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What to do to avoid or get prompt diagnosis of the most frequent curable cancers

In case of increase in size or intermittent
bleeding from a skin mole or wart

(pigmented lesions), seek doctor advice

If you are a smoker and
alcohol drinker ask your
doctor, dentist or health

worker for a visual inspection
of your mouth

Get regular cervical smears (pap test) from your doctor or health worker or nurse, starting at age 20

Try to get vaccination against Papilloma virus, a common infection predisposing to cervical cancer

إذا كنت مدخنا أو مستهلكا
لكحول، إسأل طبيبك أو طبيب

أسنانك أو العاملين
في المجال الصحي لمعاينة فمك

كن حذرا من أي تغيير في الجهاز الهضمي.
Beaware of recent and worsening changes in bowel habits

Get regular (every one or two years) testing for occult blood
in stools, a simple and cheap laboratory test

احصل بانتظار (مرة كل سنة أو سنتين) على اختبار دم في البراز،
هو تحليل مخبري بسيط وقليل التكلفة.

كن حذرا إذا كان لديك علم بحاالت سرطان األمعاء عند أقاربك.

حاول الحصول على فحص لألمعاء بالمنظار بعد سن الخمسين أو
قبل ذلك في حالة وجود سرطان األمعاء عند أقاربك.
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Be particularly aware if you have cases of intestinal cancer
in your relatives

Try to get an endoscopic examination of your intestine
(colonoscopy) after the age of 50 or earlier in case of this

cancer in your relatives

البروستاتاالبروستاتا

(PSA) احصل بطريقة منتظمة (سنويا) على تحليل دموي بالمختبر
بعد سن الخمسين، هو اختيار بسيط وقليل التكلفة.

اسأل طبيبك لفحص المستقيم عندما تذهب ألستشارة طبية.

كن حذرا أكثر في حالة وجود سرطان البروستاتا في عائلتك.

Get regular (yearly) testing by prostate specific antigen (PSA)
after the age of 50, a simple and cheap laboratory test

Ask your doctor for a rectal digital examination when you go
for a medical consultation

Be aware of prostate cancer in your family
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في حالة حدوث زيادة في الحجم أو نزيف
متقطع ألي ورم جلدي، استشرطبيبك
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احصلي على تحليل مسح عنق الرحم من طبيبك أو ممرضتك أو عامل الصحة.

حاولي الحصول على التطعيم ضد فيروس HPV المسؤول عن التهابات 
عنق الرحم والذي يؤهب لسرطان عنق الرحم.

أبلغي طبيبك عن أي نزيف غير متوقع أو إفرازات مهبلية غير عادية.

أطلبي معاينة بصرية لعنق الرحم من طبيبك أو ممرضة أو عامل الصحة 
حتى لو لم يكن لديك أية أعراض

Report to your doctor any unexpected bleeding or spotting from vagina, especially after menopause

Ask for regular vaginal visual inspection by your doctor, nurse or health worker even if you don’t 
have any symptom

كوني على علم بالتغيرات في ثديك : وذلك بالمعاينة والفحص
اليدوي بانتظام على األقل مرة كل شهر الستشعار أي تغيير جديد

في ثديك وخاصة ظهور أي ورم.

الثدي

خذي حذرك في حالة وجود سرطان الثدي عند األقرباء.الثدي

في حالة وجود ورم مشبوه، احصلي على تشخيص إشعاعي للثدي
بواسطة mammographie، هو اختبار بسيط وقليل التكلفة. في

جميع الحاالت، بعد سن األربعين، احصلي على هذا التصوير مرة
كل سنة.

ابتداءا من سن الثالثين، احصلي على تشخيص سريري عند طبيبك
أو ممرضة أو عامل الصحة.

Learn to know your breast : inspect and palpate it with your
flat open hand at least once a month to feel any new lump

Starting at age 30, get a breast clinical examination by
your doctor, health worker or nurse

In case of any suspicious lump get mammography, a
simple and painless radiological examination. In any case
try to get mammography every 2 years after the age of 40

Be particularly aware if you have cases of breast cancer
in your relatives

ما العمل لتجنب أو الحصول على التشخيص السريع والمبكر ألنواع السرطان
األكثر انتشارا التي يمكن شفاؤها.
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