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وخدمات برامج
 

السرطان. مرض ترافق التي العاطفية واالنفعاالت تتفهم الصعوبات (ACS) األمريكية السرطان جمعية ان
مرض لفهم بالسرطان وألحبتهم للمصابني اانية واخلدمات البرامج من بالعديد تتقدم فان اجلمعية

يحتاجونه. الذي الدعم وايجاد احلياة واسترداد املعاجلة وإلدارة حياتهم خالل ، السرطان

للسرطان املعلومات الوطني مركز
وطني  صعيد على الذي هو املساعدة خط

السرطان معلومات لتقدمي للجمعية مصمم
مدى على متوفر يحتاجونه. وقت أي في لألفراد

وبلغات  االسبوع، في أيام اليوم، ٧ في ٢٤ ساعة
املعلومات لتقدمي مصمم املساعدة متعددة، خط

وألحبتهم الرعاية لهم، السرطان وملقدمي ملرضى
وأسهلها صحة أكثر املعلومات والذي يقدم أيضاً

واالستيعاب. للفهم

على احلصول في   مساعدة
الصحي التأمني

اإلجابة تستطيع السرطان األمريكية جمعية
لكم املعلومات الالزمة وتأمني أسئلتكم على

حتى املساعدة لكم يوفر أن ميكن الذي املكان عن
من خالل الرقم صحي. تأمني لديكم يكن لم ولو

املساعدة خدمة ،٢٣٤٥-٢٢٧-٨٠٠-١ الهاتفي
ملرضى توفر الدعم التأمني الصحي على

أن يخسروا خطر في أو خسروا السرطان الذين
الصحي. تأمينهم 

السرطان من الناجني شبكة
شبكة هي السرطان مرض من شبكة الناجني
يجمع جميع مصدر وتعتبر عبر االنترنت اتصال

الذين أصابهم الواليات أنحاء كل ومن األشخاص
الشبكة وهذه السرطانات. أنواع من نوع أي

املرض هذا جتاربهم مع مبشاركة لألعضاء تسمح
الشخصية، خالل صفحات الويب من وآمالهم

من ودعم شهرية، أخبار دردشات خاصة، صحيفة
املوقع: بزيارة احمللية. قم اجلاليات

فعاالً.  ً عضوا لتصبح www.acscsn.com

الطريق الى الشفاء
لتقدمي مصمم برنامج هو الشفاء» الى الطريق »

السرطان مرضى يحتاجها التي املواصالت خدمات
متطوعون فهناك والعالج. للمعاينة للذهاب

لتأمني بوقتهم وبوسائل تنقالتهم يتبرعون
التي املعاجلة لتلقي السرطان ملرضى املواصالت

يحتاجونها.

الشخصي الصحي ملفك ادارة
جمعية قبل من الشخصي الصحي امللف ادارة

كامل وشامل، ملف هو األمريكية السرطان
على املرضى خصص ملساعدة االستعمال سهل
ونتائج مبواعيدهم وأدويتهم قائمة احلفاظ على
وباإلضافة التأمني الصحي، الفحوصات وفواتير

األخرى واللوجستية العملية التفاصيل بعض الى
السرطان. مرض من ترافق العالج التي

من خالل املتوفرة واملصادر من البرامج يوجد املزيد
كتيبات ذلك في مبا جمعية السرطان األمريكية،

الى باإلضافة السرطانات من معني لنوع مصممة
وألحبتهم. باملرض للمصابني الدعم خدمات

صعب، أمرٌ هو السرطان مبرض االصابة
صعباً. املساعدة ليس على احلصول لكن

1.800.277.2345 | cancer.org
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اجللد سرطان
نصف جميع من يقارب وميثل ما اجلسم، في السرطانات انواع جميع من شيوعاً االكثر هو سرطان اجللد

سرطان هما شيوعاً أكثر الى قسمني وينقسم والنساء. الرجال كل من تصيب التي حاالت السرطان
ومت احلاالت أبكر في اكتشف إذا واحلرشفية اخلاليا القاعدية سرطان وامليالنوما. واحلرشفية القاعدية اخلاليا

أكثر ألنه العالج في أكثر صعوبة هو امليالنوما للشفاء. قابلية أكثر فهو الشكل الصحيح، في معاجلته
اجلسم. من أجزاء أخرى عرضة لالنتقال إلى

