
الربوستاتا
• صعوبة يف بدء التبّول.	

• الحاجة املتكررة للتبّول، وخاصًة أثناء الليل.	

• ضعف تدفق البول.	

• الحاجة املُلّحة للتبّول.	

• الشعور بعدم إفراغ املثانة بشكل كامل.	

• دم يف البول أو السائل املنوي.	

• شعور باألمل عند التبّول أو القذف.	

األمعاء
• نزيف من املؤخرة.	

• دم يف الرباز ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• براز سائل أو إسهال يستمر ملدة أربعة أسابيع أو أكرث.	

• أمل أو كتلة يف البطن أو املستقيم.	

• الشعور بعدم إفراغ األمعاء بشكل صحيح بعد الذهاب إىل 	
الحّمم.

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

• الشعور بالتعب أكرث من املعتاد.	

الفم والحلق
• قرحة يف الفم ال تلتئم.	

• التهاب يف اللسان أو الفم أو الحلق ال يتحسن.	

• تورّم جديد أو كتلة جديدة يف الفم أو العنق.	

• تغيُّ يف الصوت، مثل الصوت األجش.	

• ث.	 صعوبة أو أمل عند املضغ أو البلع أو التحدُّ

• الشعور بوجود يشء عالق يف الحلق.	

• ات يف السمع، وأمل يف األذن أو ما حولها.	 تغيُّ

• أسنان متخلخلة أو طقم أسنان اصطناعية غي مناسب.	

• انسداد األنف أو تغيُّ يف حاسة الشم أو التذوق دون 	
اإلصابة بالربد.

• نزيف يف الفم أو وجود طعم الدم يف الفم.	

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

إذا كان لديك أي من عالمات أو أعراض الرسطان، يجب أن تخضع للفحص من ِقبل طبيبك. كلام تم 

اكتشاف الرسطان يف مرحلة مبكرة، ازدادت احتامالت الشفاء منه.
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املثانة
• دم يف البول.	

• الحاجة إىل التبّول بشكل متكرر.	

• الحاجة إىل التبّول فجأة.	

• شعور باألمل أو الُحرقَة عند التبّول.	

• أمل يف أسفل الظهر أو البطن.	

الكىل
• دم يف البول.	

• كتلة يف البطن أو الجانب أو الظهر.	

الرئة
• ُسَعال يستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• تغيُّ يف ُسَعال تعاين منه منذ فرتة طويلة.	

• عدوى صدرية ال تتحسن.	

• الشعور بضيق يف التنفس بدون سبب.	

• ُسَعال دموي.	

• صوت أجش يستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• أمل يف الصدر أو الكتف ال يزول.	

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

• الشعور بالتعب أكرث من املعتاد.	

قلِّل من خطر اإلصابة بالرسطان
• ن.	 ال تُدخِّ

• اتِبع نظاًما غذائيًا متوازنًا.	

• حافظ عىل وزن صحي.	

• كن نشطًا بدنيًا.	

•  قلِّل من املرشوبات الكحولية.	

• توّخ الحذر عند التعرض 	
ألشعة الشمس.

• ال تأخذ حّممات شمسية.	

• تعرّف عىل جسدك حتى تكتشف 	
ات. أية تغيُّ

• توّجه إلجراء الفحوصات حني 	
تتم دعوتك إىل ذلك.

أعراض أخرى
• كتلة يف أي جزء من أجزاء الجسد.	

• فقدان الوزن بصورة غي مربرة 	
أو الشعور بالتعب.

• دم يف البول أو الرباز أو 	
البصاق أو القيء.

عدم التناسق: عىل األغلب تتخذ األورام امليالنينية 
)شامات رسطانية( شكالً غي منتظم أو غي متساو 

)غي متناسق(.

الحدود: عىل األغلب تكون حدود األورام امليالنينية 
غي منتظمة، مع وجود حواف متعرجة.

