
سرطان الفم





ما الذي يجب أن تعرفه عن سرطان الفم؟ 

هــذا الكتيــب الصــادر عــن مركــز احلســن للســرطان يحتــوي علــى معلومــات هامــة عــن ســرطان الفــم. ويبحــث 
أســبابه احملتملــة وأعراضــه وتشــخيصه وطــرق معاجلتــه كمــا يحتــوي علــى معلومــات ملســاعدة املرضــى علــى 

مواجهــة هــذا املــرض.

تجويف الفم 

يقــدم هــذا الكتيــب معلومــات عــن ســرطان جتويــف الفــم ويضــم الشــفتن وبطانــة الشــفتن واخلديــن وأســفل 
)أرضيــة( الفــم حتــت اللســان وثلثــي اللســان األماميــن، وأعلــى باطــن الفــم العظمــي واللثــة واملنطقــة الصغيــرة 

خلــف أضــراس العقــل ويشــمل البلعــوم الثلــث اخللفــي مــن اللســان.

1



ما هو السرطان؟

يحــدث الســرطان عندمــا تنمــو اخلاليــا بصــورة غيــر طبيعيــة وتنقســم بــدون حتكــم أو انتظــام، ويحــدث 
أحيانــا خلــل يف هــذه العمليــة املنتظمــة حيــث تتكــون خاليــا جديــدة دون حاجــة اجلســم إليهــا أو يتأخــر مــوت 
بعضهــا وقــد تكــون هــذه اخلاليــا الزائــدة كتلــة مــن األنســجة تســمى بالنمــو أو الــورم. وهــذه األورام إمــا أن 

تكــون حميــدة أو خبيثــة )ســرطانية(

ينتشــر ســرطان الفــم مــن خــالل اجلهــاز الليمفــاوي عــادة وينتقــل ســرطان الفــم عنــد انتشــاره إلــى العقــد 
ــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. ــة، كمــا ميكــن أن ينتشــر إل ــة يف الرقب الليمفاوي

الكشف المبكر

ميكــن للفحــوص الطبيــة املنتظمــة التــي تشــمل الفحــص الشــامل للفــم ان تكشــف احلــاالت القابلــة للتســرطن 
أو ســرطان الفــم يف مراحلــه املبكــرة. لهــذا علــى طبيــب األســرة وطبيــب األســنان أن يقومــا بفحــص أنســجة 

الفــم كجــزء مــن الفحــوص الروتينيــة.

األعراض

يصيــب ســرطان الفــم مــن تزيــد أعمارهــم عــن اخلامســة واألربعــن عــادة غيــر أنــه ميكــن أن يحــدث يف جميــع 
األعمــار. وفيمــا يلــي األعــراض التــي يجــب االنتبــاه لهــا: 

ظهور تقرح ال يشفى على الشفة أو يف الفم  	

ظهور ورم على الشفة أو يف الفم أو يف احلنجرة 	

ظهور بقع بيضاء أو حمراء على اللثة أو اللسان أو بطانة الفم 	

حدوث نزيف أو ألم أو خدر بصورة غير طبيعية يف الفم  	

التهاب ال يشفى من احلنجرة أو االحساس بشيء عالق يف احلنجرة 	

صعوبة أو ألم عند املضغ والبلع 	

انتفاخ يف الفك يؤدي إلى صعوبة تثبيت طقم األسنان بالشكل املالئم مثاًل 	

تغير الصوت و/أو ألم يف األذن 	
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قــد تنتــج هــذه األعــراض عــن ســرطان أو عــن مشــاكل صحيــة أخــرى أقــل خطــورة ولهــذا مــن املهــم أن تقــوم 
مبراجعــة الطبيــب أو طبيــب األســنان بشــأن أي مــن هــذه األعــراض ليمكــن تشــخيص املشــكلة ومعاجلتهــا 

بالســرعة املمكنــة.

التشخيص وتتبع التطور

إذا اكتشــفت منطقــة شــاذة يف جتويــف الفــم، فاخلزعــة هــي الطريقــة الوحيــدة ملعرفــة مــا إذا كانــت ســرطاناً 
أم ال، وعــادة يتــم حتويــل املريــض إلــى جــراح فــم أو جــراح أنــف وأذن وحنجــرة. حيــث يقــوم باســتئصال كل 
ــورم أو املنطقــة الشــاذة أو جــزء منهــا. كمــا يقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص األنســجة حتــت املجهــر  ال

للتحقــق مــن وجــود خاليــا ســرطانية.

إذا وجــد اختصاصــي األنســجة أن هنــاك ســرطاناً. ســيحتاج الطبيــب أن يعــرف مرحلــة املــرض أو مــدى 
ــج ملعرفــة مــا إذا انتشــر  ــاج الطبيــب املعال انتشــاره لكــي يتمكــن مــن وضــع اخلطــة األفضــل للمعاجلــة. يحت

ــة. ــا هــي أجــزاء اجلســم املصاب الســرطان أم ال. وم

المعالجة 

بعــد التشــخيص وتتبــع تطــور املــرض يضــع الطبيــب خطــة معاجلــة تناســب حاجــات كل مريــض علــى حــده. 
وتعتمــد معاجلــة ســرطان الفــم علــى عــدة عوامــل، منهــا موقــع الــورم وحجمــه ونوعــه ومــدى انتشــاره وكذلــك 
طــور املــرض. كمــا يضــع الطبيــب يف االعتبــار عمــر املريــض وحالتــه الصحيــة العامــة. وتشــمل املعاجلــة 
اجلراحــة أو العــالج باألشــعة أو االثنتــن معــا يف العديــد مــن احلــاالت، كمــا يتلقــى بعــض املرضــى معاجلــة 

كيماويــة بأدويــة مضــادة للســرطان.

طرق المعالجة

قــد تتــم معاجلــة مرضــى ســرطان الفــم مــن قبــل فريــق االختصاصيــن يضــم جــراح فــم وجــراح أنــف وأذن 
ــي  ــا يف طــب األســنان الترقيع وحنجــرة واختصاصــي أورام واختصاصــي عــالج أورام باألشــعة واختصاصي

وطبيــب أســنان وجــراح جتميــل واختصاصــي تغذيــة ومرشــدا اجتماعيــا وممرضــا ومعالــج نطــق.
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اجلراحــة: اســتئصال ورم يف الفــم هــي املعاجلــة املعتــادة ملرضــى ســرطان الفــم. وقــد يقــوم اجلــراح  	
باســتئصال العقــد الليمفاويــة يف الرقبــة أيضــا إذا وجــد دليــال علــى انتشــار الســرطان. وإذا كان 
املــرض قــد انتشــر يف العضــالت واألنســجة األخــرى يف الرقبــة فمــن املمكــن أن تكــون اجلراحــة 

أكثــر شــموال.

ــا الســرطان ووقــف  	 ــى خالي ــة للقضــاء عل ــة الطاق املعاجلــة باألشــعة: هــي اســتعمال أشــعة عالي
منوهــا. واملعاجلــة باألشــعة كاجلراحــة معاجلــة موضعيــة تؤثــر علــى اخلاليــا يف منطقــة املعاجلــة 
فقــط. وقــد تأتــي األشــعة مــن جهــاز كبيــر )إشــعاع خارجــي( وتســتعمل املعاجلــة باألشــعة أحيانــاً 
بــدل اجلراحــة ألورام الفــم الصغيــرة. وقــد يحتــاج املصابــون بــأورام كبيــرة إلــى اجلراحــة واملعاجلة 
باألشــعة معــاً. للمعاجلــة باألشــعة اخلارجيــة يحضــر املريــض إلــى املستشــفى أو العيــادة يوميــا لتلقــي 
املعاجلــة. التــي تعطــي عــادة خمســة أيــام يف األســبوع وملــدة خمســة أســابيع أو ســتة. ويســاعد هــذا 
اجلــدول الزمنــي علــى حمايــة األنســجة الســليمة بتقســيم جرعــة األشــعة الكليــة إلــى جرعــات صغيــرة.

املعاجلــة الكيماويــة: هــي اســتخدام العالجــات لقتــل خاليــا الســرطان. ومــا زال العلمــاء يبحثــون  	
ــون اكتشــاف ســبل  ــا يحاول ــم. كم ــة ملعاجلــة ســرطان الف ــة أو خليطــا مــن األدوي ــة فعال عــن أدوي
الســتعمال املعاجلــة الكيماويــة مــع معاجلــات ســرطان أخــرى للمســاعدة يف القضــاء علــى الــورم 

ومنــع انتشــاره.

اآلثار الجانبية للمعالجة 

تتنــوع اآلثــار اجلانبيــة ملعاجلــة الســرطان. فهــي تعتمــد أساســاً علــى نــوع املعاجلــة ومداهــا واملنطقــة التــي 
تتــم معاجلتهــا. كمــا أن االســتجابة للمعاجلــة تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر. ويكــون تأثيــر بعــض هــذه اآلثــار 
اجلانبيــة مؤقتــاً بينمــا يكــون تأثيــر البعــض اآلخــر دائمــاً. ويحــاول األطبــاء وضــع خطــة املعاجلــة بحيــث تكــون 
اآلثــار اجلانبيــة محــدودة قــدر املســتطاع. كمــا يقومــون مبراقبــة املريــض بعنايــة لتقــدمي املســاعدة عنــد ظهــور 

أي مشــكلة.

