
نحن مؤسسة خريية وطنية ُمكرَّسة إلنقاذ األرواح من خالل التشخيص املبكر وتحسني نوعية حياة املصابني 

برسطان البنكرياس. 

كيف نفعل ذلك...

من خالل رفع مستوى الوعي العام والتعريف برسطان البنكرياس وأعراضه لتحقيق التشخيص املبكر.  

من خالل الضغط عىل الحكومة وأصحاب املصلحة الرئيسيني من أجل إحداث التغيري والنهوض مبستوى   
الرعاية الصحية لألفراد.

من خالل توفري املوارد التعليمية الرائدة املجانية ووحدات التدريب عىل التعلم اإللكرتوين املعتمدة   
ملجتمعاتنا الطبية ومجتمعاتنا املعنية بالرعاية الصحية من أجل تشخيص رسطان البنكرياس يف وقت 

مبكر قدر اإلمكان.

من خالل متويل األبحاث املبتكرة لتحسني التشخيص املبكر، وتطوير عالجات فعالة، وتحسني نتائج   
معالجة رسطان البنكرياس.

من خالل توفري معلومات مريض مجانية وسهلة الفهم الفهم ومعتمدة و وتقديم الدعم العميل   
والعاطفي لجميع املترضرين من رسطان البنكرياس.

نبذة حول شبكة مكافحة رسطان البنكرياس

“باعتباري من الناجني من رسطان البنكرياس، فأنا دليل حي عىل أنه 

ميكن تحقيق التشخيص املبكر، وأن هناكأمالً، وأن تحسني معدالت البقاء 

عىل قيد الحياة أمًرا ممكًنا!” عيل ستونت، الرئيس التنفيذي ومؤسس 

شبكة مكافحة رسطان البنكرياس

pancreaticcanceraction.org

إنقاذ األرواح من خالل التشخيص املبكر

 األعراض واملعلومات

الرئيسية

دليل رسيع

لرسطان 

البنكرياس

6
ما هي املخاطر؟ 

يُعد سبب رسطان البنكرياس غري معروف. ومع ذلك هناك بعض العوامل التي تزيد من احتاملية اإلصابة 

برسطان البنكرياس:

ميثل كل من اتباع نظام غذايئ صحي متوازن، والحفاظ عىل وزن صحي، وعدم التدخني الطرق التي ميكنك 

من خاللها تقليل تعرضك لخطر اإلصابة. وإذا مل يكن أيٌّ من عوامل الخطر هذه ذات صلة بك، فهذا ال 

 يعني أنه ال ميكنك أن تتعرض لإلصابة. وللمزيد من املعلومات،قم بزيارة: 

panact.org/causes

  التهاب
البنكرياس املزمن

السمنة

 تاريخ العائلة
املريض

العمر

منتجات التبغ

مرض السكري

0303 040 1770  

fundraising@panact.org  

pancreaticcanceraction.org  

@PancreaticCancerAction  

@OfficialPCA  

pancreatic_cancer_action  

 للمزيد من املعلومات حول رسطان البنكرياس وشبكة مكافحة

رسطان البنكرياس، يُرجى التواصل معنا.

إنقاذ األرواح من خالل التشخيص املبكر

 إذا كنت ترغب يف التربع ومساعدتنا يف مكافحة رسطان البنكرياس، يُرجى زيارة:

 panac.org/donate أو امسح رمز االستجابة الرسيعة

حقوق الطبع والنرش والتأليف © محفوظة لصالح شبكة مكافحة رسطان البنكرياس 2021.ِ جميع الحقوق 

محفوظة.مؤسسة خريية مسجلة يف إنجلرتا وويلز تحت رقم )1137689( واسكتلندا تحت رقم 
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 العنوان املسجل:

 Pancreatic Cancer Action, 
Unit 9, Oakhanger Farm Business Park, 

Oakhanger, Hampshire, GU35 9JA. 
PCA0096V4.
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يجب عيّل أن أعرف عن رسطان 

يحدث رسطان البنكرياس عندما تنمو خاليا البنكرياس بشكل ال ميكن السيطرة عليه لتكوين تكتل أو كتلة، والتي 

عادًة ما يُشار إليها باسم “الورم الرسطاين”.