اللون: عادًة تتخذ األورام امليالنينية أكرث من لون، 
وقد يكون لها ظالل من اللون البني، املمزوج باللون 

األسود أو األحمر أو الوردي أو األبيض أو األزرق.

القطر: عادًة يبلغ قطر األورام امليالنينية أكرث 
من 6 ملم.

ات يف حجم  تطور مع مرور الوقت: ابحث عن تغيُّ
أو شكل أو لون الشامة. قد يكون التغيُّ يف شكل 

الشامة إحدى عالمات اإلصابة بالورم امليالنيني.

يجب أن تبحث كذلك عن شامة تشعرك بالوخز أو 
الحكة أو تنزف أو قرشية.

شامات غري طبيعية 

الخصية
• كتلة أو تورم غي مؤمل يف خصية.	

• وجع أو أمل كليل، أو ثِقل يف كيس الصفن.	

أن ينتبه إليه
يجب الذي  ما 

الرجال
عالمات

و
أعراض

السرطان

 إذا كان لديك أي من العالمات أو األعراض الواردة يف هذه النرشة، يجب 
أن تخضع للفحص من ِقبل طبيبك.

لتلقي الدعم أو اإلرشاد أو مزيد من املعلومات، يُرجى االتصال مبؤسسة ماكميالن 
عىل الرقم الهاتفي 00 00 808 0808 – لدينا مرتجمون. أو، ُيكنك 
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أية  لديك  هل 
أعراض؟



الفم والحلق
• قرحة يف الفم ال تلتئم.	

• التهاب يف اللسان أو الفم أو الحلق ال يتحسن.	

• تورّم جديد أو كتلة جديدة يف الفم أو العنق.	

• تغيُّ يف الصوت، مثل الصوت األجش.	

• ث.	 صعوبة أو أمل عند املضغ أو البلع أو التحدُّ

• الشعور بوجود يشء عالق يف الحلق.	

• ات يف السمع، وأمل يف األذن أو ما حولها.	 تغيُّ

• أسنان متخلخلة أو طقم أسنان اصطناعية غي مناسب.	

• انسداد األنف أو تغيُّ يف حاسة الشم أو التذوق دون 	
اإلصابة بالربد.

• نزيف يف الفم أو وجود طعم الدم يف الفم.	

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

املبيض
• شعور باالنتفاخ )بطن متورم( معظم الوقت.	

• الشعور باالمتالء رسيًعا أو عدم الرغبة يف تناول الكثي 	
من الطعام.

• أمل يف أسفل البطن أو الحوض معظم الوقت.	

• الحاجة إىل التبّول أكرث من املعتاد.	

• تغيُّ يف الحركة الطبيعية لألمعاء، مثل اإلسهال أو اإلمساك.	

• أمل يف الظهر.	

• الشعور بالتعب طوال الوقت.	

عنق الرحم
• نزيف أثناء ممرسة الجنس أو بعده، أو بني دورات الحيض.	

• نزيف بعد بلوغ سن اليأس.	

• أمل أو شعور بعدم الراحة أثناء ممرسة الجنس.	

• إفرازات مهبلية كريهة الرائحة.	

• أمل يف أسفل الظهر أو منطقة الحوض.	

الرئة
• ُسَعال يستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• تغيُّ يف ُسَعال تعاين منه منذ فرتة طويلة.	

• عدوى صدرية ال تتحسن.	

• الشعور بضيق يف التنفس بدون سبب.	

• ُسَعال دموي.	

• صوت أجش يستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• أمل يف الصدر أو الكتف ال يزول.	

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

• الشعور بالتعب أكرث من املعتاد.	

األمعاء
• نزيف من املؤخرة.	

• دم يف الرباز ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث.	

• براز سائل أو إسهال يستمر ملدة أربعة أسابيع أو أكرث.	

• أمل أو كتلة يف البطن أو املستقيم.	

• الشعور بعدم إفراغ األمعاء بشكل صحيح بعد 	
الذهاب إىل الحّمم.

• فقدان الوزن بدون سبب واضح.	

