
رفع درجة الوعي حول أمراض السرطان عند األطفال
ا • يتم تشخيص 270 15 حالة رسطان عند األطفال سنويًّ

ا • خيضع 000 40 طفل لعالج الرسطان سنويًّ
ل يف  •  عىل الرغم من معدالت الشفاء العالية، ما زال الرسطان املسبب األوَّ

القضاء عىل حياة األطفال حول العامل.
• خيرس حواىل 1400 طفل معركتهم ضد الرسطان كلَّ عام.

مجعية شانس )ملكافحة رسطان االطفال( 
تعتمد عىل العمل التطوعي والتربعات

رقم الرتخيص 53/أ.د

التشخيص المبكر ينقذ األرواح
ثمة نقٌص حاد يف الوعي ممّا يودي بحياٍة أطفال كثر نتيجة 

التشخيص املتأخر. 
هبدف تغيري هذا الواقع، تصبو مجعية شانس إىل نرش التوعية 
بني األهايل واملتخصصني يف جمال الرعاية الصحّية وتعمد 
تصيب  قد  التي  الرسطان  أعراض  عىل  الضوء  إلقاء  إىل 

األطفال واملراهقني والراشدين الشباب عىل السواء. 
أفضل  دراية  عىل  تصبحون  النرشة  هذه  قراءتكم  د  بمجرَّ

بحاالت الرسطان لدى األطفال.

جمعية شانس: رسالتها وأهدافها
•  مساعدة األطفال الذين تمَّ تشخيص الرسطان لدهيم واملعانني اضطراباٍت خطرية 
املالية  األوضاع  النظر عن  أفضل رعايٍة صحية برصف  للحصول عىل  الدم،  يف 

لعائالهتم. 
• تقديم الدعم عىل املستويني النفيس والعاطفي للعائالت.

• حتسني األوضاع الصحية لألشخاص املصابني بالرسطان أو باالضطرابات يف الدم.
• تنظيم نشاطات تربوية وتثقيفية وترفيهية لألطفال املصابني ولعائالهتم.

من  الوطني  الصعيد  عىل  تثقيفية  بحمالت  والقيام  اللبنانيني  لدى  الوعي  •  زيادة 
أجل الكشف املبكر وتأمني وقايٍة أفضل.

االرواحالمبكر ينقذ التشخيص 



	 	 	 	

	 	 	 	

تعّرف الى العالمات واألعراض الرئيسة 
لسرطان األطفال

• فقدان مستمر للوزن جمهول األسباب. 
•  التهابات مستمرة أو حاالت محى متكررة ومتواصلة ألسباٍب غري معروفة.

•  آالم يف الرأس، كثرًيا ما ترتافق مع تقيُّؤ يف الصباح الباكر، توّرم متزايد أو أمل دائم يف 
العظام عىل مستوى املفاصل أو الظهر أو الساَقني. 

•  تكّتل أو كتلة يف شكٍل خاص يف البطن أو الرقبة أو الصدر أو احلوض أو اإلبَطني.
• لون مائل إىل البياض خلف بؤبؤ العينني.

• كدمات غري مؤملة.
• تعب مستمر وشحوب ملحوظ.

ة يف العني أو الرؤية.  • تغريات مفاجئة أو مستمرَّ

الرجاء زيارة صفحاتنا عرب وسائل التواصل االجتامعي 
لدى  الرسطان  مرض  أعراض  حول  املزيد  ملعرفة 

األطفال. 
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  chanceassociation@gmail.com
       roula.fs@dm.net.lb 
        www.chanceassociation.org

 لالستعالم والتطوع:
هاتف: 812259 70 961 +         

 + 961 3  681 309              

مت هذه البطاقة لتسليط الضوء على العالمات واألعراض الرئيسة لحاالت السرطان لدى األطفال والراشدين الشباب.   ُصمِّ
في حال اشتباهكم بمشكلٍة متعّلقة بصّحة طفلكم، الرجاء طلب النصيحة الطبية على الفور، حتى وإن كنتم مدركين لصحة 

طفلكم أكثر من أيِّ شخٍص آخر. فيمكن التشخيَص المبكر إنقاُذ حياة طفلكم أو أيِّ طفٍل آخر. 

األرواحالمبكر ينقذ التشخيص 

يتم دعم بطاقة التوعية هذه من خالل منحة تعليمية تقدمة :


