
٢٣.٥ ��� ١٠٠،٠٠٠ ������ ُ���ّ��  ������ �����ن ا�����ن وا������ �� ������ 

�� ا��ا�� ، ر��� ���ف ��ً�� ����ً� �����ن ا�����ن وا������ ، و�� ���� و���� أ��� أ��اع ا�������ت ���ً�� �� أورو�� �� 
ا����ء وا����ل ��� ا���ا��. ���� ، ���� ����ن ا�����ن وا������ أ��� �� ١٢ ٪ �� ���� ا�����ت ا������ �������ن �� أورو��. 

�� ��م ٢٠٢٠ ، ���� ��ا �� ���رة أ��� �� ٢٤٠٫٠٠٠ ��� ، ����� �� ا���ر ا����ة ��� ا�����ت وا����ء. 

وا���� ا���ر �� أن ����ن ا�����ن وا������ ���� ا������ ��� �� ���� �� ا����ت و���� ���� ���� ���� إذا �� ������ �� 
��ا��� ا����ة. وا���� �� ذ�� ، ���� ا������ �� ����ن ا�����ن وا������ ������ع أ���ب ���ة ���ّ … ��� ����� �� ����� 

����� ا����� �����ن ا�����ن وا������ �� ���� ا���ذ ��ارات ����ن ��� ��ا�� أ��ى � ��� ��� ����� 

إذا ��ن ���ك أ��� �� ���� ��ً�� ، ���� ����� إ�� إ��اء �����ت ������ �����ن ا�����ن وا������ - ���ث إ�� ����� ��ل 
����� إ��اء ذ��. 

 إذا ��ن ���� ��ر�� ����� ������ �����ن ا�����ن وا������ ، أو ���ت ���� ا�����ت وا���اض ، �� دا�� ������ر ���اء 
ا�����ر. ���ث إ������� ا������ث إ�� 

ما هو السرطان الذي 
ي��� تشخيصه بنسبة 

٢٣٫٥  لكل ١٠٠٬٠٠٠ 
�� �ل عام؟  لبنا��

�� ا���� ا����� ������� �����ن ا�����ن وا������ ، 
���� ��� ا����� ا���� �ً��.

�� ٩٠ ٪ من االحيان  إذا  ما هو السرطان الرٔىي��� الذي يمكن التغلب عليه ��
تّمَ اكتشافه مبكًرا؟

ا���� ا����  -  �� ��ن ا����

؟ �� ����� ����ً� �� أي �� 
أ��اض ����ن ا�����ن وا������ 

��� �� ����ر أد��ه   

�َُ�ّ� ا���� ا����� �����ن ا�����ن وا������ �� ا���ر ا���ور��  �ن ا����� �� ا����ص ا����� ����ض � ���� ����� 
ا���اض ���ة���ات 

. ���ث ���� ���ت ����ن ا�����ن وا������ ��ى ا����ص ا���� ���� أ���ر�� �� ٥٠ ��ً�� ، ��ا ���� ����اء ا���� ���ه 
ا���� ا������. 

إذا أ��� �ـ “���” ��� أي �� ��ه ا����� ، ��� أن ����ث �� ����� ��ل ��� ����ن ا�����ن وا������

؟�� ���ك ��� 
ا�����

؟�� ���� ��ر�� ����� 
������ �����ن ا�����ن 

وا������

�ات  ما هو السرطان الذي يمكن أن يسبب فقدان الوزن أو التعب أو تغ��ٌ
�� حركة األمعاء؟  ��

�� الٜ��از هو عالمة تحذير ألي سرطان؟ الدم ��

؟�� ���ف ا���اض

إن ����� ����ت ����ن ا�����ن وا������ ���� ا������ ا���� ����ً� ، و���� ا����ل ا������ ا����. 

ا���اض ا������� �����ن ا�����ن وا������ ��  

عة؟  ما هو السرطان الذي يمكن منعه عن طريق تٜحنب اللحوم املصى�َّ
ا  إن تناول كميات أقل من اللحوم ا��مراء مفيد لكوكب األرض … وأيص�ً

للوقاية من أي نوع من أنواع السرطان؟

����� ��� ا�����

إذا �� ��� ���� أ��اض ����ن ا�����ن وا������ ، �� ��ال ������� ا���ذ ��ارات ���� �� ����� أن ���� ���� ���� �� ��� 
ا����� �����ن ا�����ن وا������ �� ا������ … وا����� �� ا���اض وا����� ا����� ا���ى إ�� ���� ذ��! 

������  �� �� ��� �� ��� ا����� �����ن ا�����ن وا������:

��ه ا������ ا����� ����� ذات ����ة ����ة ���� ���� و ر���� ، وأ��� �� ذ�� �����.

��م ا��������� ا����ل

ا����ظ ��� وزن 
���

���ر�� ا����ر�� 
ا������� ������م

ا������  �� ���ول 
ا����م ا����اء

���ول ا���� �� ا������ 
وا����وات

�� ����� ا����ص ا�����ن �����ن ا�����ن وا������ �� وا�� ،  ��� أو �� ا���اض ا����رة أ��ه أو � ���� ��� ا���ق. 

�� ا��� أن ����� أن أ��ً �� ��ه ا���اض � ���� ����ن ا�����ن وا������ �� ����ء ����. ���� ، إذا ��� ����� �� ��ه ا���اض ، 
�� دا�� ����� … و��� ���ث �� �����. 

����� �� ��دات ا����ء ����� ���� �� ���� أ��م (إ���ل أو إ���ك أو ���ر ��ن ا����ء �� ���غ �������) 

��از أ��� �� ا����د 

دم (أ��� ���� أو دا�� �ً�ا) �� ا���از 

���� �� ا������ �� دم أ��� ���� 

- آ�م ا���زات ا����رة ، ا������ ، ا����ء ، �����ت ا���� 

���ان ا��زن �� دون ��� ���وف 

ا����ر ������ ا����� (ا���� وا����) 

أ�� ���ً�� و��� �� ا��� إ��اء ا���� - أ�� أ��� ا���� 

���� ا����م ا�����

الكشف املبكر ، األعراض 
وعوامل ا���طر

 الكشف املبكر - كيف يمكن���� 
إٜحراء االختبار؟

����� ��ا�� ا���� �� دو�� إ�� أ��ى �� ���� أ���ء أورو��.

�ُ��� ا����ل ������ ا���� ا����� ����� ����� إ��اء  ��� ����ن ا�����ن وا������ �� ���ك ، و����� �� ا����ل إ���. ����� 
�� �� ا����� ���ا ا��ض   ا����ر ��� د��� ا�����ت ا����ء ����� ���. ��ذا � ���� ��� ا���م ؟ ���� أن ����

��� ���� أ�ً�� ��ء ا������ �� ����� ��ل ا�����ة  ������م   ���� ����ن ا�����ن وا������ و�ً�� ������ ا�������. ����ن ��در 
��� ����� ا���� �� ��ل ا���� ا����� ����� �� إ����ت.  

�� ٩٠ ٪ من  ما هو السرطان الرٔىي��� الذي يمكن التغلب عليه  ��
األحيان  إذا تم اكتشافه مبكًرا؟ 

أي نوع من أنواع السرطان يٜحب أن ي��� الكشف عنه عندما تبلغ من 
العمر ٥٠ عاًما
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