اخلطورة: عوامل
باإلصابة عائلي أو شخصي طبي تاريخ •

امليالنوما. في
الشامات او الشامات من كبير عدد وجود •

من ٥٠). (أكثر الشكل مألوفة الغير  
من بسهولة (احلرق الشمس من حساسية •

البشرة الفاحتة،  ذوي األشخاص الشمس،
االشقر). أو األحمر الشعر ذوي أو

األسمر. اللون اجللد إكساب أسرة استخدام •
املناعة. جهاز تقمع التي األمراض •

الوقاية:
من  البشرة حماية ملراهم الدائم االستعمال •

عامل احلماية  على حتتوي والتي الشمس اشعة
اعلى.  الشمس ١٥ او من  

اللون اجللد إكساب أسرة استعمال جتنب •
الشمسية.   واالضواء األسمر

ساعات الشمس خالل ألشعة التعرض من احلد • 
بني الساعة  ما النهار منتصف

تكون  الظهر) عندما  (١٠ صباحا- ٤ بعد
حرارتها. أوج في الشمس

منتظم. فحص اجللد بشكل •
واقية  مالبس ارتداء على الناس تذكير يركز على •
االكمام،  قمصان طويلة ذلك مبا في الشمس من

والنظارات الشمسية  قبعة، بالطني طويلة،
للشمس. التعرض الدهون الواقية عند واستعمال

الصحية املراكز في جارٍ (امليالنوما) اجللد لسرطان والعالج والوقاية البحث في األسباب بأن
هذا وفقدان احلياة من اجللد واأللم خلفض نسبة سرطان طريقة أفضل العالم. أنحاء كافة في

سالب!  سلوب! سلب! شعار تستخدم األمريكية السرطان جمعية الناس. تثقيف هو املرض
القبعة وضع الشمس، واقي وضع القصيرة، لبس البالطني األشخاص على تذكر لتساعد راب! و

الشمس. في اخلروج عند والنظارات الشمسية

تعلم؟  هل

عنه: البحث يجب الذي ما
ذلك في مبا اجللد أورام في التغييرات •

ظهور زوائد جديدة.
حجم  او لون أو شكل في تدريجي • تغيير

التالية ق ل ح ع قاعدة باستخدام الشامات
ع ح ل ق: قاعدة

الشكل انسجام عدم أو التناظر: عدم •
بني نصفي الشامة

حواف تكون حيث املنتظمة: غير احلواف •
واضحة وغير مسننة الشامة

موحد. لون من تكون الشامة أن يجب اللون: •
البني،  اللون درجات في متنوعة غير أي  

األسود أو السمراء،
  ٦ الشامة أن يتجاوز قطر ال يجب القطر: •

الرصاص.  قلم ممحاة قريباً من حجم مليمترات أو
سرطان بوجود شك أي هناك كان اذا • 

التأكد  أجل من يتم أخذ عينة عندها اجللد،
التشخيص.  من  

 املعاجلة:
عينة أخذ •

الكيموثيربي أو الكيماوية باملواد العالج •
باألشعة العالج •

اجلراحة •
املناعي العالج •

بواسطة األنسجة (ازالة والكشط التجفيف •
والكشط)  الكهربائي التيار  

بالتجميد) األنسجة التجميد (ازالة •
أدوية موضعية •
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البروستات سرطان
ميكن األحيان أكثر في اجللد. سرطان عدا ما الرجال السرطان شيوعاً بني أنواع أكثر هو البروستات سرطان
مليوني أكثر من املرض. من االولى املراحل ظاهرة في عالمات أو أعراض أي يكون ال منه بنجاح. عادةً العالج

البروستات. مرض سرطان من ناجني أنفسهم يعدون املتحدة في الواليات رجل

اخلطورة: عوامل
تشخيصهم يتم احلاالت جميع من ٪٦٠ العمر: •

وما فوق. عمر ٦٥ في الرجال في  
جزيرة ورجال األفريقيون-األمريكيون الرجال •

املرض لإلصابة بهذا تعرضاً االكثر هم  جاميكا
عائلي باإلصابة تاريخ طبي •

من عالية نسبة على يحتوي الذي الغذاء •
األلبان  أو املصنعة اللحوم

املبكر: الكشف
الرجال توصي األمريكية  السرطان جمعية

بسرطان لإلصابة متوسط خطر في هم الذين
على لهم املتوقع العمر ويكون البروستات،

املعلومات  على يحصلوا بأن سنوات، ١٠ األقل
املتعلقة املعروفة واحلدود احملتملة الفوائد عن

املبكر البروستات سرطان لكشف بالفحوصات
حول قرار مستنير التخاذ الفرصة على واحلصول

بالنسبة اخلمسني. أما سن بداية في الفحص هذا
مبرض سرطان االصابة خطر لديهم الذين للرجال

مع النقاش عليهم يجب عالية بنسبة البروستات

٤٥ سن بداية لهم في الرعاية الصحية مقدم
 

املعاجلة:
الكيموثيربي أو الكيماوية باملواد العالج •

اإلشعاعي العالج •
اجلراحة •

اخلارجية باألشعة العالج •
مشعة) بزرة املوضعي (زراعة العالج باإلشعاع •

الهرموني العالج •
العالجات املزج بني واحد أو أكثر من •

أعاله املذكورة

العلماء على يساعد البروستات وبأنه بسرطان ارتباطه مت عن اجلينات جديد بحث بـأن
تلك لعالج األدوية امكانية تصميم  سيجعل هذا البروستات. تطور سرطان  يتم كيف فهم

