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ما هو سرطان البروستاتا؟  
البرُوْستاتَا هي غدة صغيرة عند الرجال تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم، محيطة باإلحليل، أي الممر الذي ينقل البول والَمِنّي من 

المثانة عبر القضيب إلى خارج الجسم. تشكل غدة البروستاتا جزًءا من الجهاز التناسلي الذكري )انظر الرسم(. 

تفرز البروستاتا بعض السائل الذي يتكون منه الَمِنّي الذي يخّصب النطفة ويحميها. وتحتاج البروستاتا إلى هرمون التستوستيرون 
الذكري لتنمو وتتطور، وهو الهرمون الذي تنتجه الُخْصيتان. 

عادة ما تكون غدة البروستاتا بحجم حبة الجوز ومن الطبيعي أن تزداد حجًما مع تقدم الرجال في السن، مما يسبب المشاكل في 
بعض األحيان، منها على سبيل المثال صعوبة التبول. 

الجهاز التناسلي الذكري

يحدث سرطان البروستاتا عندما تتطور خاليا غير طبيعية في البروستاتا، وهذه الخاليا لديها القدرة على االستمرار في التكاثر، وقد 
تنتشر خارج البروستاتا. تسمى السرطانات التي تنحصر في البروستاتا بسرطان البروستاتا الموضعي، وإذا امتد السرطان إلى األنسجة 

المحيطة المجاورة للبروستاتا أو إلى الُعقد اللمفيّة الحوضيّة، يطلق عليه سرطان البروستاتا المتقدم موضعًيا. وفي بعض األحيان 
يمكن أن ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك أعضاء أخرى وُعقد لمفيّة )خارج الحوض( والعظام. وهذا ما 

يسمى بسرطان البروستاتا المتقّدم أو النقيلّي. إال أن معظم سرطانات البروستاتا تنمو ببطء شديد ويبقى حوالي ٪95 من الرجال على 
قيد الحياة لمدة 5 سنوات على األقل بعد تشخيصهم بالمرض، وخاصة إذا تم تشخيصهم بسرطان البروستاتا الموضعي.
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الكشف التشخيص  العالج والتحكم في اآلثار 
الجانبية

فريق الرعاية الصحية

رعاية داعمة

النجاة

متابعة الرعاية

الحياة بعد سرطان 
البروستاتا

التعايش مع سرطان البروستاتا 
المتقدم

1. المقدمة 
خصص هذا الكتيب للرجال الذين قرروا التعامل مع سرطان البروستاتا بالخضوع للمراقبة الفعالة،  كما هو مخصص أيًضا للرجال 

الذين هم بصدد اتخاذ قرار بشأن خياراتهم العالجية إذا ما أوصاهم طبيبهم األخصائي بالخضوع للمراقبة الفعالة كخيار مناسب.  
كما وقد تفيد قراءة هذا الكتيب األشخاص المهمين في حياتك، مثل شريكة/شريك حياتك وأسرتك وأصدقائك.  وهو يحتوي على 

معلومات بشأن المراقبة الفعالة وما تنطوي عليه.

رحلتك مع السرطان  
من الشائع أن تقابل عدًدا من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين بعد تشخيصك بسرطان البروستاتا، يعملون مًعا على اختالف 

تخصصاتهم كفريق رعاية صحية واحد)يعرف أحيانا بالفريق متعدد التخصصات(.  يشتمل هذا الفريق على مهنيين في مجال الصحة 
يشاركون في تشخيص السرطان لديك ومعالجته، والتحكم في أعراض المرض واآلثار الجانبية ومساعدتك في التكيف مع مشاعرك 

ومخاوفك أثناء رحلتك مع المرض. 

تختلف تجربة السرطان من شخص إلى آخر، حتى بالنسبة للمصابين بنفس النوع منه. وقد تختلف رحلتك مع سرطان البروستاتا عن 
غيرك اعتماًدا على درجته )مدى عدوانيته( ومرحلته )مدى انتشاره( وأي حاالت مرضية كامنة لديك. 

رحلتك مع سرطان البروستاتا  

وكما يوضح الرسم البياني أعاله فقد يكون من المفيد التفكير في تجربة السرطان كمراحل مختلفة: الكشف والتشخيص والعالج 
ومتابعة الرعاية، وإما الحياة بعد السرطان أو الحياة مع سرطان البروستاتا المتقدم. تعامل مع كل مرحلة على حدة حتى تتمكن من 

تفتيت ما قد يبدو موقًفا مدمرًا إلى خطوات أصغر يمكن التعامل معها بسهولة أكثر. 

