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حقائق
رسطان الرئة هو من أكرث الرسطاانت ش يوعاً يف العامل بعد رسطان اجلدل ،ورسطان الثدي عند النساء،
ورسطان الربوس تات عند الرجال وهو املسبّب األكرث للوفاة.

يموت  35000خشص تقريباً لك س نة بسبب رسطان الرئة.

التدخني هو أعظم عامل خطورة وميكن اجتنابه.

أهداف الشهر العالمي لسرطان الرئة
زايدة مس توى الوعي العام برسطان الرئة
دمع األحباث العلمية حول رسطان الرئة

تثقيف املعرضني خلطر اإلصابة برسطان الرئة
رفع مس توى الوعي بأرضار التدخني

ما هو سرطان الرئة

ينشأ رسطان الرئة شأنه شأن بقية أنواع الرسطاانت ،عندما يصيب اخللل والاضطراب الفعاليات الطبيعية
النقسام اخلالاي وتاكثرها وهو األمر اذلي يفسح اجملال حلدوث منو غري طبيعي وخارج عن الس يطرة لبعض تكل
اخلالاي حبيث تمنو تكل اخلالاي لتكون ما يش به الكتةل أو الورم.

من الذي يصاب بسرطان الرئة؟
قد يس تغرق رسطان الرئة عدة س نوات ليك يتطور ويظهر مكرض .ويعد تدخني السجائر أكرث عوامل اخلطر ش يوعًا اليت تؤدي لإلصابة به  .ومن املعلوم بأن الكثري من األفراد
اذلين يتعرضون دلخان السجائر أو يس تنشقون بعض مكوانته ينهتيي هبم األمر إىل حدوث تغيري ٍات غري طبيعية ومزمنة يف الرئتني وميكن لتكل التغيريات أن تتسبب يف نشوء
أورا ٍم رسطانية تمنو داخل الرئة.
وجد أيضً ا بأن فردين من بني لك ثالثة أفراد من املصابني برسطان الرئة تبلغ أعامرمه أكرث من  65س نة.
الفئة العمرية األوسع ممن يمت تشخيص إصابهتم هبذا املرض يه فئة  70عا ًما.

اتضح أنه من اجملموع اللكي حلاالت رسطان الرئة يف معوم العامل يمت تشخيصها واكتشافها يف أفرا ٍد مل يس بق هلم أن دخنوا السجائر .أما السبب الاكمن وراء إصابة هؤالء األفراد
هبذا املرض فليس معروفًا عىل وجه التحديد.

كيف يتم تشخيص سرطان الرئة؟
 عندما يمت مالحظة نتاجئ غري طبيعية تظهر عند حفص ودراسة الصور الشعاعية املأخوذة ملنطقة صدرالفرد املعين.
ظهور أعراض مثل

السعال وضيق التنفس وآالم الصدر والشعور ابلتعب وفقدان الوزن.

وقد تتطلب معلية تشخيص مرض رسطان الرئة بأخذ عينة أو خزعة وحتليلها أو استئصال قسم من خالاي أو نس يج الكتةل أو
الورم املشكوك بأمره.

اإلجراءات الوقائية
اإلقالع عن التدخني والبعد
عن املدخنني
أتباع نظام غذايئ حصي غين ابخلرضوات والفواكه.
ممارسة الرايضة ابنتظام

 أخذ الاحتياطات املتاحةعن أجراء التجارب املعملية
 التأكد من عدم وجودآاثر غاز الرادون يف البيت

طرق عالج سرطان الرئة
معاجلة ابس تخدام العوامل الاس هتدافية.
ويه ٍ
بشلك جيعلها
أصناف جديدة ومس تحدثة من األدوية املركبة ٍ
تس هتدف نقاط ٍ
ضعف حمددة يف اخلالاي الرسطانية أو تس هتدف
األنسجة الساندة احمليطة اكألوعية ادلموية .ومن املمكن إعطاء
هذا النوع من األدوية عىل شلك أقراص أو عن طريق أنبوب
احلقن عرب الوريد.

املعاجلة

الكمييائية.

وتعين اس تخدام األدوية املركبة حبيث تقتل اخلالاي رسيعة المنو مثل خالاي الرسطان.
بشلك مبارش عرب الوريد إما بواسطة األنبوب
وقد يمت حقن األدوية الكمييائية هذه ٍ
املغذي الوريدي أو ابحلقن يف الوريد أو أن تعطى ابس تخدام أنبوبة القسطرة ويه
عبارة عن أنبوبة رفيعة يمت إدخالها يف أحد األوردة ادلموية الكبرية حيث تبقى مثبت ًة
هناك حلني انتفاء احلاجة إلهيا.

املعاجلة ابجلراحة
مازالت العمليات اجلراحية تعترب اخليار األمثل ملعاجلة رسطان الرئة عندما
يكون يف مراحهل األوىل .حيث أن إزاةل الورم الرسطاين وما جياوره من
أنسجة رئوية يوفر للمريض أفضل فرص الشفاء عندما يكون املرض يف مرحةل
الانتشار املوضعي.

املعاجلة الاشعاعية
املعاجلة ابإلشعاع يه عبارة عن اس تخدام نوع من األشعة الس ينية
عالية الطاقة اليت تعمل عىل قتل اخلالاي الرسطانية.

روى الترمذي وصححه األلباني أن رسول اله قال:

أسالوا اهلل العفو والعافية ؛ فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية

