
الحملة الوطنية للتوعية على

سرطـان الـقولون والمستقيم



اما عوامل
الخطورة المرتفعة فتضم:

وجود تاريخ عائلي أو شخصي لكتل   

حميدة أو لسرطان في القولون 

والمستقيم  

و جود حاالت التهاب األمعاء المزمنة:   

كمرض كرونز أو مرض التهاب األمعاء 

التقّرحي 

فــي معظــم الحــاالت ال يعانــي األشــخاص مــن 

ــى اصابتهــم بســرطان  أيــة عــوارض تــدل عل

حــال  فــي  ولكــن  والمســتقيم،  القولــون 

وجودهــا فقــد تشــمل:

ــي  ــاء الطبيع ــاط األمع ــي نش ــرات ف تغّي  

تغّيــرات  أو  اإلمســاك  اإلســهال،  مثــل 

فــي شــكل البــراز ووتيــرة البــراز، تســتمر 

لفتــرة تزيــد عــن أســبوعين 

نزيــف مــن فتحــة الشــرج أو ظهــور دم   

البــراز فــي 

فــي  اإلنزعــاج  الراحــة/  بعــدم  الشــعور   

ــّنجات  ــي: تش ــى ف
ّ
ــن، تتجل ــة البط منطق

)مغــص(، إنتفاخــات غازّيــة، الشــعور بــأن 

ــاء ــي األمع ــا ف ــرغ م ــم يف ــّرز ل التب

التعب أو الضعف  

هبوط غير مبّرر في الوزن  

فقر دم  

عوامل الخطورة تشمل:

عمر 50 سنة وما فوق: فمع التقدم في   

السن يزيد خطر تطور االورام الحميدة 

إلى أورام سرطانية

الُسمنة المفرطة  

نظام غذائي فقير باأللياف وغني   

بالدهون

كثرة تناول اللحوم الحمراء أو اللحم   

ن
ّ
المصّنع  أو المدخ

التدخين  

شرب الكحول بكميات مفرطة   

ة الحركة
ّ
نمط حياة يّتسم بقل  

 ما هي عوارض سرطان 
القولون والمستقيم؟ 

ما هو سرطان القولون 
والمستقيم

)Colorectal cancer(؟

صاب بسرطان 
ُ
هل يمكن أن أ

القولون والمستقيم؟

هو واحد من أكثر أشكال السرطان شيوًعا.

يبــدأ فــي القولــون أو األمعــاء الغليظــة ككتلــة 

إلــى  )polyp( يمكنهــا أن تتحــول  حميــدة 

خايــا ســرطانية خــال 5 الــى 10 ســنوات، إذا 

ــم يتــم كشــفها واســتئصالها ل

يصيب سرطان القولون والمستقيم 

النساء والرجال على حد سواء!

ُيعتبر سرطان القولون والمستقيم ثالث 

أنواع السرطان انتشاًرًا وثاني ُمسّبب 

للوفاة من األمراض السرطانية في العالم.

في لبنان، يحتل هذا السرطان المرتبة 
الثانية لدى النساء والرابعة لدى الرجال.

ُوتعّد هذه العوامل عوامل 
خطورة متوسطة



هل يمكن الكشف المبكر عن 
سرطان القولون والمستقيم؟ 

نعم!

اإلعتماد على النصائح التالية يخفف من 

خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم :

اعتماد نظام غذائّي متوازن وغنّي باأللياف  

تجّنب السمنة والمحافظة على الوزن   

المناسب

ممارسة الرياضة بانتظام  

تجّنب شرب الكحول المفرط  

اإلقاع عن التدخين  

استشارة الطبيب عند حدوث أي تغّيرات   

غير طبيعّية في الجسم

ر ابتداًء من عمر 
ّ
إجراء الفحص المبك  

الخمسين

أّن نســبة الشــفاء مــن ســرطان القولــون 

مبكــًرا  اكتشــافه  تــّم  إذا  والمســتقيم، 

فــي المراحــل المبكــرة ، هــي حوالــي %90، 

ــى %12  ــبة إل ــذه النس ــض ه ــا تنخف بينم

ــرة
ّ
ــة متأخ ــي مرحل ــف ف ــال اكتش ــي ح ف

)FIT( فحص عّينة من البراز  

Fecal Immunochemical Test  
  يكشــف عــن وجــود دّم خفــّي فــي البــراز 

ويجــب القيــام بــه ســنوًيا فــي حــال 

النتيجــة ســلبية.   كانــت 

 Colonoscopy أو  القولــون  تنظيــر   

ــة مــن بيــن 
ّ
وهــو الفحــص األكثــر دق

الداخلّيــة  الجهــة  االختبــارات، يظهــر 

 بعــد 
ً
للقولــون والمســتقيم. ُيجــرى عــادة

فحــص عّينــة مــن البــراز )FIT( إذا كانــت 

ــود  ــى وج  ال
ً
ــارة ــة  )إش ــة ايجابي النتيج

وجــود  عنــد  أو  البــراز(  فــي  دم خفــّي 

المرتفعــة.   الخطــورة  عوامــل 

هل يمكن الوقاية من سرطان 
القولون والمستقيم؟ نعم!

ما هي أهمية الكشف المبكر؟

كيف يتم الكشف المبكر؟

ال يجــب انتظــار ظهــور العــوارض للقيــام 
بفحوصــات الكشــف المبكــر!

اذا كان عمــرك بيــن 50 و 75 ســنة )ســواء   

ــوارض،  ــك ع ــس لدي ــرأة( و لي ــل او ام رج

يجــب اجــراء فحــص الFIT ســنوًيا.

من يجب أن يجري الكشف المبكر  وكيف؟

لكني ال أعاني من أية عوارض 
فلست بحاجة للكشف.

ــور  ــر العث ــف المبك ــن الكش يضم

الحميــدة وإزالتهــا  الكتــل  علــى 

قبــل تحّولهــا إلــى خايا ســرطانّية.

كمــا وأّنــه يســمح بتشــخيص ســرطان 

مراحلــه  فــي  والمســتقيم  القولــون 

ــا  ــر تجاوًب ــرة األكث ــي الفت ــرة، أي ف المبك

بالشــفاء  ــأ 
ً
حظوظ واألعلــى  للعــاج 

الكامــل.

اذا كان لديــك احــد عوامــل الخطــورة المرتفعــة   

لســرطان القولــون )المذكــورة اعــاه(، فيجــب اجــراء 

 .Colonoscopy القولــون  تنظيــر 

تنبيه:

ــي  فــي معظــم الحــاالت ال يعان

األشــخاص مــن أيــة عــوارض 

تــدل علــى اصابتهــم بســرطان 

القولــون والمســتقيم.



توجيهات لالتباع بهدف الكشف المبكر عن 

سرطان القولون والمستقيم

50 سنة وما فوقأقل من 50 سنة

تعّرف على العامات والعوارض 

لمراقبتها والتنّبه للتاريخ العائلي.

إستشر طبيبك في حال وجود تاريخ 

عائلي أو أية عوارض للسرطان.

FIT إجِر فحص

للكشف عن دّم خفّي في البراز

  كما  يجب تشجيع أقرباءك 

وأصدقاءك للقيام بالكشف. 

 FIT إجِر فحص

مجددًا في العام التالي 

وسنوًيا و لغاية عمر 75 سنة

إستشر الطبيب المختص من 

دون تأخير إلجراء تنظير القولون 

  Colonoscopy

إذا كانت نتيجة 
الفحص ايجابية *

إذا كانت نتيجة 

الفحص سلبية 

نعم كا

هل لديك عوامل

خطورة مرتفعة؟  

كم تبلغ من العمر؟

* إن وجود دم في البراز يمكن أن يشير إلى وجود ورم سرطاني، لكنه يمكن أن يشير أيضا 

إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية األخرى.

للمزيد من المعلومات اإلتصال على الخط الساخن 1214.