سيركز فريق الرعاية الصحية المعتني بك منذ لحظة اكتشاف إصابتك بسرطان البروستاتا على إبقائك حيّا في كل جانب من جوانب 
صحتك وعافيتك أثناء تعايشك مع السرطان وما بعده. يشمل البقاء على قيد الحياة أيًضا عائلتك وأحباءك .

ما هي المراقبة الفعالة؟   .2
المراقبة الفعالة هي خيار عالجي للرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذي يشكل خطرًا منخفًضا أو متوسطًا عليهم. وهي تنطوي 

على اتباع برنامج يتم خالله رصد أي تغييرات قد تطرأ على السرطان لديك. 

والهدف من المراقبة الفعالة هو تجنب العالج الفوري غير الضروري وإيجاد الوقت األنسب لبدئه في المستقبل إذا استدعى األمر 
ذلك. 

أثناء خضوعك للمراقبة الفعالة يتم رصد السرطان عن كثب بحثًا عن أية أعراض أو عالمات تشير إلى تطوره. ومن هذه العالمات: 

• تحديد التصوير بالرنين المغناطيسي أو الخزعات المتكررة زيادة حجم الورم السرطاني   
• ارتفاع درجة تصنيف السرطان   

• ارتفاع كبير في مستويات مستضد البروستاتا.   

ال تتطور معظم السرطانات وال تحتاج إلى مزيد من العالج، ولكن إذا ما تطورت فقد تتم التوصية بعالجات مثل الجراحة أو العالج 
اإلشعاعي. 

هناك حاليًا دالئل قوية على سالمة الرصد المنتظم والدقيق للرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذي يشكل خطرًا قلياًل عليهم. قد 
تؤجل المراقبة الفعالة الحاجة إلى العالج لسنوات عدة لدى البعض، بل وقد تتجنب حاجة البعض منهم للحصول على عالج فّعال 

لسرطان البروستاتا. 
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اتخاذ قرار بالخضوع للمتابعة النشطة    .3
سيساعدك اإللمام الكامل باألمر على اتخاذ أفضل قرار بشأن المراقبة الفعالة، لذلك اطلب من جراح الجهاز البولي المعالج لك أن 

يشرح لك ما تنطوي عليه وما هي فوائدها ومخاطرها ولماذا يعتبرها خيارًا جيًدا لك. 

كما ويمكنك الحصول على الدعم والمعلومات من طبيبك العام والممرضات والممرضين المتخصصين في سرطان البروستاتا و/أو أفراد 
جماعات الدعم الخاصة بالمصابين بسرطان البروستاتا. 

ومن المفيد كثيرًا أيضا مناقشة خيارات العالج مع أفراد أسرتك وشريك)ة( حياتك واصطحابه)ا( معك إلى مقابالتك الطبية. 

فيما يلي بعض األسئلة التي يمكنك طرحها على جراح الجهاز البولي أو على أفراد فريق رعايتك الصحية بشأن المراقبة الفعالة: 

• ماذا نعرف عن السرطان الذي أصبت به من الفحوص واالختبارات التي أجريتها؟   
• كيف تعرف أنه لم ينتشر؟   

• ماذا سيحدث إن لم أبدأ في العالج فورًا؟   
• ما هي خيارات العالج المتاحة لي؟   

• ما هي إيجابيات وسلبيات كل خيار في حالتي؟   
• هل هناك أي عوامل أخرى علي التفكير فيها قبل أن أقرر؟   

• ما احتمال تطور السرطان لدي ليصبح أكثر ضررًا؟   
• ما هي مخاطر تأجيل العالج؟   

• كيف ستؤثر علّي المراقبة الفعالة في حياتي اليومية؟   
• كم مرة سأحتاج إلى إجراء اختبارات مستضد البروستاتا والتصوير بالرنين المغناطيسي و/أو الخزعات؟   

• ما هي التكلفة التي تنطوي عليها المراقبة الفعالة؟   
• كم من الوقت سأستمر في المراقبة الفعالة؟   

• ماذا سيحدث إذا بدأ السرطان في النمو؟   
• ما هو احتمال حاجتي إلى العالج الفّعال في المستقبل؟    

يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن خيارات العالج المختلفة في نشرة “سرطان البروستاتا - دليل للرجال حديثي التشخيص” 
pcfa.org.au التي يمكن تنزيلها من الموقع

من يمكنه الخضوع للمراقبة الفعالة؟

قد تُعرض عليك المراقبة الفعالة إذا كنت مصابا بسرطان البروستاتا المتقدم منخفض الخطورة والذي يتم تحديده من خالل:
• مستويات مستضد البروستاتا التي تقل عن أو تساوي 10 نغ/مل  

• وسرطان منخفض الدرجة - مجموعة الدرجة األولى )مقياس غليسون أقل أو مساوي لـ 3 + 3 = 6(  
.T2و T1 ومرحلة مبكرة من السرطان المتموضع داخل البروستاتا - مرحلة الورم •  

وقد تعرض المراقبة الفعالة أيضا على بعض الرجال المصابين بسرطان البروستاتا متوسط الخطورة ممن لديهم كميات قليلة منه في 
مجموعة الدرجة الثانية. 

يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن تصنيف سرطان البروستاتا في نشرة “سرطان البروستاتا - دليل للرجال حديثي التشخيص” 
pcfa.org.au التي يمكن تنزيلها من الموقع

فوائد المراقبة الفعالة

•  تتم مراقبة السرطان عن كثب، وهي طريقة معالجة أثبتت الدراسات السريرية سالمتها الشديدة.   
•  تتجنب أو تؤخر اآلثار الجانبية المرتبطة بالعالجات الجذرية )مثل الجراحة أو العالج اإلشعاعي(.  

•  قد ال تكون هناك حاجة أبًدا للعالجات الجذرية إذا بدا من المراقبة أن السرطان ال ينمو أو ينتشر.  

اآلثار الجانبية المحتملة الناجمة عن المراقبة الفعالة

•  هناك احتمال بسيط أن تصاب باأللم أو الكمدات أو النزف من جراء االختزاع  

أمور يجب أخذها في االعتبار

•  يقلق بعض الرجال من عدم القيام بأي إجراء لمعالجة السرطان.  
•  يستدعي األمر إجراء فحص منتظم للمستقيم باإلصبع واالختزاع.  

•  هناك دائما احتمال ضئيل أال يتم تحديد تطور سرطان البروستاتا.  

االنتظار بحرص  

أحيانا يتم االنتظار بحرص للتعامل مع سرطان البروستاتا بدال من المراقبة الفعالة، 

وكثيرًا ما يوصى به للرجال الذين لديهم مشاكل صحية أخرى أو الذين ال يتوقع لهم أن يعمروا أكثر من 10 سنوات. 

والهدف من االنتظار بحرص هو رصد األعراض الناجمة عن سرطان البروستاتا ومعالجتها إذا ظهرت.  تنطوي هذه 
الطريقة على اختبارات أقل من المراقبة الفعالة. فإذا تطور السرطان تتم معالجة المصاب بالهرمونات أو بالحرمان 

من األندروجين بدال من الجراحة أو العالج اإلشعاعي وهي عالجات رامية إلى الشفاء من السرطان.
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التصوير بالرنين المغناطيسي  

سيجرى لمعظم الرجال تصوير بالرنين المغنطيسي في بداية مراقبتهم الفعالة وذلك للتأكد من عدم انتشار السرطان خارج 
البروستاتا. عادة ما سيشير عليك الطبيب بتكرار التصوير بالرنين المغناطيسي كجزء من خطة المراقبة الروتينية وخاصة إذا طرأت 

تغييرات على نتائج اختبار مستضد البروستاتا النوعي أو فحص المستقيم باإلصبع. سيسبق إجراء التصوير أحيانا أخذ الخزعة منك أو 
كبديل للخزعة الروتينية المتكررة. 

الخزعة 

يحتاج جميع الرجال إلى عمل خزعة في وقت التشخيص لتحديد مدى مالءمتهم للمراقبة الفعالة، وسوف تحتاج إلى عمل خزعات 
إضافية بعد أن تبدأ المراقبة الفعالة. سيخبرك الطبيب كم مرة تحتاج إلى عمل الخزعة. 

االختبار الجزيئي 

هناك اختبارات جديدة قيد التطوير يمكنها تحليل التركيب الجيني لسرطان البروستاتا في عينات الخزعة. وقد تساعد هذه 
االختبارات في التنبؤ بأي من أنواع السرطان من المرجح أن تتطلب العالج وأي منها يكون احتمال حاجتها للعالج منخفًضا للغاية. ال 

يوصى بهذه االختبارات بشكل روتيني حاليًا، ولكن مع توفر المزيد من األدلة قد تصبح جزًءا أكثر انتظاًما من المراقبة الفعالة. 

العالمات البيولوجية 

العالمات البيولوجية هي جزيئات موجودة في سوائل الجسم مثل الدم والبول والَمِنّي التي يمكن أن تظهر عليها عالمات المرض. 
وهناك العديد من االختبارات التي يتم تطويرها أو تم تطبيقها مؤخرًا لقياس صحة البروستاتا من خالل تحليل العالمات البيولوجية 

في البول والَمِنّي. ال توجد أدلة كافية حتى اآلن الستخدامها على نطاق واسع في المراقبة الفعالة.

ما الذي تنطوي عليه المراقبة الفعالة؟   .4
قد تختلف المراقبة الفعالة من شخص إلى آخر، وسوف ينصحك طبيبك بشأن برتوكول المراقبة الفعالة المعين لك.   من المهم أن 

تتابع مواعيدك وأال تفوت إجراء االختبارات المنتظمة التي تم تحديدها لك. 

ستنطوي المراقبة الفعالة على: 
• إجراء اختبارات مستضد البروستاتا النوعي على فترات منتظمة   

• إجراء فحص المستقيم باإلصبع على فترات منتظمة   
• إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للبروستاتا على فترات منتظمة   

• إجراء خزعات متكررة على فترات منتظمة.   

إذا أشارت نتائج االختبارات إلى احتمال نمو السرطان لديك فقد تعرض عليك اختبارات إضافية لفحصه. فإذا اكتشفت أي تغييرات 
عليه سيشار عليك بالخضوع للعالج الفعال الهادف إلى شفائك من السرطان. 

تستمر دراسة المراقبة الفعالة وقد تتغير البروتوكوالت نتيجة لذلك مع ظهور األدلة الطبية الجديدة، مما قد يؤثر بدوره على أي من 
االختبارات ستحتاجها ووتيرة تكرارها. وقد تعرض عليك اختبارات جديدة يتم تطويرها للمساعدة على التكهن بضرورة العالج من 

عدمه. 

 )PSA( اختبار الُمْسَتِضّد النوّعي للبروستاتا

سيتم فحص مستوى مستضد البروستاتا النوعي لديك على فترات منتظمة. وسوف يتقلب هذا المستوى مع مرور الوقت حتى إذا 
لم يكن السرطان لديك ينمو. سيخبرك طبيبك إذا كنت بحاجة إلى اختبارات إضافية بالنظر إلى نمط التغييرات على مستوى مستضد 

البروستاتا لديك. يعد ارتفاع مستوى مستضد البروستاتا مصدرًا للقلق وسيقوم طبيبك بحساب مدى سرعة ارتفاعه والوقت الذي 
يستغرقه ليتضاعف، 

فالسرعة المرتفعة وقصر وقت التضاعف قد يشير إلى احتمال نمو السرطان.  

 )DRE( فحص المستقيم باإلصبع

يتم فحص المستقيم باإلصبع بإدخال الطبيب بعد ارتدائه قفازًا طبيًا إصبعه المشحم في المستقيم ليشعر بحجم البروستاتا ويتحقق 
مما إذا كان هناك أّي أمر غريب. ويمكن تحسس وجود السرطان من حين آلخر بهذه الطريقة، ولكن ليس في كل الحاالت.

من المهم للغاية أن تستمر في الرصد الروتيني لسرطان البروستاتا لديك، ألن عدم قيامك بذلك يزيد من خطر عدم 
اكتشاف أي تغييرات قد تطرأ على السرطان مما سيؤدي بدوره إلى تقدم المرض وانخفاض فرص البقاء على قيد الحياة 

لفترة طويلة. 

يمكنك استخدام الجدول في القسم العاشر المعنون “تتبع نتائج اختباراتك” على صفحتي 17-16 لمساعدتك على تتبع 
نتائج االختبارات وخطتك. 
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5. من عليهم االنتقال من المراقبة الفعالة إلى العالج؟ 
أثبتت المراقبة النشطة كونها خيارًا آمًنا للرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة إما لتجنب الحاجة إلى العالج أو 

تأجيلها. ويتمتع الرجال الذين يبقون تحت المراقبة الفعالة بنفس فرصة العيش لمدة 10 سنوات التي كانوا سيتمتعون بها إذا اختاروا 
إجراء الجراحة أو العالج اإلشعاعي. 

