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مشروع دعونا نتحدث عن لقد تم إصدار هذا الكتيب كجزء من 

والمشروع ممول من قبل جمعية مرضى السرطان في نيو . السرطان

ومدعوم من قبل معهد  (Cancer Council NSW)ساوث ويلز 

 Cancer Institute of)بحوث السرطان في نيو ساوث ويلز 

NSW) . وقد كان مشروع دعونا نتحدث عن السرطان عبارة عن

 NSW)شراكة بين خدمة صحة الالجئين في نيو ساوث ويلز 

Refugee Health Service)  ومركز موارد المهاجرين في فيرفيلد

(Fairfield Migrant Resource Centre). 

 

ويهدف هذا الكتيب إلى تقديم معلومات عامة حول السرطان وحول كيفية 

لقد ُبذلت كافة الجهود للتأكد . التقليل من مخاطر اإلصابة بهذا المرض

 .من أن المعلومات المقدمة في هذا الكتيب دقيقة وحديثة وسهلة الفهم

 

نأمل بأن يفيد هذا الكتيب العائالت التي تتحدث العربية والدارية 

 والفارسية، كما نأمل بأن يتمكن من مساعدة مجتمعاتنا في العيش حياة

 .تسودها السعادة والصحة
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  دعونا نتحدث عن السرطان

(Let’s Talk about Cancer) 
 

 .السرطان ليس مرضاً واحداً بل عدة أمراض

(Cancer is not one disease but many 

diseases.) 

ينشأ السرطان عندما تتكاثر الخاليا في جسمنا بشكل ال يمكن السيطرة 

، أوراماً خبيثةوتسمى األورام السرطانية أحياناً . عليه لتشكل أوراماً 

 .وبإمكانها أن تكبر وتنتشر ألجزاء أخرى من الجسم وقد تؤدي للموت

  

(Diagram) 

Normal Cells: خاليا طبيعية 

Cancer Cells: خاليا سرطانية 

 Source: Cancer Institute NSW 
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. يطلق على السرطان التسمية وفقاً للجزء الذي بدأ فيه من جسم اإلنسان

 .وأحياناً يصعب على األطباء معرفة المكان الذي بدأ فيه السرطان

 

 
   

 

 

 

  

 

 

 الرئة سرطان              

Source: www.medicinenet.com  

Source: Cancer Institute NSW  

 الثدي سرطان

http://www.medicinenet.com/
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 .هناك طرق للتقليل من خطر إصابتك بالسرطان

(There are ways of reducing your risks of 

developing cancer.) 

 

نحن نعلم بعض األشياء التي قد تزيد أو تقلّل من فرص إصابتك 

أي شيء من شأنه أن يزيد من خطر إصابتك بمرض . بالسرطان

 .عامل خطركالسرطان يسمى 

 

وفقاً لمعهد بحوث السرطان في نيو ساوث ويلز فإن أكثر أنواع السرطان 

 :هي ٣١١٢شيوعاً لدى النساء في عام 

 طان الثديسر 

  (السرطان القولوني المستقيمي)سرطان القولون 

  (سرطان الجلد)سرطان الخاليا الصبغية 

 سرطان الرئة 

 اللمفومة الالهودجكينية 

 

 :أنواع السرطان األكثر شيوعاً لدى الرجال هي

 سرطان البروستات 

  (السرطان القولوني المستقيمي)سرطان القولون 
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  (الجلدسرطان )سرطان الخاليا الصبغية 

 سرطان الرئة 

 اللمفومة الالهودجكينية. 

المعروفة ألكثر أنواع السرطان شيوعاً في نيو  عوامل الخطربعض 

 .ساوث ويلز هي التالية

 (Breast cancer) سرطان الثدي

 

(Diagram) 

Having had breast cancer: سبق أن أصبت بسرطان الثدي 

You: أنت 

Having a mother or sister with breast cancer:  لديك أم أو أخت مصابة بسرطان الثدي 

Having your first period before 12 or having menopause after 55:  

٥٥ل أو انقطاع الطمث بعد سن ا ٠٣ل إذا كانت دورتك الشهرية ابتدأت قبل سن ا   
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 (Bowel cancer) سرطان القولون

 

 

 (Melanoma) سرطان الخاليا الصبغية

(Diagrams) 

Being Older: التقدم في السن 

Having family that had bowl cancer: إذا كان أحد أفراد أسرتك قد أصيب بسرطان القولون 

You: أنت 

Eating lots of red meat and processed meat:  واللحوم المصّنعةتناول الكثير من اللحوم الحمراء  

 

 

Sunbathing  
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Tanning: التسمير 

