ عىل ٍ
رِّ
زائد للسعرات الحرارية والحفاظ عىل مؤش كتلة الجسم
( )BMIبني  20و  .25وعىل مدى محيط الخرص حتّى 92
سم للرجال ،وحتّى  88سم للنساء .السمنة هي عامل
َ
خطر ها ّم ج ًّدا قد يؤدي إىل اإلصابة بأنواع مختلفة من
الرسطان.

	•املحافظة عىل قامئة غذائ ّية يوم ّية متّزنة ،قليلة الدهون واألمالحُ .تشري أبحاث عديدة
إىل ّأن التغذية غري السليمة ،كثرية السعرات الحرارية ،وكثرية الدهون واللحم األحمر
ترتبط بارتفاع خطر اإلصابة بأنواع متعدّدة
من الرسطان.
	•القيام بنشاط جسامين منتظم ،مثل امليش،
السباحة ،ركوب الد ّراجة ،و/أو التامرين
الرياضية ،ملّدة نصف ساعة يوم ًّيا عىل
ّ
األقل ،يف معظم أ ّيام األسبوع .يوىص
باستشارة الطبيب املعالج قبل البدء
بنشاط جسامين جديد.

	•الحرص عىل التع ُّرض املرا َقب للشمس ،مبا يف ذلك وسائل الحامية
املوىص بها :املكوث يف الشمس يف الساعات اآلمنة فقط (حتّى
عرصا) ،املكوث يف
العارشة
صباحا ،وبعد الرابعة ً
ً
ّ
ّ
الظل ،ارتداء مالبس مالمئة ،ق ّبعة ،نظارات ،اإلكثار
ّ
من رُّ
الجلد مبستحرضات تقلل من
الشب ،ودهن ِ
املهم تجنّب الحروق الشمسية ،وعدم
اإلشعاع .من ّ
تعريض أطفال َّ
رضع دون النصف سنة للشمس.
	•التأ ُّكد من ّأن أوالدك مل َّقحون وفق توصية وزارة الصحة ،بلقاح ض ّد
فريوس التهاب الكبد ب ( ،)Hepatitis B Virusاملرتبط بالوقاية من
رسطان الكبد ،و ُلقاح ض ّد فريوس الورم الحليمي البرشي ( )HPVالذي
ساهم يف الوقاية من رسطان ُعنق الرحم.
ُي ِ
	•االمتناع عن التع ُّرض ملوا ّد يُع َرف أنها مس ّببة للرسطان ،مثل اإلسبست
والرادون ،والعمل وفق إرشادات األمان املوىص بها لدى استخدام موا ّد كهذه .يف
أماكن العمل ،يجب انتهاج وسائل حامية من التع ُّرض لعنارص مس ِّببة للرسطان ،وفق
إرشادات األمان .يوىص ّ
باالطالع عىل آخر التحديثات يف هذا الشأن يف موقع وزارة
الصحة  www.health.gov.ilوموقع وزارة حامية البيئة .www.sviva.gov.il
للنساء:
	• َث َب َت علم ًّيا ّأن اإلرضاع يخفض خطر اإلصابة برسطان الثدي ،ولذلك يوىص باإلرضاع.
	•من املهمّ الع ِلم ّأن العالج الهرموين البديل ( )HRTيرفع خطر اإلصابة برسطان الثدي،
ولذلك يجب استشارة الطبيب/ة النسايئ/ة يف هذا املوضوع.

ك ّلام جرى اكتشاف مرض الرسطان يف مرحلة أبكر
احتامل الشفاء اكرب

توصيات لتغذية صحية:

خاص
	•اإلكثار من تناول الخضار والفاكهة الطازجة ،بشكل ّ
تلك التي تحتوي عىل كمية كبرية من :الفيتامني  Aوبيتا
كاروتني (مثل الجزر ،القرع ،البطاطا ،الشامم ،السبانخ ،الخوخ،
واملشمش) ،الفيتامني ( Cمثل الربتقال ،الغريب فروت ،التوت األريض ،الفلفل
األحمر واألخرض ،البندورة ،القرنبيط األخرض ،الشماّ م ،املانغا ،والببايا) ،وال
س ّيام الخضار من أرسة الكرنبية (مثل :القرنبيط األخرض ،امللفوف،
القرنبيط ،كرنب بروكسل ،الكرنب ،الفجل ،وغريها) .تنا ُول
بنفسجي ،أخرض،
خضار وفاكهة بعدّة ألوان (أحمر ،أزرق/
ّ
بصحة
أبيض ،أصفر /برتقا ّيل) ،يزيد من احتامل متتّعكم ّ
ج ّيدة ،طاقة ،حامية من عمل ّيات الشيخوخة ،ويخفض
من احتامل إصابتكم بالرسطان وبأمراض القلب.