تختلف فترة بقاء المصابين تحت المراقبة الفعالة وال يحتاج العديد منهم إلى العالج أبًدا. ومن ضمن بعض األسباب الداعية إلى 
تحول المريض من المراقبة الفعالة إلى العالجات:  

•  ارتفاع درجة السرطان - تبين نتيجة الخزعة أن درجة الورم السرطاني زادت   
•  زيادة حجم أو نمو السرطان - كما تدل على ذلك نتائج اختبارات مستوى مستضد البروستاتا و/أو التصوير بالرنين   

المغناطيسي 
•  القلق - قد يشعر بعض الرجال بالقلق البالغ العتقادهم بأن السرطان سيتنامى.    

إذا كنت تخضع للمراقبة الفعالة وتفكر في بدء العالج، فإن اإللمام قدر اإلمكان بسرطان البروستاتا وخيارات العالج المختلفة 
سيساعدك في اتخاذ القرار بشأن أنسب الخيارات لك.  اطلب من طبيبك أو الممرضة المتخصصة في سرطان البروستاتا مدك 

بالمعلومات على قدر حاجتك لها. وقد يفيدك أن تناقش خياراتك مع شريك)ة( حياتك أو أفراد األسرة أو األصدقاء المقربين. كما 
وسيساعدك التحدث مع أعضاء جماعة الدعم المحلية للمصابين بسرطان البروستاتا أو مع أفراد مجتمع PCFE على اإلنترنت على 

اتخاذ القرار. 

 )PCFA( للحصول على المعلومات والدعم اطلع على موقع مؤسسة سرطان البروستاتا األسترالية

pcfa.org.au/support اإللكتروني أو اتصل بنا على الرقم 99 00 22 1800.

االعتناء بنفسك أثناء المراقبة الفعالة     .6
الصحة النفسية 

من الطبيعي أن تنتابك مختلف المشاعر والعواطف إذا كنت مصابًا بسرطان البروستاتا، منها الصدمة والحزن والقلق والغضب 
والخوف واإلحباط. كما وقد تعاني من اآلثار البدنية لإلجهاد ومنها الغثيان وألم في المعدة واإلحساس بالكرب أو العصبية وصعوبة 

في الخلود للنوم، ستكون بعض األيام أصعب من غيرها، 

وقد يساعدك التحدث عن مشاكلك مع شريكتك/شريكك أو مع صديق حميم، وجمع المعلومات والنصائح من مصادر موثوقة، 
والتركيز على الحفاظ على صحتك. 

إذا كنت متضايًقا للغاية وتعاني من صعوبة التعامل مع الوضع، تحدث مع طبيبك العام أو أحد أعضاء فريق رعايتك الصحية. يمكنك 
.pcfa.org.au االنضمام إلى إحدى مجموعات الدعم التابعة لنا أو مجتمعنا عبر اإلنترنت أو قراءة مواردنا على الموقع

هل تشعر بالضيق والحاجة الماسة للمساعدة؟ 

اتصل باليف الين على الرقم 14 11 13 أو 
بما بعد االكتئاب )Beyond Blue(  على الرقم 4636 22 1300 

تم سرد المنظمات التي تقدم المعلومات والدعم في الصفحة 13.
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النشاط البدني والتمارين الرياضية   

للنشاط البدني أهمية كبرى في الحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية وتحسينها، ومن المهم أن تمارس بعضه في معظم األيام 
وإن لم يكن يوميًا. 

يجوز أن تبطئ التمارين الرياضية الهادفة تطور سرطان البروستاتا لديك وأن تقلل من اآلثار الجانبية للعالجات وتعزز من تعافيك.  
وبوسع التمارين الرياضية أيضا تحسين جودة الحياة والتخفيف من القلق واالكتئاب النفسي. 

أكثر أشكال التمارين الرياضية فعالية هي: 

• التمارين المستهدفة للقلب والجهاز التنفسي مثل السير السريع والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة   
•  تمارين المقاومة مثل رفع األثقال وتسلق الساللم وتمارين المقاومة العنيفة.   