You: أنت 

Spending a lot of time outdoors for work: تمضية أوقات طويلة في الخارج نظراً لطبيعة عملك 

Having family who had skin cancer: إذا كان أحد أفراد أسرتك قد أصيب بسرطان الجلد 
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 (Lung cancer) سرطان الرئة

 

 

 

(Diagram) 

Exposure to second-hand smoke: التعرض للدخان السلبي 

You: أنت 

Exposure to asbestos: التعرض لمادة األسبستوس 

Having lung disease such as emphysema: إذا كنت تعاني من مرض في الرئة مثل انتفاخ الرئة 
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 (Prostate cancer) سرطان البروستات

 

Being older: التقدم في السن 

Having a father, brother or son who had it before 65:  إذا كان والدك أو أخوك أو ابنك أصيب به

٥٥ل قبل سن ا  

You: أنت 

Eating a lot of meat and dairy products: تناول الكثير من اللحوم ومشتقات الحليب 
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 :بالسرطان إذايمكنك التقليل من خطر إصابتك 

 

 اتبعت نظاماً غذائياً غنياً بالخضار والفواكه √

 

 حافظت على رشاقتك دون أن تكون دون الوزن الطبيعي √

 

 كنت نشيطاً جسدياً  √

 

 أقلعت عن التدخين أو امتنعت عن البدء بالتدخين √

 

 قلّلت من تناول الكحول √

 

 حميت جسمك من الشمس √

 

عائلتك الطبي شخص أصيب عرفت إذا كان في تاريخ  √

 بالسرطان

 

خضعت لفحوصات طبية منتظمة للكشف المبكر عن  √

 .السرطان
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يمكن للفحوصات الطبية للكشف المبكر عن السرطان أن تنقذ 
 .حياتك

(Cancer screening can save your life.) 
 

عن السرطان  المبكر الخضوع بشكل منتظم للفحوصات الطبية للكشف

هو أحد الطرق للتقليل من خطر إصابتك بالسرطان، فالفحوصات الطبية 

 . تكشف عن السرطان في أولى مراحله

 

 (Screening for Women) الفحوصات الطبية للنساء

 (Pap Test) مسحة عنق الرحم*

في أستراليا تتم دعوة النساء للمشاركة في البرنامج الوطني للفحص 

 National Cervical)الطبي للكشف المبكرعن سرطان عنق الرحم 

Cancer Screening Program) . يقدم البرنامج الفحص الطبي

 :للنساء

  سنة ٠١إلى  ٠٢بين سن 

 اللواتي سبق أن مارسن الجنس. 

 

ويوجد عنق الرحم . الرحم عند النساء يبدأ سرطان عنق الرحم في عنق

 .في أعلى مهبل المرأة ويمتد إلى رحمها
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. سرطان عنق الرحم هو أحد أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها

مسحة عنق تكشف . والفحص الطبي هو عبارة عن مسحة عنق الرحم

ى المرأة، فبعض هذه عن أية تغييرات في خاليا عنق الرحم لد الرحم

 .التغييرات قد تؤدي إلى السرطان

 

. أن تخضع المرأة لفحص مسحة عنق الرحم كل سنتينمن الضروري 

إذا كنِت منفصلة أو مطلقة أو أرملة عليك أيضاً الخضوع لفحص مسحة 

 .عنق الرحم

 

 

 

Source: www.emedicinehealth.com  

 وجوده ومكان الرحم عنق

 المرأة جسم في

http://www.emedicinehealth.com/
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عندما تخضعين لفحص مسحة عنق الرحم يطلب منك أن تخلعي مالبسك 

 .وعليك أن تستلقي على ظهرك للخضوع للفحصما دون الخصر، 

 

 

 

 

 

 
Source: Cervical Cancer & Pap tests Booklet (2007)  

 الرحم عنق مسحة لفحص تخضع امرأة
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الطبي داخل  الجوفي ة بإدخال المنظار/ة أو الطبيب/يقوم الممرض

 .المهبل

 

 

 

 

 

يتم أخذ عّينة من خاليا عنق الرحم بواسطة فرشاة، ويتم وضع العّينة 

 .على شريحة زجاجية

 

 

           

Source: Cervical Cancer & Pap tests Booklet 

(2007)  

 

Source: www.emedicinehealth.com 

 وملوق فرشاة       

Source: Cervical Cancer & 

Pap tests Booklet (2007)  

 

 شريحة على وضعها يتم الخاليا من عّينة

 زجاجية

 طبي جوفي منظار              

http://www.emedicinehealth.com/
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إذا شعرِت بأي ألم . يستغرق فحص مسحة عنق الرحم بضعة دقائق فقط

