
ما هو؟ 
سرطان األمعاء هو سرطان يؤثر على القولون أو المستقيم، ويطلق عليه أيًضا سرطان القولون والمستقيم. يبدأ السرطان عندما تخرج الخاليا 

الشاذة عن السيطرة، ويبدأ سرطان األمعاء عندما تنمو الزوائد اللحمية )كتل صغيرة من الخاليا( داخل القولون. وبمرور الوقت، يمكن أن تتحول 
الزوائد اللحمية إىل سرطان.

هناك عدة مراحل لسرطان األمعاء، وقد ال يعاين المصابون من أي أعراض يف المراحل المبكرة. ويالحظ البعض اآلخر تغيرات يف عادات األمعاء 
ووجود دم يف البراز وآالم يف المعدة.

سرطان األمعاء هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوًعا يف البالد، وهو أكثر شيوًعا  لدى 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاًما. ويف كثير من الحاالت، يمكن عالج سرطان 

 األمعاء إذا تم اكتشافه مبكًرا.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد يقدم لك طبيبك العام المشورة بشأن خيارات العالج والخطوات التالية لإلصابة، وقد 

يعطيك أيًضا معلومات حول سرطان األمعاء حتى تتمكن من معرفة المزيد عنه. إذا كنت 
بحاجة لمراجعة أخصايئ، فيمكن لطبيبك العام المساعدة يف ترتيب ذلك.

يعتمد العالج على مكان السرطان ومرحلته وحجمه وما إذا كان قد انتشر. هناك خيارات 
متعددة لعالج سرطان األمعاء، أشيعها هي الجراحة والعالج الكيميايئ والعالج اإلشعاعي، 

وقد تحتاج إىل أكثر من عالج واحد.

 قد يساعدك طبيبك العام أيًضا على التعامل مع أمور الصحة النفسية والعثور على الدعم إذا كنت تشعر بالخوف أو القلق.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام يف المستقبل؟ 
يلعب طبيبك العام دوًرا رئيسًيا يف رعايتك وعالجك. إذا كنت بحاجة إىل عالج، فقد يعمل طبيبك العام مع الطبيب األخصايئ على تقديم الرعاية 

لك. وبعد العالج، قد تحتاج لزيارة طبيبك العام للتحقق من صحتك وإجراء فحوصات الدم. 
 إذا الحظت المزيد من األعراض، أو إذا كانت نتائج فحص الدم غير طبيعية، فقد يحيلك طبيبك العام إىل أخصايئ.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
قد يكون خبر إصابتك بسرطان األمعاء مخيًفا، ولكن هناك العديد من األشياء التي يمكنك القيام بها اآلن لرعاية صحتك وعافيتك:

اتبع خطة العالج ونصائح الطبيب العام	 
أخبر طبيبك العام إذا الحظت أي أعراض جديدة	 
اقرأ عن سرطان األمعاء واسأل طبيبك العام إذا كان لديك أي أسئلة	 

العيش بأسلوب حياة صحي أمر بالغ األهمية لألشخاص المصابين بسرطان األمعاء. تناول نظاًما غذائًيا صحًيا، واشرب الكثير من الماء، وقلل 
من شرب الكحول، وأقلع عن التدخين واحصل على قسط كبير من النوم.

اسأل طبيبك العام عن مستويات التمرين اآلمنة. قد يحسن اتباع أسلوب حياة صحية مزاجك ويدعم خطة العالج الخاصة بك.
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مع من يمكنني التحدث للحصول على الدعم؟

ما هي خيارات العالج؟

ماذا لو ساءت أعراضي؟

بمن أتصل لطلب المساعدة؟

ما هي الفحوصات التي سأحتاجها؟

ما مقدار التمارين التي يجب أن أقوم بها كل يوم؟

ما هي األسئلة التي يمكنني أن أطرحها على طبيبي؟

األعراض الشائعة

حركات األمعاء المتكررة

نزيف المستقيم 

إفرازات المستقيم

ضعف االنتصاب )العجز الجنسي(



سرطان األمعاء

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على 
تشخيص من طبيبهم. وهي غير مصممة لالستخدام 

كتشخيص لحالة مرضية أو كبديل للرعاية الطبية 
المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من ِقبل اللجنة االستشارية 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية يف جنوب 
غرب سيدين والممارسين العموميين المحليين

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟ 
إذا أحالك طبيبك العام إىل أخصايئ أورام، فيمكنك زيارة أحد مراكز السرطان المحلية التالية. وسيقدم الموظفون يف هذه المراكز لك الدعم أثناء 

عالجك.

Liverpool Hospital Cancer Services )خدمات السرطان يف مستشفى ليفربول(: الهاتف 5211 8738	 
Campbelltown Hospital Cancer Services  )خدمات السرطان يف مستشفى كمبلتاون(: الهاتف 3000 4634	 
Bankstown Lidcombe Hospital Cancer Services )خدمات السرطان يف مستشفى بانكستاون ليدكومب(: الهاتف 8606 9722	 
Bowral and District Hospital Medical Oncology Clinic )عيادة األورام الطبية لمستشفى بورال والمقاطعة(: الهاتف 0200 4861	 
Southern Highlands Private Hospital Cancer and Day Infusion Centre )مركز مستشفى ساذرن هايالندس الخاص 	 

للسرطان والتسريب النهاري(: الهاتف 9470 4862
Macarthur Cancer Therapy Centre )مركز مكارثر لعالج السرطان(: الهاتف 4300 4634	 

يمكنك أيضا اختيار األخصائيين الخاصين. اسأل طبيبك العام عن اإلحالة.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
البرنامج الوطني للكشف عن سرطان األمعاء التابع لوزارة الصحة األسترالية:

 	health.gov.au :كيفية إجراء دليل االختبار لألشخاص المصابين بسرطان األمعاء
 	health.gov.au :بلغتك

Bowel Cancer Australia )مؤسسة سرطان األمعاء األسترالية(:
 	bowelcanceraustralia.org ما هو سرطان األمعاء؟
 	bowelcanceraustralia.org :البرنامج الوطني للكشف عن سرطان األمعاء

)GESA( Gastroenterological Society of Australia )جمعية أمراض الجهاز الهضمي األسترالية(
 	gesa.org.au :معلومات عن تنظير القولون

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/national-bowel-cancer-screening-program 
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/national-bowel-cancer-screening-program 
https://www.health.gov.au/resources/translated?f%5B0%5D=field_audience%3A451&f%5B1%5D=field_related_
https://www.bowelcanceraustralia.org/about-bowel-cancer
https://www.bowelcanceraustralia.org/national-bowel-cancer-screening-program
https://www.gesa.org.au/public/13/files/Education%20%26%20Resources/Patient%20Resources/Colonoscopy%