الحمية والتغذية 

بوسع الحمية السليمة والمتوازنة تعزيز قوتك وحيويتك وعافيتك، ودعم إدارتك لتجربة السرطان التي تمر بها، بل وتحسين نتائج 
عالجه. 

لبلوغ أفضل نظام غذائي: 

•  تناول الكثير من الفواكه والخضروات، واألطعمة ذات الحبة الكاملة واللحوم خالية الدسم واألسماك والدواجن ومنتجات األلبان   
منخفضة الدسم.   

•  تجنب الدهون الحيوانية والوجبات المصنعة والبسكويت والكعك والفطائر والملح والسكريات المضافة   
• اشرب كميات وفيرة من الماء    

• حد من شرب الكحول   
• أقلع عن التدخين     

يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن الرفاه والحمية والتمارين الرياضية في نشرة “فهم    الصحة والعافية أثناء اإلصابة بسرطان 
pcfa.org.au البروستاتا” التي يمكن تنزيلها من الموقع

انضم إلى مجتمع PCFA عبر اإلنترنت 

مورد مجاني للمعلومات حول سرطان البروستاتا حيث يمكنك قراءة أحدث المدونات البحثية ومشاهدة مقاطع 
 الفيديو والوصول إلى منتدى الدردشة للتشارك بتجاربك وطرح األسئلة والتعلم من تجارب غيرك من األعضاء.  

onlinecommunity.pcfa.org.au

7. أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والدعم؟  

 )PCFA( مؤسسة سرطان البروستاتا األسترالية

7000 9438 )02( أو 99 00 22 1800)مكالمة مجانية( 
enquiries@pcfa.org.au  :البريد اإللكتروني

 www.pcfa.org.au

ما بعد االكتئاب النفسي )Beyond Blue(:  المبادرة الوطنية لالكتئاب النفسي - تقدم المعلومات والدعم للمصابين بالقلق 
واالكتئاب

1300 22 46 36
www.beyondblue.org.au

مجلس مرضى السرطان في أستراليا:  دعم مهني ومعلومات وخدمة إحالة تقدم هاتفيًا وعبر اإلنترنت. 

13 11 20
www.cancer.org.au

 خبراء التغذية في أستراليا:  ابحث عن أخصائي تغذية ممارس معتمد. 
)02( 6189 1200

info@dietitiansaustralia.org.au  :البريد اإللكتروني
www.dietitiansaustralia.org.au/find-an-apd

علوم التمارين الرياضية والرياضة في أستراليا )ESSA(:  ابحث عن أخصائي فسيولوجيا التمرينات معتمد. 

)07( 3171 3335
info@essa.org.au  :البريد اإللكتروني

www.essa.org.au/find-aep

اليف الين أستراليا:  دعم لألزمات الشخصية ومنع االنتحار. 

13 11 14 )خدمة على مدار الساعة( 
www.lifeline.org.au
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9. مسرد المصطلحات  
أخصائي تغذية - أخصائي صحة متخصص في تغذية اإلنسان. 

ممارس عام )GP( - طبيب أسرة، وأول شخص تراجعه إذا كنت مريًضا. يمكنه إحالتك إلى أخصائيين طبيين آخرين. 

فريق متعدد التخصصات - منهج في التخطيط لعالج السرطان وعالجه يعتمد العمل كفريق.  

ممرض)ة( متخصص)ة( في سرطان البروستاتا - ممرض)ة( مسجل)ة( من ذوي الخبرة تلقى أو تلقت تدريبًا إضافيًا لجعله)ا( ممرض)ة( 
خبير)ة( في رعاية مرضى سرطان البروستاتا. 

المستضد النوعي للبروستاتا )PSA( - بروتين في الدم تنتجه الخاليا في غدة البروستاتا. عادة يرتفع مستوى مستضد البروستاتا عن 
الطبيعي عند وجود سرطان البروستاتا. 

عالم نفس - أخصائي صحة يقدم الدعم العاطفي والروحي واالجتماعي. 

جودة الحياة - تقييم الشخص لوضعه ورفاهيته بشكل عام - ما إذا كان لديه أعراض وآثار جانبية، ومدى قدرته على العمل، وتفاعالته 
وعالقاته االجتماعية. 

استئصال البروستاتا الجذري - إجراء جراحي إلزالة غدة البروستاتا والحويصالت المنوية. 