ة الذي يجري /ة أو الممرض/أثناء الخضوع للفحص أخبري الطبيب

 .الفحص

 

 

يتم إرسال العّينة للتحليل، ويستغرق استالم نتائج فحص مسحة عنق 

 .الرحم ما بين أسبوعين وثالثة أسابيع

 

والنتيجة اإليجابية ال تعني بأنك مصابة بالسرطان وقد يطلب منك 

 .ة الخضوع للمزيد من الفحوصات/ة أو الممرض/الطبيب

 

عندما تعلمين أن احجزي موعداً للخضوع لفحص مسحة عنق الرحم 

 .دورتك الشهرية ال تتزامن مع يوم خضوعك للفحص

 

  (Immunisation) التلقيح

يمكن للفتيات الصغار اآلن الحصول على التلقيح للوقاية من سرطان 

عاماً ألن  ٠٢إلى  ٠٣وُيعطى التلقيح للفتيات بين سن . عنق الرحم

ويعطى هذا . أقلاحتمال أن يكن قد بدأن بممارسة الجنس في هذا السن 

 .التلقيح مجاناً في المدارس
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يتوجب على الفتيات اللواتي تلقين التلقيح أن يخضعن لفحص مسحة عنق 

الرحم كل سنتين أيضاً عندما يصبحن ناشطات جنسياً، فالتلقيح ال يقي من 

 .جميع أنواع سرطان عنق الرحم

 

 :يمكن للمرأة أن تخضع لفحص مجاني لمسحة عنق الرحم لدى

 

 طبيب العائلة 

 ممرضة صحة النساء 

 مركز لصحة النساء قريباً من بيتها 

  تنظيم األسرةعيادة. 

 

 

Source: www.emedicinehealth.com  

 التلقيح تتلقى صغيرة فتاة

 الرحم عنق سرطان ضد

http://www.emedicinehealth.com/
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 (Breast screening) فحص الثدي*

تتم دعوة النساء في أستراليا للمشاركة في البرنامج الوطني لفحص الثدي 

يقدم البرنامج التصوير الشعاعي . من العمر عندما تبلغن الخمسين

 .عاماً  ٠١و  ٠١المجاني للثدي للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 

وهو  (mammogram)يطلق على الفحص الطبي للثدي أيضاً تسمية 

 .تصوير شعاعي لثديي المرأة

 

ويستخدم التصوير الشعاعي جرعة صغيرة جداً من اإلشعاع لذا فليس 

إذا كان هناك أي احتمال . طر بأن يسبب الفحص السرطانهناك من خ

 .بأن تكوني حامالً عليك أن تخبري التقني الذي يقوم بالتصوير الشعاعي

  

 

 

 الخمسين في المرأة شعاعي تصوير

 العمر من

 

 

Source: Cancer Institute NSW 
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أو عندما تذهبين للخضوع للتصوير الشعاعي ال تستخدمي مزيل العرق 

من شأنها أن  األشياء عطر أو بودرة تحت إبطيك أو على ثدييك، فهذه

 .تؤدي إلى ظهور ظالل في صورة األشعة

 

سوف يطلب منك أن تخلعي مالبسك ما فوق الخصر وستقفين أمام 

ماكينة تصوير شعاعي وسيوضع كل من ثدييك على صفيحة الماكينة كل 

 .على حدة

 

 

 

 

 
Source: Cancer Institute NSW  

 الثدي لتصوير تخضع امرأة



19 
 

 

ويجري ذلك لكي تتمكن .  سوف يتم الضغط على الثدي لبسط أنسجته

 .الماكينة من أخذ صورة واضحة لكل ثدي

 

. عندما يتم الضغط على الثدي قد تشعرين ببعض االنزعاج أو األلم

 .يستمر الضغط لبضعة ثواٍن فقط وعادة ما يتم أخذ صورتين لكل ثدي

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Source: Cancer Institute NSW 

 الضغط تظهر إشعاعية صورة

 للثدي الصحيح

 الضغط تظهر إشعاعية صورة

 للثدي الخاطئ
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سوف . إذا كانت النتيجة إيجابية فذلك ال يعني أنك مصابة بسرطان الثدي

ما إذا كان يطلب منك طبيب العائلة الخضوع لفحوصات أخرى لمعرفة 

 .هناك وجود للسرطان

 

إذا كانت دورتك الشهرية لم تنقطع بعد ال تحجزي موعداً للخضوع 

للتصوير الشعاعي في األسبوع الذي يسبق الدورة، فثدياك سيكونان أكثر 

 .تحسساً وتضخماً وسيؤلمك التصوير الشعاعي أكثر في هذا الوقت

 

