
 سرطان القولون هو من السرطانات األكثر 
انتشارا في نافارا.

إن مت اكتشافه في وقت مبكر ميكن عالجه 90% 
من احلاالت.

يقدم برنامج الكشف املبكر على سرطان 
القولون إمكانية القيام بفحص أولي بسيط 

لتشخيص املرض في الوقت املناسب.

عندما يصل البرنامج إلى منطقة سكنك سوف 
تصلك بطاقة دعوة إن كان عمرك بني 50 و 69 

سنة.

اقبل دعوتنا.
فحص طبي بسيط ميكن أن ينقذ حياتك.

للمزيد من املعلومات

مركز نافارا للصحة العامة والعمل
برنامج الكشف املبكر على سرطان القولون
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 سرطان القولون

ما هو سرطان القولون؟
إنه ورم خبيث يظهر في املعي الغليظ أو في الشرج 

نتيجة إصابة يطلق عليها اسم البوليب القولوني.

ما هي املرات التي يظهر فيها؟
في نافارا, يعتبر من األورام املنتشرة كثيراً. ويشكل املرتبة 

الثانية عند النساء بعد ورم الثدي وفي الرجال كذلك 
بعد سرطان الغدة البروستاتية,  وهو األكثر تسبيباً 

للموت عند النساء.
والشائع في األمر هو أن هذا الورم يكون في  أشخاص 

ذوي تاريخ مرضي عائلي في سرطان القولون أو الشرج 
وأمراض التهابية معوية خطيرة أو نتوءات البوليب.

وبغض النظر عن هذه احلاالت فاخلطر يزيد بعد عمر 50 عاماً.

ما هي األعراض التي يظهر بها؟
سرطان القلون ال يظهر في أغراض واضحة في املراحل 

التمهيدية, رغم اعتبار تواجد الدم في الغائط  
والتغييرات في العادات املعوية وفقدان الوزن دون سبب 

ظاهر من أحد األعراض املشكوك فيها. 

هل ميكن جتنبه؟ 
تقل احتماالت اإلصابة به باالكثار من تناول الفواكه 

واخلضراوات والتقليل من الدهون ذات املصادر احليوانية 
وممارسة األنشطة الرياضية بشكل منتظم. جتنب املسنة 

واستهالك الدخان والكحول.

هل ميكن عالجه؟
إن مت اكتشافه في الوقت املناسب ميكن أن تكون معاجلته 

والشفاء منه سهالً. عند تشخصيه مبكراً ميكن شفاء 
أكثر من %90 من احلاالت. وفي حال اكتشافه في 

مراحل متقدمة تقل حاالت النجاة منه إلى أقل من 50%.
ولذلك وصعت مصلحة الصحة في حكومة نافارا منذ 

عدة سنوات برنامج الكشف املبكر لسرطان القولون 
بإعطاء إمكانية القيام مجاناً باخلضع للفحوص 

واالختبارات الالزمة للكشف عن سرطان القولون في 
الوقت املناسب.

برنامج الكشف املبكر على سرطان القولون

إلى من يوجه؟
البرنامج موجه باألساس إلى النساء والرجال الذين 

يتراوح عمرهم بني 50 إلى 69 سنة والقاطنني بنافارا.

هل ميكن طلب موعد للكشف عن سرطان القولون؟
ال. عندما يصل البرنامج إلى منطقة سكنك سوف يقوم 

املركز الصحي بإرسال دعوة شخصية إلى منزلك.
انتظر وصول رسالة الدعوة الشخصية هذه. وهي الطريقة 

الوحيدة لضمان الكشف على جميع األشخاص الذين 
يشملهم البرنامج. ولكن إن شعرت بأعراض غير طبيعية 

في أي حلظة عليك باستشارة الطبيب وبأقرب وقت 
ممكن من فضلك.

ميكنك استشارة اجلدول في األعوام القادمة على املوقع 
االلكتروني: 

www.cancercolon.navarra.es

ما هو هذا اإلختبار أو الفحص الطبي؟
إنه فحص يؤوب إلى اكتشاف الدم في الغائط وهو دم 

غير مرئي بالعني املجردة. وبشكل عام يجب إعادة 
الفحص كل سنتني.

سوف حتصل مع بطاقة الدعوة التي نرسلها إلى منزلك 
على جميع األدوات الالزمة ألخذ العينة. بعد أخذ 

العينة عليك بتسليمها في أسرع وقت ممكن في املركز 
الصحي اخلاص بك. وستحصل على النتيجة بعد عدة 

أيام.

ماذا تعني نتيجة الفحص اإليجابية؟
يصل حوال 50 من كل 1000 شخص إلى نتيجة إيجابية 

بعد القيام بالتحليل لكن يتم في حالتني2  فقط تأكد 
التحاليل وجود سرطان القوولن. في حالة واحدة 1 من 
كل 5 حاالت يكون سبب وجود الدم في الغائط يعود 

إلى وجود بوليب نتوءات حميدة يجب معاجلتها لتفادي 
حتولها إلى سرطان قولون في املستقبل.

ملعرفة سبب النزيف ومصدره يجب القيام بفحص املنظار 
القولوني. املنظار القولوني هو عبارة عن كشف على 
املنطقة الباطنية من األمعاء الغليظة تتم حتت التخدير 

لتفادي تسبيب األلم للمريض. ميكن فيها رؤية 
واكتشاف واستئصال اجلروح التي سببت هذا النزيف.

يساعد التشخيص والعالج املبكر على حتسني التوقعات 
ويضمن إمكانية شفاء أعلى وإيقاف للمرض.    


