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النساء والتوليدمع تحيات الجمعية اللبنانية ألمراض   
 

ئةر سرطان ال       
 

 ؟ ئةالرما هو سرطان 

 الرئتين، في تبدأ التي السرطاناتمن 

الممرات  بطانة تكون في خاليا  ما وعادة

 قسمين إلى وتنقسم الخاليا الهوائية،

و  الصغيرة سرطان الرئوي ذات الخاليا

كيفية شكل الخاليا غير الصغيرة تبعا الى 

 .تحت المجهر

 

 األكثر عرضة للخطر؟ ممن ه

 21 ب المدخنات هم معرضات أكثر 

من غير  الرئة بسرطان لإلصابة مرة 

 المدخنات

 من الرئة لسرطان عرضة أكثر النساء 

 الرجال

 خطر أيضا يزيد السلبي التدخين 

 الرئة بسرطان اإلصابة

 غير  المرض لدى النساء يزداد هذا

 نساء واحدة من خمس: المدخنات

 الرئة ستصاب بسرطان

ما الذي يجب معرفته عن الكشف 

 ؟رئةالمبكر لسرطان ال

 عن للكشف أي فحص روتيني حاليا ال يوجد

فعالية أي من   تثبت ولم. الرئة سرطان

 من العديد وتستخدم. الفحوصات الموجودة

 في بما الرئة، لتشخيص سرطان االختبارات

 .والخزعات صورال الدم، اختبارات ذلك

 

 

 ؟ئةرال الوقاية من سرطان يمكنك كيف

 سرطان من نفسك لحماية طريقة أفضل

 طباءينصح األ. التدخين عدم يه الرئة

 حول المشورة طلبالمدخنات ب النساء

التدخين عن  بالتوقف .التوقف كيفية

 ألضرارا يأو تعكس يممكن أن توقف

 مخاطر يقللفت .السجائر عن الناجمة

 ٪05 بنسبة قلبيةال نوباتالب االصابة

 عن اإلقالع بعد األولى السنة خالل

 االصابة بسرطان فرصكذلك  التدخين،

 من وغيرها القلب، وأمراض الرئة

  االمراض

 

 

المكانية ما هي عالمات التحذير 

 ؟ئةرسرطان ال وجود

 سرطان من عالمات التحذيرال تظهر 

 :اال بعد انتشاره  الرئة

 المستمر السعال 

 بدم بلغم مصاحب 

 الصدر في ألم 

 أو  الرئة نوبات متكررة من التهاب

 الشعب الهوائية

 بّحة 

 الشهية وفقدان الوزن فقدان 

 أزيز أو التنفس في ضيق 

 ؟يتعلم هل

 بنسبة حياتها المرأة المدخنة تقصر بأن 

 سنة 1..2

  حياة المرأة االنجابيةبالدخان يضر .

 خطر في هم اللواتي يدخنن النساء

 الخصوبة وجود مشاكل من متزايد

 الرحم، سلس عنق سرطان ، والحمل

 وقت في حيضال وانقطاع ، البول

 .مبكر

 يؤدي الى  الحمل فترة خالل التدخين

  وزن وانخفاض بكرة،حدوث والدات م

 رضعلل المفاجئ والموت ،الوليد

 ؟ئةركيفية معالجة سرطان ال

 سرطانال  نوع على أساساالعالج  يعتمد

 الجراحة، :الخيارات تشمل. ومرحلته

 اإلشعاعي،أو العالج الكيميائي، العالج

ومع ذلك في كثير من  هذه، من مزيج

  يعالج السرطان الاالحيان 

هل طبيبي النسائي هو الشخص 

 سرطان عنمعه  حدثالمناسب للت

 الرئة؟

النساء تزور الطبيب النسائي  من كثير

 فهو يمكن أن يقدم لك. بشكل  منتظم

المشورة الالزمة للتوقف عن التدخين 

ويساعدك على اختيار أسلوب حياة مناسب  

 ،يقلل لديك مخاطر حدوث سرطان الرئة

ويستطيع أيضا أن يصف لك بدائل 

 .النيكوتين أو أدوية تساعدك على االقالع

 

 

 
 

من   والرجال النساء لوفيات الرئيسي السبب هو الرئة سرطان 

 .حياتها في الرئة ستصاب بسرطان 61أصل  من إمرأة. السرطانات