 .كل سنتينتخضعي للتصوير الشعاعي للثدي من الضروري أن 

 

كيف تحجزين موعدًا للخضوع للتصوير الشعاعي المجاني إذا كنت 

 تتكلمين اإلنكليزية

  اتصلي بمركز فحص الثديBreastScreen  13على الرقم 

20 50 

  ًاحجزي موعدا 

 

 كيف تحجزين موعدًا للخضوع للتصوير الشعاعي المجاني مع مترجم 

  اتصلي بخدمة الترجمة الخطية والشفوية(TIS)  13على الرقم 

14 50 

 اذكري اسمك واللغة التي تتكلمينها 

 انتظري المترجم 



21 
 

 بمركز فحص الثدي ة االتصال /اطلبي من المترجم

BreastScreen  

  ًاحجزي موعدا 

  مركز فحص الثدي اطلبي منBreastScreen  أن يحضروا لك

مترجمة أثناء الموعد واحرصي على القدوم في الوقت المحدد 

 .الثديللخضوع لتصوير 

 

فحوصات الثدي في  BreastScreenيقدم مركز فحص الثدي 

متنقلة وفي عيادات في مواقع عدة، بما في ذلك بعض " فان"شاحنات 

 .مراكز التسوق

 

 

 (Screening for Men) الفحوصات الطبية للرجال

 

 (Prostate Cancer) سرطان البروستات

والبروستات هي . يبدأ سرطان البروستات في البروستات عند الرجل

وهي تستخدم هورمون . غدة تنتج سائالً يشكل جزءاً من السائل المنوي

 .ذكري يدعى تستوسترون لكي تعمل بشكل طبيعي
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شيوعاً عند في أستراليا، يعتبر سرطان البروستات السرطان األكثر 

والرجال المصابون بسرطان البروستات على األغلب ال . الرجال

 .يشعرون بأي أعراض في المراحل األولى للمرض

 

في الوقت الحالي ال يوجد فحص معتمد على نطاق واسع في أستراليا 

وألن العمر وتاريخ العائلة هما عامال خطر . لسرطان البروستات

وما  ٥٥ل نبغي على الرجال في سن اأساسيان في سرطان البروستات ي

أصيبوا بسرطان البروستات زيارة  أخ أو أبفوق والرجال الذين لديهم 

 .طبيب العائلة لمناقشة موضوع الفحوصات التي يحتاجونها

 

 

 بروستات 

Source: www.fotosearch.com  

http://www.fotosearch.com/
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 Screening for Men) الفحوصات الطبية للرجال والنساء

& Women) 

 Faecal Occult Blood*) فحص الدم الخفي في البراز*

Test (FOBT) 

في أستراليا تتم دعوة الرجال والنساء للمشاركة في البرنامج الوطني 

ويوفر البرنامج الفحص . للفحص المبكر للكشف عن سرطان القولون

 .من العمر ٥٥لوا ٥١لوا ٥٥ل وا ٥١ل المجاني لألشخاص الذين يبلغون ا

 

. فحص الدم الخفي في البرازأو  FOBTيسمى فحص سرطان القولون 

يمكن للفحص أن يكشف عن أثر كميات صغيرة من الدم في براز 

 .هذا الفحص بسيط ويمكن القيام به في المنزل. الشخص

 

يتم إرسال الرزمة المطلوبة للقيام بفحص الدم الخفي في البراز إليك عبر 

 :وتتألف الرزمة من. البريد

 تعليمات حول كيفية القيام بالفحص 

 ورقتان لجمع البراز 

  (أحمر وأزرق)عودان 

 لصقتان لتضعهما على العودين 

 أنبوبان لوضع العودين فيهما بعد الفحص 

 استمارة زرقاء لتفاصيل المشارك 

 مغلفاً أزرقاً مسبق الدفع. 
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ألخذ العينة . يتم فحص البراز الذي يؤخذ من مرتين مختلفتين من التبّرز

يفّضل أخذ العينة الثانية بعد . األولى أدخل العود في البراز ومّرره فيه

 .العينة األولى مرور ما ال يزيد عن يومين أو ثالثة على أخذ

 Source: www.cancerscreening.gov.au  

 الخفي الدم بفحص للقيام المطلوبة الرزمة عن نموذج

 البراز في

http://www.cancerscreening.gov.au/
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 مرتين فيه ومّرره البراز في العود أدخل

 البراز عينات حفظ عند اتخاذها ينبغي التي الخطوات

Source: www.cancerscreening.gov.au 

1 2 

http://www.cancerscreening.gov.au/
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ينبغي وضع الملصقات بشكل صحيح على العينات ومن ثم إرسالها إلى 

