
Quote name

“وجدت بقعة جلدية 
خلف ركبتي. 

بدت غير    
 طبيعية، 

فذهبت إلى الممارس العام”
فيليب



األشخاص ذوو البشرة الفاحتة التي تصاب بالبقع واحلروق في الشمس 
معرضون بشكل كبير خلطر اإلصابة بسرطان اجللد واملسمى ميالنوما. 

ميكنك تقليل خطر اإلصابة من خالل توخي احلرص الالزم عند التواجد في 
الشمس وعدم استخدام أجهزة التسمير الضوئية. 

أعراض امليالنوما

أكثر من 13000 شخص في اململكة 
املتحدة يصاب بامليالنوما كل عام. فهو 

واحد من أكثر أنواع السرطان شيوًعا بني 
األشخاص من سن 15 -34، ولكنه ميكن أن 

يصيب األشخاص في أي سن.

معرفة التغيرات التي تستدعي البحث عن 
طبيب والوقت الذي يتعني فيه ذلك ميكن أن 

حتدث فرًقا حقيقيًا.

ال تدع اخلوف يتملك منك إذا ظهرت عليك 
األعراض - بل اطلب فحصها.

اذهب إلى الطيب على الفور إذا الحظت وجود 
بقعة جلدية جديدة، أو تغير في بقعة جلدية 
موجودة أو تغير في بشرتك. توجه دائًما إلى 

الطبيب إذا كانت لديك بقعة جلدية:

• يحدث بها تغيير في احلجم أو الشكل 	
أو اللون

• غير متماثلة	
• لها حدود بحواف خشنة	
• بها أكثر من لون أو بها ظالل بنية 	
• أعرض من 7 مم )تقريبا في حجم سن 	

قلم الرصاص غير حاد(
• تسبب لك وخز أو حكة	
• بها نزيف أو متيبسة.	

ينبغي عليك أيضا زيارة الطبيب إذا حدث 
لك تغيرات في األظافر، مثل:

• ظهور شريط جديد داكن اللون بطول 	
جزء من الظفر

• وجود شيء ينمو أسفل الظفر.	

هذه األعراض ميكن أن يكون السبب فيها 
أشياء أخرى غير امليالنوما. ولكن ال حتاول 
أن تشخص حالتك بنفسك - اذهب إلى 

الطبيب. فإذا كان لديك ميالنوما، فإنه 
كلما مت اكتشافه بصورة مبكرة، ازدادت 

نسبة النجاح في عالجه.

أنت ال تُضيع وقت الطبيب عندما تطلب 
منه فحص األعراض التي ظهرت عليك.

في حالة اكتشاف امليالنوما في وقت 
مبكر ميكن الشفاء منه بعالج بسيط.

إذا أردت املساعدة أو احتجت إلى مجرد 
شخص للحديث معه، اتصل مبؤسسة 

 ماكميالن مجانًا على الرقم 
00 00 808 0808 أو قم بزيارة املوقع 
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