نسبة خفض على فيها، تساعد مواد أو أدوية على البحث يواصلون زالوا الباحثون ما التغييرات.
البروستات. سرطان مبرض االصابة

تعلم؟  هل
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القرن للسرطان تقريباً في حصل تقدم رئيسي كل في لها يد كان األمريكية السرطان جمعية بأن
السجائر وسرطان الرئة. تدخني الصلة بني تأكيد ذلك في مبا األخير،

تعلم؟  هل

الرئة سرطان
هو التبغ تعاطي والنساء. الرجال من كل في آخر سرطان أي من الوفيات أكثر يسبب الرئة سرطان

أيضاً. الرئة بسرطان يصابوا يدخنون ان ال الذين للناس املمكن من األول لسرطان الرئة، ولكن السبب
فحص خالل من ميكن رؤيتها ال املبكرة واألعراض الرئة، بسرطان عديدة لإلصابة يستغرق سنوات

إلى ما ينتشر غالباً يهدد احلياة الذي املرض يعتبر الرئة سرطان اعراض. اية تسبب وال األشعة
تشخيصه. يتم أن قبل أخرى من اجلسم أجزاء

اخلطورة: عوامل
والغليون  األرجيلة، السيجار، السجائر، تدخني •

الرئة بسرطان عائلية إصابة •
السل مبرض سابقة إصابة •

سجائر حتتوي (احلشيش): استعمال املاريجوانا •
كميتها  تفوق القطران كمية من على املاريجوانا

التبغ سجائر
والرادون، لالسبست والبيئي التعرض املهني •

والكروميوم  مثل الزرنيخ املعادن وبعض
الكيماويات  وبعض البيئة تلوث واإلشعاع،

االخرى العضوية
للتدخني الثانوي التعرض •

الوقاية:
التي السرطانات القليلة احد الرئة هو سرطان •

السبب هو التدخني ان منها. ومبا ميكن الوقاية
الوقاية أفضل وسائل فان لسرطان الرئة، الرئيسي

التدخني. عدم هو
التصوير أنواع بعض مثل حديثة امتيازات يوجد •

املتخصصة والفحوصات العضوية الطبقي
الرئة املبكر لسرطان الكشف في تساعد للبلغم،

للمرضى خاصة اجلراحي للعالج قابلة مراحل في
عال بشكل لإلصابة املتعرضني

املعاجلة:
الكيموثيربي أو الكيماوية باملواد العالج •

اإلشعاعي العالج •
اجلراحة •

زة املركّ البيولوجية العالجات •
العالجات املزج بني واحد أو أكثر من •

أعاله املذكورة
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لعبت البالد كل أنحاء في السرطان ألبحاث حكومي غير ممول كأكبر السرطان األمريكية جمعية بأن
باألشعة أو الثدي فحص انشاء ذلك مبا في ، تقريباً احلديثة الثدي سرطان أبحاث كل في أساسي دور

التي العوامل وفهم احلياة انقاذ أجل من واكتشاف عالجات الثدي، سرطان لفحص كقاعدة املاموغرام
سرطان الثدي. مبرض خفض نسبة اإلصابة على تساعد

تعلم؟  هل

الثدي سرطان
هذا املرض بينما يظهر اجللد. سرطان جانب الى النساء بني شيوعا األكثر السرطان الثدي هو سرطان

أيضاً. يصابون به قد الرجال فان عند النساء، عموماً

اخلطورة: عوامل
عشر الثامنة سن بعد الوزن زيادة •

السمنة •
الفم عن طريق احلمل منع وسائل استعمال •

البدني النشاط قلة •
الكحول استهالك •

والعظام     الثدي ألنسجة املعدنية الكثافة ارتفاع •
و/أو مبكرة بسن احمليض بدأن اللواتي النساء •

العمر من متأخرة فترة في اليأس سن بلغن
المرأة بعد عمر الثالثني طفل أول والدة •

األطفال اجناب عدم •
الثدي بسرطان عائلية إصابة •

العمر في زيادة •

اليه: تنتبهي أن يجب ما
االبط حتت منطقة في تورم •

الثدي حليب غير احللمة افرازات من •
ألم في الثدي •

تبدأ بالضمور احللمة أن أو احللمة في ألم •
الثدي  داخل الى  

الثدي جلدة في سماكة أو حرشفيات، احمرار، •
جزئي للثدي أو تورم كلي •

املبكر لإلصابة االكتشاف أساليب
األربعني: للنساء حتت سن

كل مرة بفحص الثدي قيام املرأة بنفسها •
والشعور  الثدي شكل معرفة على لتتعود شهر  

حال  تطرأ تغيرات بإمكانها ادراك أية ليكون به  
حدوثها.   