وتستغرق معرفة . البرنامج الوطني للفحص المبكر لسرطان القولون

 .عيننتيجة الفحص حوالي أسبو

 

إذا كانت نتائج الفحص . النتيجة اإليجابية ال تعني أنك مصاب بالسرطان

 .إيجابية عليك مقابلة طبيب العائلة فوراً 

 

الفحص المنتظم ضروري ألن . بالخضوع للفحص كل سنتينينصح 

سرطان القولون يمكن أن يصيب الشخص من دون أي أعراض 

 .تحذيرية

 

 (Lung Cancer)سرطان الرئة 

سرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان لدى الرجال والنساء 

الرجال والنساء المدخنون أو الذين يستخدمون التبغ . في أستراليا

معّرضون بشكل كبير لخطر ( يمضغون التبغ، يستخدمون أنابيب المياه)

 . اإلصابة بسرطان الرئة والموت بسببه

 
Source: www.cancerscreening.gov.au 

3 4 

http://www.cancerscreening.gov.au/
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على نطاق واسع في أستراليا  في الوقت الحالي ال يوجد فحص معتمد

إذا اشتبهت بأنك أنت أو أحد . للكشف المبكر عن سرطان الرئة

األشخاص العزيزن عليك مصابون بسرطان الرئة قم بزيارة طبيب 

  .العائلة فوراً لمناقشة الفحوصات التي تحتاجونها

 

 (Liver Cancer)سرطان الكبد 

أسباب . ي أجسامنايبدأ سرطان الكبد في الكبد، وهو أكبر عضو ف

سرطان الكبد األولي غالباً ما تكون غير معروفة، إال أن اإلصابة 

 hepatitis B)( ج)أو ( ب)بالتهاب الكبد الوبائي من الفئتين المزمنة 

or C) يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الكبد. 

 

أن يبقيا هما فيروسان يمكن ( ج)و ( ب)التهاب الكبد الوبائي من الفئتين 

وفي كثير من األحيان ال يسبب هذان الفيروسان أي . في الكبد ويتلفانه

 .أعراض وال يدرك الشخص بأنه مصاب بأحدهما

تحدث إلى طبيب العائلة حول الخضوع لفحص دم لمعرفة ما إذا كنت 

أو ربما بالتهاب الكبد الوبائي ( ب)مصاباً بالتهاب الكبد الوبائي من الفئة 

ولكن )هناك لقاح يقي من التهاب الكبد الوبائي من الفئة ب (. ج)من الفئة 

يمكن لفحص الدم أن يظهر ما إذا كنت بحاجة لتلقي (. ليس من الفئة ج

 (.ب)اللقاح ضد التهاب الكبد الوبائي من الفئة 
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 Summary) ملخص لفحوصات الكشف المبكر عن السرطان

of Cancer screening) 

 

اسم  
 السرطان

تكرار الفحص أو  الفحص أو اللقاح
 اللقاح

 الثدي
 

 التصوير الشعاعي للثدي

 

  كل سنتين

فحص الدم الخفي في  القولون
 (FOBT) البراز

 

  كل سنتين

 عنق الرحم
 

 فحص مسحة عنق الرحم

 
 

  التلقيح للفتيات والفتيان

فحص مسحة عنق 
 كل سنتين الرحم

 
 
 
 

 الرئة
 

ال يوجد فحص معتمد على 
 نطاق واسع

 تحدث إلى طبيبك

-- 

 --ال يوجد فحص معتمد على  البروستات
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 نطاق واسع
 تحدث إلى طبيبك

تلقيح ضد التهاب الكبد   الكبد
 (ب)الوبائي الفئة 

 تحدث إلى طبيبك

 

 

معظم أنواع السرطان يمكن معالجتها إذا تم الكشف عنها في 

 .مراحل مبكرة

(Most cancers are treatable when 

detected early.) 

 

نسبة البقاء على قيد الحياة في أستراليا لمعظم أنواع السرطان هي من 

ففرص معالجة معظم أنواع السرطان بنجاح . أعلى النسب في العالم

لهذا من الضروري جداً أن تطلب . عالية عندما يتم الكشف المبكر عنه

يقة التي تشعر المساعدة عندما تالحظ أية تغييرات في جسمك أو في الطر

 .بها

 

كانت األسباب الرئيسية لوفيات السرطان عند الرجال  ٣١١٢في العام 

 :على الشكل التالي

 سرطان الرئة 

  (السرطان القولوني المستقيمي)سرطان القولون 

 سرطان البروستات 
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 سرطان البنكرياس 

 السرطان مجهول المنشأ. 