• الشعور بالتعب أكرث من املعتاد.	

إذا كان لديِك أي من العالمات أو األعراض، يجب أن تخضعي 
للفحص من ِقبل طبيبك.

لتلقي الدعم أو اإلرشاد أو مزيد من املعلومات، يُرجى االتصال 
 مبؤسسة ماكميالن عىل الخط املجاين 00 00 808 0808، 

من االثنني إىل الجمعة، من الساعة 9:00 ص إىل الساعة 8:00 م، 
macmillan.org.uk أو ُيكنِك زيارة املوقع اإللكرتوين

الثدي
• كتلة جديدة أو منطقة تبدو أكرث كثافة يف الثدي أو اإلبط.	

• تغيُّ يف الحلمة، مثل الطفح الجلدي، أو اإلفرازات أو تغيُّ 	
اتجاه الحلمة أو ارتدادها للداخل.

• تغيُّ يف جلد الثدي، مثل تعرجه أو انكمشه أو احمراره.	

• تغيُّ يف حجم أو شكل الثدي.	

• شعور دائم بعدم الراحة أو باألمل يف ثدي واحد.	

املثانة
• دم يف البول.	

• الحاجة إىل التبّول بشكل متكرر.	

• الحاجة إىل التبّول فجأة.	

• شعور باألمل أو الُحرقَة عند التبّول.	

• أمل يف أسفل الظهر أو البطن.	

الرحم
• نزيف ما بني الدورات الشهرية أو بعد بلوغ سن اليأس.	

• دورات شهرية أكرث غزارة من املعتاد، إذا مل تبلغي سن اليأس.	

• إفرازات مهبلية مائية أو دموية.	

إذا كان لديِك أي من عالمات أو أعراض الرسطان، يجب أن تخضعي للفحص من ِقبل طبيبك. كلام تم اكتشاف الرسطان يف مرحلة مبكرة، 

ازدادت احتامالت الشفاء منه.

عدم التناسق: عىل األغلب تتخذ األورام امليالنينية 
)شامات رسطانية( شكالً غي منتظم أو غي متساو 

)غي متناسق(.

الحدود: عىل األغلب تكون حدود األورام امليالنينية 
غي منتظمة، مع وجود حواف متعرجة.

اللون: عادًة تتخذ األورام امليالنينية أكرث من لون، 
وقد يكون لها ظالل من اللون البني، املمزوج باللون 

األسود أو األحمر أو الوردي أو األبيض أو األزرق.

القطر: عادًة يبلغ قطر األورام امليالنينية أكرث 
من 6 ملم.

ات يف حجم  تطور مع مرور الوقت: ابحث عن تغيُّ
أو شكل أو لون الشامة. قد يكون التغيُّ يف شكل 

الشامة إحدى عالمات اإلصابة بالورم امليالنيني.

يجب أن تبحث كذلك عن شامة تشعرك بالوخز أو 
الحكة أو تنزف أو قرشية.

شامات غري طبيعية

قلِّيل من خطر اإلصابة بالرسطان
• ال تُدِخني.	

• اتِبعي نظاًما غذائيًا متوازنًا.	

• حافظي عىل وزن صحي.	

• كوين نشطة بدنيًا.	

•  قلِّيل من املرشوبات الكحولية.	

• توّخي الحذر عند التعرض 	
ألشعة الشمس.

• ال تأخذي حّممات شمسية.	

• تعّريف عىل جسدك حتى تكتشفي 	
ات. أية تغيُّ

• توّجهي إلجراء الفحوصات حني 	
تتم دعوتك إىل ذلك.

أعراض أخرى
• كتلة يف أي جزء من أجزاء الجسد.	

• فقدان الوزن بصورة غي مربرة 	
أو الشعور بالتعب.

• دم يف البول أو الرباز أو 	
البصاق أو القيء.

أن تنتبه إليه 
يجب  الذي  ما 
النساء 

أية  لديك  هل 
أعراض؟