مجا ًنا
ملعلومات إضافية حول هذا املوضوع ،ميكن الحصول ّ
"صحة باأللوان" من جمعية مكافحة الرسطان
عىل كراسة ّ

	•اإلكثار من تناوُل خضار وفاكهة غن ّية باأللياف (مثل :املوز ،اإلجاص ،الت ّفاح ،املشمش،
الخس ،الفلفل ،البازيالء ،السبانخ ،والفول) .من
الخوخ ،البطاطا ،الجزرّ ،
املصادر اإلضافية لأللياف الخبز من القمح الكامل ،األرز الكامل،
الحمص ،البازيالء ،فول
الحبوب الكاملة (الفاصوليا الجا ّفة ،العدسُّ ،
الصويا) ،الفاكهة الجا ّفة ،والبذور غري املالحة.
دخن ،املق ّ
	•االمتناع عن تناول الطعام ا ُملعا َلج ،ا ُمل َّ
يل ،واملحفوظ.
	•الح ّد من رشب الكحول ها ّم لتخفيض خطر اإلصابة بالسرّ طان.
نوع كان ،يجب الحدُّ من
إذا جرى رُشب الكحول ،من أيّ ٍ
الكم ّية .ال يجب تنا ُول أكرث من وجبة واحدة يف اليوم للمرأة
ووجبتَني للرجل (الوجبة = علبة برية ،كأس خمر ،أو كأس صغرية من املرشوب
الشديد).
	•الح ّد من استهالك املرشوبات ا ُملحلاّ ة بالس ّكر واملحل ّيات الصناعية وتفضيل رُشب
املاء.

التش��خيص املبكر هو مفتاح التعايف!

رسطان الثدي:

للنساء ذوات الخطر العاديّ :
• عىل ّ
كل امرأة من سنّ  20أن تعرف ثدييها ،بحيث تتمكن من تحديد أيّ تغيري أو كتلة
ً
والتوجه يف أرسع وقت إىل الطبيب طالبة معرفة ما يف األمر.
ُّ
متخصص يف فحص الثدي.
• من ِسنّ  30تقري ًبا ،ميكن إجراء فحص ثدي من ِقبل طبيبِّ ،
ً
ّ
• يوىص أن تخضع ّ
كل امرأة تجاوزت  50سنة لتصوير الثدي الشعاعي م ّرة كل عا َمني.

للنساء ذوات الخطر املرت ِفع:
ُ
• ل ّلوايت لديهنّ قريبة من الدرجة األوىل (أم ،أخت) أصيبت برسطان
الثدي ،يوىص بفحص تصوير الثدي الشعاعي (مموغرافيا) من
سنّ َ ،40مرة ّ
كل سنة ،أو وفق توصيات الطبيب.
كعالج
• النساء اللوايت تع ّرضنَ
ٍ
إلشعاع يف منطقة الصدر (بشكلٍ عا ّم ٍ
ملرض الورم اللمفي عىل اسم هودجكني) ،ال س ّيام قبل سنّ الخصوبة،
هنّ تحت خطر مك ّثف لإلصابة برسطان الثدي ،و ُيستحسن أن
ُيجرينَ متابعة طبية للكشف املبكر وفق توصيات الطبيب.
• فحص  MRIللثدي  -يوىص به مرة يف السنة ،لحامالت طفرات
يف الجينَني BRCA 2 ،1وملجموعات أخرى ،وفق توصيات وزارة
الصحة.

التاريخ العائ ّ
وحمل املو ِّرثات:
يل َ

املهم أن تتوجه امرأة ُأصيبت برسطان الثدي أو املبيض ،ال س ّيام إذا كان هناك تاريخ
• من ّ
عائيل ،إىل استشارة وراث ّية ،يتقرر إثرها إذا كانت هناك حاجة إىل فحص ورا ّيث .قد يكون
لإلجابة أحيا ًنا أهمية يف طريقة العالج املقرتَح ،وميكنها أن تدرس إمكانيات
لخفض الخطر لديها.
• للنساء اللوايت لديهنّ قريبة من الدرجة األوىل أصيبت برسطان الثدي و/أو
املبيضُ ،يستحسن الحصول عىل إحالة من طبيب العائلة إىل استشارة وراث ّية .يف
إطار االستشارة الوراث ّيةُ ،يت ََّخذ القرار إذا ما كان عىل املرأة إجراء فحص ورايث لنفي أو
إيجاد عامل َ
خطر ورايث للمرض.
• النساء اللوايت جرى تشخيصهنّ كحامالت الطفرات يف املو ِّرث  BRCAميكن أن يخفضنَ
خطر إصابتهنّ باملرض .ميكن استشارة الطبيب املعالج من أجل عالج دوا ّيئ ،يخفض خطر
اإلصابة (تاموكسيفني ،رلوكسيفني ،وما شابه).

للحصول عىل ك ّراسة "الفرصة يف َ
الخطر" وك ّراسة "كل ما
أردت معرفته عن الوراثة والرسطان" ،ميكن االتصال مجا ًنا
ِ
بـ"تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة الرسطان:
عىل هاتف1-800-36-36-55 :
رسطان األمعاء الغليظة:

ستحسن إجراء فحص دم خفي يف الرباز ،مرة يف
• للرجال والنساء ،ذوي الخطر االعتياديُ ،ي َ
السنة ،يف سنّ  74 - 50عا ًما.
• الرجال والنساء ذوي الخطر املرت ِفع ،الذين لديهم قريب من الدرجة األوىل (أحد الوالدين،
اإلخوة ،أو األوالد) ُأصيب باملرض ،أو بإحدى متالزمات األمعاء املختلفة  -يوىص بإجراء
فحص تنظري القولون ،متابعة منتظمة ،واستشارة طبية حول تكرارية الفحوص املالمئة
والتوجه وفق الحاجة إىل استشارة وراث ّية.
لهم للكشف املبكر،
ّ

