موارد بتاعت معلومات لي أسر

سرطان بتاع شفع دا شنو؟
What is childhood cancer

سرطان دا شنو؟
خاليا دي مجموعات بتاعة بناء أساسي بتعمل كل أعضاء
وأنسجة في جسم بتاعنا .سرطان دا مرض بخلي خاليا في
الجسم تقوم بطريقة ما مزبوطة .خاليا بتاعة سرطان تنقسم
وتقوم رغم إنها ما الزم تقوم وتكون حية فترة طويلة خالص.
ممكن خاليا بتاعة سرطان تجي تقعد في محل خاليا ما عيانة.
الكتلة حقة خاليا بتاعة سرطان اسمها ورم .كل نوع بتاع
سرطان عندو اسم حقو وطريقة بتاعة عالج حقو وفرص
بتاعة شفاء حقو.

كيف يختلف سرطان بتاع شفع من سرطان
بتاع ناس كبار؟
حاجات بتعمل سرطان بتاع ناس كبار زي التدخين والكيماويات ما
أسباب واضحة لي سرطان بتاع شفع .سرطانات بتاعة شفع بتظهر
في أجزاء من الجسم تختلف من األجزاء البتظهر فيها سرطانات
بتاعة ناس كبار ،وهي بتحصل بي نسبة شوية خالص .أنواع بتاعة
سرطان كثيرة خالص خالص عند ناس كبار هي سرطان بتاع
جلد ،ثدي ،بروستاتا ،رئة وأمعاء .عند شفع صغار ،أنواع بتاعة
سرطان كثيرة خالص خالص هي سرطان بتاع دم وسرطان بتاع
نخاع عضم ،أغشية لمفاوية ،مخ ،جهاز عصبي ،عضالت ،كلية،
وعضام .سرطان بتاع شفع بتعالج بي صورة أحسن من سرطان
بتاع ناس كبار ،وعموما معدالت بتاعة شفاء عند شفع صغار أكبر
بكثير خالص من معدالت شفاء بتاعة ناس كبار.

الشي النحن عارفنو ،ما في شي بعملو األب اّ
ول
األم اّ
ول الشافع ممكن يسبب أو يمنع سرطان.

أسباب بتاعة سرطان حق الشفع
معظم أبوات وأمات بسألو سبب شنو بتاع سرطان شافع حقهم .وهم
خايفين ممكن يكونو عملوا حاجة غلط اَّ
ول في حاجة ما عملوها
خلت سرطان يجي لشافع حقهم .الشي النحن عارفنو ،ما في شي
ول األم اّ
بعملو األب اّ
ول الشافع ممكن يسبب أو يمنع سرطان .ما
ممكن يجيك سرطان بي عدوى من زول تاني .نحن ما عارفين
سبب حقيقي بتاع معظم سرطانات حقة شفع صغار ،لكن علماء
شغالين عشان يعرفو أسباب دي شنو .في نسبة صغيرة خالص من
سرطانات بتاعة شفع وراثية (بتجي من األب اّ
ول األم للشافع).
إذا عندك أفكار اَّ
ول مخاوف بخصوص شنو ممكن يعمل سرطان
اَّ
لشافعك ،الزم تتكلم مع دكتور بتاعك ول ممرضة بتاعتك.

برنامج دا مبادرة منحة دعم المصابين بالسرطان ،هيئة مكافحة
السرطان في أستراليا (Cancer Australia Supporting People
 ،)with Cancer Grantبرنامج بتمولو حكومة بتاعت أستراليا.
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