هناك وظيفتان رئيسيتان للبنكرياس يف الجسم كام ييل:

•  يساعد يف تخليق اإلنزميات التي تساعد عىل هضم )تحليل( األطعمة.
•  إنتاج هرمونات مثل اإلنسولني والجلوكاجون، وهي الهرمونات التي تتحكم يف مستويات السكر يف الدم.

وعىل هذا النحو، يساعد البنكرياس الجسم عىل استخدام الطاقة التي يحصل عليها من الطعام وتخزينها. عندما 

ينشأ الرسطان يف البنكرياس فإنه يؤثر عىل كيفية عمل العضو، وهو ما ميكن أن يجعلك مريًضا للغاية. 

الكبد

ا�رارة ا�عدة

البنكرياس

ملاذا يجب عيّل أن أعرف عن رسطان 

البنكرياس؟

رسطان البنكرياس هو خامس أكرب الرسطانات القاتلة يف اململكة املتحدة  يف معظم الحاالت،   
ميكن أن ينشأ بشكل غري متوقع مع عدم وجود

أي ارتباط عائيل باملرض  

تُعني معرفة العالمات واألعراض أنه ميكنك معالجة أية مخاوف قد تكون لديك يف وقت   
مبكر قدر اإلمكان.

ميكن للتشخيص املبكر أن يزيد بصورة كبرية من فرصتك يف الخضوع لجراحة تنقذ حياتك.  

الحقائق

ميكن أن يصيب رسطان البنكرياس أي شخص بالغ. وهو يُصيب كل من الرجال والنساء   
بشكل متساٍو.

يجرى تشخيص ما يقرب من 10,000 شخص كل عام يف اململكة املتحدة )ويتم عىل هذا   
النحو تشخيص 909 العب من فرق كرة قدم(

يتوىف 9,000 شخص كل عام، ويبقى أقل من 8% عىل قيد الحياة ملدة 5 سنوات.    
ويبقى عىل قيد الحياة فقط 5% ملدة 10 سنوات.

ال يوجد اختبار للكشف عن رسطان البنكرياس وتكون الجراحة هي العالج الوحيد حاليًا.  

تكون نسبة البقاء عىل قيد الحياة ملدة سنة واحدة يف حالة تشخيصك من ِقبل طبيبك العام   
هو 32%. إذا تم استقبالك يف قسم الحوادث والطوارئ )A&E(، فسيكون هذا الرقم 

أقل من %12.

مرض السكري - الذي نشأ مؤخرًا وغري املرتبط بزيادة الوزن  •
املزاج اليسء أو اكتئاب - الشعور بالحزن باستمرار  •
اإلرهاق - الشعور بالتعب أو اإلرهاق طوال الوقت  •

فقدان الشهية - الشعور بعدم الرغبة يف تناول الطعام  •
الغثيان والقيء  - الشعور بالتوعك واملعاناة من التوعك.   •

عرس الهضم

 فقدان الوزن
غري املفهوم

Without 
trying 

 الشعور بأمل أو عدم ارتياح
يف الجزء العلوي من البطن

الريقان
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البنكرياس

 إذا كنت أنت، أو شخص تعرفه، تعاين من

 أي من هذه األعراض، وكانت غري طبيعية بالنسبة

 لك، ال تتجاهل هذه األعراض.

 اذهب لزيارة طبيبك

العام عىل الفور.

 قد يكون من املفيد االحتفاظ بسجل األعراض الت

  تعاين منها حتى يتسنى لك فهم ما حدث بسهولة عندما

 تزور طبيبك العام.قم بزيارة موقعنا اإللكرتوين التايل: 

 panact.org/symptoms-diary 
لتحميل هذا السجل.

 إذا كنت ترغب يف التحدث إىل شخص ما قبل الذهاب

 إىل طبيبك العام، فرُيجى 

االتصال بنا عىل الرقم التايل 1770 040 0303. 

 ماذا أفعل إذا كنت أعتقد

 أن لدّي هذه األعراض؟

Where a 
woman’s 
bra strap 
may be 
and can 
eased by 
leaning 
forward

  وجود تغريات يف
طريقة تغّوطك

 الشعور بأمل أو عدم
االرتياح يف منتصف الظهر

That don’t 
flush easily

ينشأ رسطان البنكرياس يف الجسم، وقد يسبب بعض العالمات واألعراض التالية:

ما هي األعراض؟