مرة طبي خبير قبل من الثدي فحص • 
كل ٣ سنوات   

فوق: وما األربعني سن للنساء في
شهر مرة كل بنفسها الثدي بفحص املرأة قيام •

سنة كل مرة املاموغرام أو باألشعة الثدي • فحص
سنة كل قبل الطبيب مرة الثدي من فحص •

السنوي  املاموغرام فحص قبل اجراؤه ويفضل
بالرنني التصوير باستعمال سنوي فحص •

به  ينصح املاموغرام الى باإلضافة املغناطيسي  
باملرض على خطر اإلصابة في اللواتي للنساء  

حياتهن.  مدى  

املعاجلة:
الكيموثيربي أو الكيماوية باملواد العالج •

الهرموني العالج •
باألشعة العالج •

اجلراحة •
للورم محلي استئصال الورم: استئصال •

به احمليطة واملنطقة
الثدي استئصال ويعني الثدي: استئصال •

من  اللمفاوية احمليطة الغدد بأكمله وبعض  
االبط حتت منطقة

ز املركّ البيولوجي العالج •
العالجات املزج بني واحد أو أكثر من •

أعاله املذكورة
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واملستقيم القولون سرطان
املتحدة الواليات في الرجال والنساء عند شيوعاً األكثر الثالث السرطان هو القولون واملستقيم سرطان

التحاليل على االقبال في الزيادة بسبب املاضيني العقدين مدى خفضها على مت االصابة معدالت األمريكية.
السرطان. الى تتطور أن قبل (األورام) البوليبات وإزالة لكشف تسمح التي واملستقيم للقولون والفحوصات

   
اخلطورة: عوامل

من ٪٩١ بالعمر، تزداد اخلطورة مع التقدم • 
فوق  األفراد في تشخيصها يتم احلاالت   جميع

اخلمسني. سن
سرطان مبرض عائلي أو شخصي طبي تاريخ • 

البوليبات أو واملستقيم القولون
املزمن. األمعاء التهاب ملرض شخصي طبي تاريخ •
لينتش) (متالزمة املوروثة الوراثية األمراض بعض •

السمنة •
البدني النشاط قلة •

واملصنعة أو احلمراء اللحوم في عالية حمية •
الكحول استهالك •

طويل التدخني على مدى •
الثاني النوع من السكري مبرض اإلصابة •

التي الفحوصات  دليل
اخلمسني: بعمر يبدأ

البوليبات التي تكشف عن الفحوصات
” واحلميدة اخلبيثة األورام ”  الغدومية

السرطان: عن وكذلك
أو سنوات، ٥ كل املرن السيني التنظير •

أو  ١٠ سنوات، كل القولون تنظير •
طريق عن بالقولون خاصة ملونة صورة اجراء •

أو  كل ٥ سنوات، مرة  احلقنة
مرة للقولون احملوري الطبقي التنظير •

كل ٥ سنوات   

عن  الفحوصات التي تكشف
رئيسي: بشكل السرطان

الدم اخلفي الختبار السنوي الغاياك فحص • 
احلساسية  غاية في فحص مع البراز في  

للكشف عن السرطان.
اخلفي  الدم عن للكشف الكيماوي البراز • فحص
للكشف عن    احلساسية غاية في محتويات   مع

سنوياً.  السرطان  
احلساسية بفائق للخروج النووي احلمض فحص •
محددة. غير فترات على السرطان عن للكشف

املعاجلة:
الكيموثيربي أو باملواد الكيماوية  العالج •

باإلشعاع العالج •
اجلراحة •

املستهدفة العالجات •
العالجات املزج بني واحد أو أكثر من • 

أعاله  املذكورة

من ناجني أنفسهم يعتبرون املتحدة الواليات في شخص مليون من أكثر  بأن
واملعاجلة. املبكر، الكشف الوقاية، في التحسينات بفضل سرطان القولون واملستقيم

تعلم؟  هل
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رسالتنا
هي األمريكية السرطان جمعية

قائمة تطوعية صحية وطنية منظمة

تكرس والتي اتمع احمللي خدمة على

السرطان مرض مكافحة على عملها

وذلك كبيرة صحية مشكلة باعتباره

انقاذ الوقاية من السرطان، طريق عن

املعاناة من نسبة وتقليل احلياة،

خالل البحوث من بالسرطان االصابة

اخلدمة. وتقدمي التثقيف العلمية،

1.800.277.2345
cancer.org
20450 Civic Center Drive
Southfield, MI 48076

1.313.843.2844
www.accesscommunity.org
ACCESS Health & Research Center
6450 Maple Street
Dearborn, MI 48126
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السرطان أنواع أكثر
عند   شيوعاً
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