االستشعاع أو العالج اإلشعاعي - استخدام اإلشعاع، عادة على هيئة األشعة السينية أو أشعة جاما، لقتل الخاليا السرطانية أو إضرارها 
حتى ال تنمو أو تتكاثر. 

أخصائي عالج األورام باألشعة - طبيب متخصص في عالج السرطان باالستشعاع. 

اآلثار الجانبية - اآلثار غير المقصودة لدواء أو عالج. 

مرحلة - مدى انتشار السرطان وما إذا كان قد انتقل من موضعه األصلي إلى أجزاء أخرى من الجسم. 

مجموعة دعم - مجموعة أشخاص يقدمون الدعم العاطفي واالهتمام والمساعدة العملية والمعلومات والتوجيه والتعليقات وتثبيت 
تجارب الفرد المجهدة وخيارات التأقلم. 

البقاء - صحة الشخص وحياته بعد تشخيص السرطان وعالجه، قد تتضمن قضاياه رعاية المتابعة والتأثيرات المتأخرة للعالج 
والسرطانات الثانوية وعوامل جودة الحياة. 

اإلحليل - األنبوب الذي ينقل البول والسائل المنوي عبر القضيب إلى خارج الجسم. 

جراح الجهاز البولي - جراح يعالج األشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز البولي، بما في ذلك في الكلى والمثانة والبروستاتا 
واألعضاء التناسلية.
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10. تتبع نتائج اختباراتك

التاريخ 
نتيجة اختبار 

الُمْسَتِضّد النوّعي 
 )PSA( للبروستاتا

نتيجة اختبار فحص 
المستقيم باإلصبع 

نتيجة التصوير 
بالرنين المغناطيسي 

التاريخ الخطة نتيجة الخزعة 
نتيجة اختبار 

الُمْسَتِضّد النوّعي 
 )PSA( للبروستاتا

نتيجة اختبار فحص 
المستقيم باإلصبع 

نتيجة التصوير 
بالرنين المغناطيسي 

الخطة نتيجة الخزعة 
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المالحظات 
قد ترغب في استخدام قسم المالحظات هذا لتسجيل تقدمك أو األسئلة التي قد تساورك بشأن األعراض بعد العالج.

)PCFA( مؤسسة سرطان البروستاتا األسترالية
نحن المنظمة األهلية الرائدة في أستراليا ألبحاث سرطان البروستاتا والتوعية به وتقديم الدعم للمتأثرين به. نحن الصندوق الخيري 

السائد في أستراليا ألبحاث سرطان البروستاتا، وهدفنا حماية صحة األجيال الحالية والمستقبلية من الرجال في أستراليا وتحسين 
نوعية حياة المصابين منهم بسرطان البروستاتا وأسرهم.

رؤيتنا للمستقبل هي أال يموت أي رجل بسبب سرطان البروستاتا وأن يحصل الرجال األستراليون وأسرهم على الدعم الذي 
يحتاجون إليه.

شكر وتقدير

تعبر PCFA عن امتنانها بالمدخالت والنصائح واإلرشادات من الرجال الذين شخصوا بسرطان البروستاتا وشريكاتهم/شركائهم والعاملين في الرعاية الصحية 
الذين ساعدوا في تطوير هذا الكتيب من خالل إتاحة وقتهم لمراجعة محتواه.

pcfa.org.au :على PCFA للحصول على القائمة الكاملة بالمساهمين والمراجعين، يرجى االطالع على موقع

مدير المشروع والمحرر: الدكتورة جاكلين شميت 

المحرر: هيلين سيجني

التصميم:  بلو كريتيف 

الصور الطبية: ماركوس كريمونيزي

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة سرطان البروستاتا األسترالية 2020

يخضع هذا العمل لحقوق الطبع والنشر.     فيما عدا االستخدامات المرخصة حسب قانون حقوق الملكية الفكرية لعام 1968، ال يسمح بإعادة إنتاج أي جزء منه 
وبأي طريقة بدون إذن خطي مسبق من مؤسسة سرطان البروستاتا األسترالية.     