 

 

 : واألسباب الرئيسية لوفيات السرطان عند النساء

 سرطان الرئة 

 سرطان الثدي 

  (السرطان القولوني المستقيمي)سرطان القولون 

 السرطان مجهول المنشأ 

 سرطان البنكرياس. 

 

بالرغم من أن سرطان الثدي شائع جداً بين النساء في أستراليا، فإن 

سنوات على تشخيص المرض  ٥فرص البقاء على قيد الحياة بعد مرور 

بقين على قيد الحياة بعد ( ٪٢٨)تقريباً  تسعة من أصل عشر نساء. عالية

 – ٣١١٣إصابتهن بسرطان الثدي في نيو ساوث ويلز بين العامين 

٣١١٥. 
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فرص البقاء على قيد الحياة للرجال الذين تم تشخيص سرطان 

( ٪٨١)تسعة من أصل عشرة رجال . البروستات لديهم عالية أيضاً 

 ٥شخص لديهم سرطان البروستات بقيوا على قيد الحياة بعد مرور 

 .سنوات على التشخيص

                                                

 

 

فرص البقاء على قيد الحياة ألنواع السرطان الشائعة األخرى مبينة في 

 .الجدول أدناه

نسبة البقاء على  نوع السرطان
 قيد الحياة 

 ٥بعد مرور )
سنوات على 

  (التشخيص
 اإلناث

نسبة البقاء على 
 قيد الحياة 

 ٥بعد مرور )
سنوات على 

 (التشخيص
 ذكور

 

 تم رجال ةعشر أصل من تسعة

 لديهم البروستات سرطان تشخيص

  الحياة قيد على بقيوا

  

 بقين تقريباً  نساء عشر أصل من تسعة

 بسرطان إصابتهن بعد الحياة قيد على

 الثدي

 



32 
 

 القولون
 

٥٥ ٪٥٥٪ 

 عنق الرحم
 

٠٢٪ - 

 ٪٠٥ الرئة

 ٪٥ البنكرياس

 

 .اعرف جسمك جيداً 

(Know your body well.) 

تعرف جسمك جيداً لكي تتطلب المساعدة عندما من الضروري جداً أن 

وهذه بعض األعراض ألهم أسباب وفيات . تشعر بأن هناك خطب ما

إذا شعرت أنت أو شخص عزيز عليك . السرطان في نيو ساوث ويلز

باألعراض المذكورة في هذا الكتيب فمن األفضل أن تطلبوا المساعدة من 

 .طبيب العائلة

 

  حمعنق الر سرطان بعض أعراض

(Some Symptoms of Cervical Cancer) 

  يحدث بين الدورات الشهرية، بعد انقطاع )نزيف غير طبيعي

 (الطمث

 نزيف الدورة الشهرية لمدة أطول أو أغزر من العادة 

 ازدياد في اإلفرازات المهبلية 

 ألم أثناء ممارسة الجنس 
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 سرطان الثدي بعض أعراض

(Some Symptoms of Breast Cancer) 

 كتلة جديدة 

 إفرازات من الحلمة 

  ألم، احمرار، تقّشر، انقالبها نحو )تغييرات غير طبيعية في الحلمة

 (الداخل

 تضخم الثديين 
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 سرطان البروستاتبعض أعراض  

(Some Symptoms of Prostate Cancer) 

 انسياب ضعيف للبول 

 تبّول متكرر، خاصة أثناء الليل 

 صعوبة في التبّول 

 ألم عند التبّول 

 دم في البول أو في السائل المنوي 

 

 

 القولون سرطانبعض أعراض 

(Some Symptoms of Bowel Cancer) 

  تغييرات في البراز مثل اإلسهال أو اإلمساك أو تضّيق في حجم

 البراز

 براز أسود أو دم في البراز 

 نزيف في المستقيم 

 تشنجات أو ألم في المعدة 

 تقّيؤ 

 تعب ووهن 

  للوزنفقدان غير مبرر 

 

 البنكرياس سرطانبعض أعراض 

(Some Symptoms of Pancreatic Cancer) 
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 ألم في أعلى البطن أو أعلى الظهر 

 فقدان الشهية 

 فقدان الوزن 

 غثيان 

 تقّيؤ 

  تغييرات في البراز مثل اإلسهال أو اإلمساك 

  (اصفرار في الجلد والعينين، بول غامق)يرقان 

 تعب شديد 

 المرارة تضّخم البطن بسبب تضّخم 
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 ...تذكر

(Remember… ) 

 

 .بل عدة أمراض ليس مرض واحدالسرطان 

  

 

 .إصابتك بالسرطان للتقليل من خطرهناك طرق 

 

 

