
ما هو؟ 
سرطان الكبد هو نمو غير طبيعي يبدأ يف خاليا الكبد، حيث تنمو الخاليا الشاذة بشكل خارج عن السيطرة عند المصابين بسرطان الكبد وتشكل 

أوراًما. ويمكن أن تنتشر هذه الخاليا يف جميع أنحاء الكبد أو إىل أجزاء أخرى من الجسم.

هناك عدة أنواع من سرطان الكبد، وليس هناك أسباب معروفة له، لكنه عادًة ما يصيب أشخاًصا يعانون من مشاكل أخرى يف الكبد. 

يمكن أن يبدأ سرطان الكبد يف الكبد نفسه أو يبدأ يف أي مكان آخر يف الجسم ثم ينتشر إىل الكبد. والسرطان الذي ينتشر إىل الكبد هو النوع األكثر شيوًعا.

يمكن أن تساعد خيارات العالج والدعم الجديدة مرضى سرطان الكبد على العيش لفترة أطول.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
قد يساعدك طبيبك العام يف معرفة المزيد عن سرطان الكبد وقد يحيلك إىل أخصايئ الكبد إلجراء المزيد من الفحوصات وتقديم المعالجة. 

يعتمد العالج على مرحلة السرطان وحجمه وما إذا كان قد انتشر، ويعتمد أيًضا علي حالتك الصحية. سيعتني بك فريق الرعاية الصحية، وقد 
يلعب طبيبك العام دوًرا رئيسًيا يف رعايتك والقيام بإجراء الفحوصات الصحية المستقبلية.

يشمل العالج الجراحة الستئصال السرطان، وزرع الكبد والعالج الكيميايئ والعالج اإلشعاعي. يمكن أن يساعد العالج يف تحسين جودة حياتك، 
وإذا كان السرطان يف مرحلة مبكرة وكانت بقية الكبد بصحة جيدة، فقد تكون الجراحة قادرة على عالج السرطان.

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

وقد يساعدك أيًضا يف االعتناء بصحتك من خالل إعطائك العالجات والنصائح لتحسين نمط حياتك.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام يف المستقبل؟ 
سيستمر طبيبك العام يف لعب دور رئيسي يف رعايتك، وقد يراك كل ستة أشهر إلجراء الفحوصات، وسيبقى على اطالع دائم على شؤون 

رعايتك وعالجاتك ونتائج الفحوصات.

قد يتحدث معك الطبيب العام أيًضا عن التخطيط المستقبلي، مثل تخطيط الرعاية للمراحل المتقدمة والرعاية التلطيفية، كما ويمكن أن يناقش 
معك الدعم لرعاية السرطان الذي يمكن بدوره أن يساعدك على تخطي تلك الفترة العصيبة.

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
يساعدك العيش بأسلوب حياة صحي على تقليل عوامل الخطر والبقاء بصحة جيدة أثناء العالج. احرص على:

تناول نظام غذايئ صحي	 
الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي	 
الحد من شرب الكحول واإلقالع عن التدخين	 
الحفاظ على وزن صحي	 
الحصول على ثماين ساعات من النوم كل ليلة	 
تقليل التوتر	 

تعرف على سرطان الكبد حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن رعايتك، وابق على اتصال مع األصدقاء المقربين والعائلة، وابحث عن 
شخص تستطيع التحدث إليه حول الموضوع. اسأل طبيبك العام عن مجموعات الدعم المحلية. ضع خطًطا للمجهول وناقش تخطيط الرعاية 

للمراحل المتقدمة مع طبيبك العام.
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مع من يمكنني التحدث للحصول على الدعم؟

ما هي األطعمة التي يجب أن أتجنبها؟

ماذا لو ساءت أعراضي؟

مع من أتواصل لطلب المساعدة؟

هل أنا معرض لخطر أي مضاعفات أخرى؟

هل أحتاج إىل عملية زرع كبد؟

ما هي األسئلة التي يمكنني أن أطرحها على طبيبي؟



سرطان الكبد

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 التي يقدم العاملون فيها الرعاية وأفضل أنواع 

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؟
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https://canceraustralia.gov.au/sites/default/files/publications/livr_liver_cancer_factsheet_51e64803
https://www.cancercouncil.com.au/liver-cancer-2/