 PO Box 499, St :يجب توجيه الطلبات واالستفسارات المتعلقة بالنسخ والحقوق إلى الرئيس التنفيذي، مؤسسة سرطان البروستاتا في أستراليا على العنوان 
www.pcfa.org.au :الموقع على اإلنترنت Leonards, NSW 1590 Australia

enquiries@pcfa.org.au  :البريد اإللكتروني

Brochure code: PCFA13460_Arabic_Apr_2022

التنصل من المسؤولية  

تقوم PCFA بتطوير المواد اعتماًدا على أفضل األدلة والمشورة المتاحة من الخبراء المعترف بهم. ومع ذلك، ال يمكنها أن تضمن وال تتحمل أي مسؤولية قانونية 
عن مدى حداثة المعلومات أو اكتمالها.



pcfa.org.au  يمكنك أيًضا تنزيل نسخ قابلة للطباعة من هذه الموارد من موقعنا على

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فيرجى االتصال بمؤسسة سرطان البروستاتا في أستراليا 
enquiry@pcfa.org.au على الرقم 99 00 22 1800 أو المراسلة على البريد اإللكتروني )PCFA(

�طان ال�وستاتا
دليل للرجال حديثي التشخيص

معلومات للرجال و�يكاتهم عن اثار الجانبية الجنسية ا�حتملة 

لع�ج �طان ال�وستاتا وكيفية إدارتها.

ا�شاكل الجنسية 
 الناجمة عن 

cancer �طان ال�وستاتا 

07

فهم 

الصحة والعافية 
 عند ا¡صابة 

cancerب¢طان ال�وستاتا

08

فهم 

دليل عن النظام الغذا¨ وم§رسة الرياضة وإدارة صحتك العاطفية 

لبلوغ نوعية حياة أفضل

معلومات للرجال الذين يفكرون́  إجراء استئصال جذري لل�وستاتا

  جراحة
cancerل¢طان ال�وستاتا

02

فهم 

معلومات حول �طان ال�وستاتا ا�تقدم (الُنقي¸) للرجال و�يكاتهم وأ�هم.

فهم �طان ال�وستاتا
 ا�تقدم 

 

05

فهم 

مجموعات دعم
 مر½ �طان

 ال�وستاتا 
 

حول نتيجة اختبار
 مستضد ال�وستاتا

 الخاص بك
 

ما الذي ينبغي أن
 تعرفه عن �طان

 ال�وستاتا

هل يجب أن أجري
 اختبار مستضد

  ال�وستاتا

دليل للرجال ا�صابÂ ب¢طان ال�وستاتا و�يكاتهم وأ�هم.

ا�راقبة الفعالة 
ل¢طان ال�وستاتا  

01

فهم 

دليل �ساعدة الرجال́  إدارة اثار الجانبية التي قد تصيب 

الجهاز البوÆ واÅمعاء بعد ع�ج �طان ال�وستاتا

اثار الجانبية لع�ج 
�طان ال�وستاتا
 Æالجهاز البو Èع

واÅمعاء 
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فهم 

09

فهم �طان
ال�وستاتا  للËيكات 

 وأفراد ا�Åة

فهم 

دليل لËيكات الرجال الذين تم تشخيصهم ب¢طان ال�وستاتا وأ�هم وأصدقائهم  

معلومات عن اÏستشعاع با¡شعاع الخارجي وا�عالجة الكثبية للر

جال ا�صابÂ ب¢طان ال�وستاتا

الع�ج باÅشعة 
ل¢طان ال�وستاتا

cancer
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فهم 

ع�ج �طان 
ل¢طان ال�وستاتا بالهرمونات 

04

فهم 

 ÂندروجÅالع�ج بالحرمان من ا Èع Âدليل للرجال الحاصل

(ADT)  ا�عروف أيًضا باسم الع�ج بالهرمونات

10

فهم 

فهم    �طان
 ال�وستاتا لدى أعضاء 

مجتمع ا�يم 
دليل عن ا¡صابة ب¢طان ال�وستاتا Åعضاء مجتمع ا�يم 

(للمثليات وا�ثليÂ ومزدوجي ا�يل الجنÚ، ومغايري الهوية 

الجنسية والكوير وال�جنسيÂ وا�حتارين) الذين Ýلكون غدة ال�وستاتا.
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08

فهم 
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فهم 

فهم    �طان
 ال�وستاتا لدى أعضاء 

مجتمع ا�يم 
دليل عن ا¡صابة ب¢طان ال�وستاتا Åعضاء مجتمع ا�يم 

(للمثليات وا�ثليÂ ومزدوجي ا�يل الجنÚ، ومغايري الهوية 

الجنسية والكوير وال�جنسيÂ وا�حتارين) الذين Ýلكون غدة ال�وستاتا.