 .يمكن أن ينقذ حياتكفحص الكشف المبكر عن السرطان 

 

 

يتم الكشف عنها في مراحل معظم أنواع السرطان يمكن معالجتها عندما 

 .مبكرة

 

 .جسمك جيداً اعرف 
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 المساعدة الخاص بجمعية مرضى السرطان خط

(The Cancer Council Helpline) 

 

 
(Diagram) 

Cost of a local call: بكلفة االتصال المحلي 

Mondays to Fridays 9.00 a.m. to 5.00 p.m.: 

بعد الظهر ٥صباحاً حتى  ٨من اإلثنين إلى الجمعة   

Services: Information, referrals, support 

معلومات، إحاالت، دعم: الخدمات  

 

واذكر اللغة التي  بخط المساعدةإذا كنت بحاجة إلى مترجم اتصل 

 .ال تضع السماعة من يدك أثناء انتظار تأمين المترجم لك. تتكلمها
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 أين يمكنني أن أخضع لفحص مجاني لمسحة عنق الرحم؟

(Where can I get a free Pap test?) 

 ممرضات صحة النساء

منطقة الحكومة 
 المحلية

 موقع العيادة رقم الهاتف

Auburn 1800 600 
681 

 مركز صحة المجتمع في أوبرن
(Auburn Community Health Centre)  

Norval Street  

Bankstown 9780 – 2777 بانكستاون مركز صحة المجتمع في 
(Bankstown Community Health Centre) 

36-38 Raymond Street 

Blacktown 1800 600 
681 

 
 
 

9831 – 2070  

 Mt Druitt مركز صحة المجتمع في
(Mt Druitt Community Health Centre)  

Corner Buran Close & Kelly Close, MT DRUITT 
 

 مركز صحة النساء والفتيات في بالكتاون
(Blacktown Women’s and Girls’ Health Centre) 

6 Prince Street 

Canterbury 9789 – 3744 
 
 

9750 – 9344 
 
 

 مركز مترو لموارد المهاجرين
(Metro Migrant Resource Centre) 

Level 2, 59-63  
Evaline Street, CAMPSIE 

 
 المركز االجتماعي لمدينة كانتربري

(Canterbury City Community Centre) 
130 Railway Parade, LAKEMBA 

Fairfield 9726 – 1016 مركز صحة النساء المهاجرات 
(Immigrant Women’s Health Centre) 

Corner McBurney Road & Railway Parade, 
CABRAMATTA 

Parramatta 1800 600 
681  

 

Jeffery House 
162 Marsden Street    

Liverpool  9600 – 0600 
 
 
 

9601 – 3555  

 عالقات الجوار في ليفربول
(Liverpool Neighbourhood Connections) 

 Warwick Farmرابطة المجتمع في 
(Warwick Farm Community Hub)  

11 Gallop Street,  
WARWICK FARM  

 
 مركز صحة النساء في ليفربول

(Liverpool Women’s Health Centre) 
26 Bathurst Street  
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 أين يمكنني أن أخضع للتصوير الشعاعي المجاني للثدي؟

(Where can I go for a free Breast X-ray?) 

 

 موقع عيادة فحص الثدي منطقة الحكومة المحلية
Auburn مستشفى أوبرن الطابق الثاني 

(Auburn Hospital 
Level 2) 

Bankstown الطابق األرضي 
 Civic Tower مبنى

Corner Rickard Road & Jacob 
Street 

Blacktown  للنساء فيقسم المالبس الداخلية Myer 
Westpoint  

 الطابق الثاني

Mt. Druitt مستشفى Mt. Druitt 
(Mt. Druitt Hospital) 

 الطابق الثاني

Liverpool 102 Bigge Street 
 

Penrith قسم المالبس الداخلية للنساء في Myer 
Westfield 
 الطابق األول

  

. المتنقلة تتواجد في عدة مواقع كل سنة BreastScreenشاحنات 

سوف يتم حجز موعد لك في عيادة  50 20 13عندما تتصل بالرقم 

BreastScreen  بالقرب من منزلك( فان)أو في شاحنة. 
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 المراجع المستخدمة

(Resources Used) 
 

 (Brigham and Women’s Hospital)و مستشفى النساء  Brighamموقع مستشفى 

 www.brighamandwomens.org 

  (Cancer Council Australia)موقع جمعية مرضى السرطان في أستراليا 

 www.cancer.org.au 

 (Cancer Council NSW)موقع جمعية مرضى السرطان في نيو ساوث ويلز 

www.cancercouncil.com.au 

معهد بحوث  .٣١١٢حدوث الحاالت ومعدل الوفيات تقرير العام : السرطان في نيو ساوث ويلز

 (Cancer Institute NSW)السرطان في نيو ساوث ويلز 

 www.cancerinstitute.org.au 

دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة، . أسئلة يكثر طرحها: التصوير الشعاعي للثدي

 مكتب صحة النساء 

 www.womenshealth.gov 

 National Cancer)السرطان  المعهد الوطني لبحوث. الفحوصات الطبية المتعلقة بالسرطان

Institute) 

 www.cancer.gov  

البرنامج الوطني للقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري : كيف تحمي ابنتك من سرطان عنق الرحم

(The National HPV Vaccination Program)  

 www.australia.gov.au/cervicalcancer 

مراكز الوقاية والحد من انتشار األمراض . (Understanding Breast Health)فهم صحة الثدي 

 www.cdc.gov 

 

 

 

http://www.brighamandwomens.org/
http://www.cancer.org.au/
http://www.cancercouncil.com.au/
http://www.cancerinstitute.org.au/
http://www.womenshealth.gov/
http://www.cancer.gov/
http://www.australia.gov.au/cervicalcancer
http://www.cdc.gov/
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 الرسومات التوضيحية المستخدمة

(Illustrations Used) 

 

 (Cancer Institute NSW)معهد بحوث السرطان في نيو ساوث ويلز 

( موارد بمختلف اللغات) (٣١١٠)كتيب سرطان عنق الرحم وفحوصات مسحة عنق الرحم 
 www.refugeehealth.org.au 

 www.colorectalsite.com 

www.emedicinehealth.com 

www.fotosearch.com 

 www.medicinenet.com 

البرنامج الوطني للكشف . تعليمات جمع العينات -الخفي في البرازلوازم فحص الدم  –رزمة الدعوة 
 المبكر عن سرطان القولون

 www.cancerscreening.gov.au  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.refugeehealth.org.au/
http://www.colorectalsite.com/
http://www.emedicinehealth.com/
http://www.fotosearch.com/
http://www.medicinenet.com/
http://www.cancerscreening.gov.au/
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 (Meena’s Story) قصة مينا

وقد مضى اآلن سنتين على الوقت الذي . وعائلتها هاجروا إلى أستراليا من العراق منذ عدة سنين* مينا

 .أن الكتلة التي أحّست بوجودها فى ثديها األيمن سرطانية مينا علمت فيه

لثدي والتصوير بالموجات ما فوق ل الشعاعي لتصويرلذهبت مينا إلى طبيبها الذي أرسلها للخضوع 

ألن الكثير من النساء لديهن كتل  أال تقلق بسبب الكتلةتالمها النتائج طلب منها طبيبها وبعد اس. الصوتية

إنه أمر جيد، . "لكنها وعائلتها أصروا على أن تحصل على رسالة إحالة إلى طبيب اختصاصي. في الثدي

 .، تقول مينا"أنا ذكية

وقد أشعرها ذلك . عندما قابلت مينا اختصاصي أمراض الثدي تأكدت شكوكها بأنها مصابة بالسرطان

 .ا تبكي طوال الوقتبالحزن الشديد ووجدت نفسه

وأصبح زوجها . سوية" التغلب على السرطان"حاولت عائلتها أن تخفف عنها وأخبروها أنه بإمكانهم 

لكن بالرغم من حنان عائلتها ودعمهم لها شعرت بأنها . خارج المنزل دائماً كي ال تقلق كثيراً  يصطحبها

 ".نهاية حياتها"

 ورمين فيوخضعت للجراحة إلزالة  في مرحلة مبكرةولحسن حظ مينا أنها ذهبت إلى االختصاصي 

، (غير سرطاني) لم يكن خبيثاً األصغر  الورمفي الحقيقة وجد االختصاصي ثالثة أورام إال أن . ثديها

 .وقالت مينا إنها لم تشعر حتى بالورم الثالث الذي وجد في ثديها

تخضع وبصحة ال بأس بها،  اآلن وبعد مضي عامين هي. خضعت مينا للعالج الكيميائي بعد الجراحة

 .لثدي كل عامل الشعاعي لتصويرل

أحياناً بإمكانك أن "وقالت . مينا تعتقد أنه من المهم أن تخضع النساء للتصوير الشعاعي للثدي بانتظام

ونصيحتها هي أن يخضع الناس للفحص عندما ." تشعري بالكتل، وفي أحيان أخرى ال يمكنك ذلك

 .ه عندما يتم الكشف المبكر عن السرطان يمكن أن يتم عالجه بنجاحيشعرون بأعراض ما ألن

 

 .(تم تغيير االسم لحماية خصوصية الشخص المعني)*
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