عــادة ال تســبب جراحــة اســتئصال ورم صغيــر يف الفــم مشــاكل دائمــة. أمــا إذا كان الــورم كبيــراً فقــد يحتــاج 
اجلــراح إلــى اســتئصال جــزء مــن احلنــك أو اللســان أو الفــك. ومثــل هــذه اجلراحــة البــد أن تؤثــر علــى قــدرة 

املريــض علــى املضــغ أو البلــع أو الــكالم. كمــا أن شــكل املريــض قــد يتغيــر.
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قبــل بــدء املعاجلــة باألشــعة يستحســن أن يراجــع املريــض طبيــب أســنان علــى معرفــة بالتغيــرات التــي قــد 
تســببها هــذه املعاجلــة يف الفــم. فاملعاجلــة باألشــعة تســبب ظهــور تقرحــات يف الفــم. كمــا قــد تســبب تغييــرات 
يف اللعــاب وتقلــل كميتــه ممــا يســبب صعوبــة باملضــغ والبلــع. وألن اللعــاب يحمــي األســنان طبيعيــاً فــإن جفــاف 
الفــم يــؤدي إلــى تســوس األســنان. وحتافــظ العنايــة اجليــدة بالفــم علــى بقــاء األســنان واللثــة بحالــة ســليمة 
كمــا أنهــا تشــعر املريــض بارتيــاح أكثــر. وقــد يقتــرح الطبيــب اســتعمال نــوع خــاص مــن فراشــي األســنان أو 
غســول الفــم ويوصــي طبيــب األســنان عــادة باتبــاع برنامــج خــاص للفلوريــد للحفــاظ علــى صحــة األســنان. 
وللتخفيــف مــن جفــاف الفــم قــد يقتــرح الطبيــب اســتعمال اللعــاب الصناعــي وأســاليب أخــرى للمحافظــة 

علــى رطوبــة الفــم. ويــزول جفــاف الفــم عنــد بعــض املرضــى بينمــا يصبــح دائمــاً عنــد البعــض اآلخــر.

كمــا قــد يكــون فقــدان الــوزن مشــكلة خطيــرة للمرضــى الذيــن يعاجلــون مــن ســرطان الفــم. ألن ظهــور 
تقرحــات يف الفــم يجعــل مــن األكل عمليــة صعبــة، ويســتطيع الطبيــب أن يقتــرح بعــض الطــرق لضمــان 
احلصــول علــى تغذيــة صحيــة. ويف الكثيــر مــن احلــاالت يكــون مــن املفيــد تنــاول الطعــام والشــراب بكميــات 
صغيــرة جــدا. حيــث يجــد العديــد مــن املرضــى أن تنــاول عــدة وجبــات صغيــرة ومقبــالت خــالل اليــوم أفضــل 
مــن محاولــة تنــاول ثــالث وجبــات كبيــرة. وغالبــا مــن األســهل تنــاول أطعمــة لينــة غيــر حريقــة. مرطبــة 
بصلصــة أو مــرق اللحــم وحســاء كثيــف ومهلبيــة ومخفــوض احلليــب الغنــي بالبروتــن. وكلهــا مغذيــة وســهلة 
البلــع. كمــا قــد يفيــد أيضــاً حتضيــر األطعمــة األخــرى يف اخلــالط. وقــد يقتــرح الطبيــب مســتخصرا غذائيــاً 
ســائاًل للمرضــى الذيــن يجــدون صعوبــة يف املضــغ. كمــا أن شــرب كميــات كبيــرة مــن الســوائل يســاعد علــى 

بقــاء الفــم رطبــاً ويســهل عمليــة األكل.

ــن يكــون باســتطاعة  ــه ل ــم األســنان خــالل املعاجلــة باألشــعة. إال أن يســتطيع بعــض املرضــى اســتخدام طق
العديــد مــن املرضــى اســتخدام طقــم األســنان ملــدة قــد تصــل إلــى عــام بعــد املعاجلــة. ألن األنســجة التــي 
ــن  ــل م ــا. ممــا يجع ــرة املعاجلــة أو بعده ــر خــالل فت ــون عرضــه للتغيي ــد تك ــم األســنان ف ــا طق ــز عليه ترتك
الصعــب تثبيــت طقــم األســنان بالشــكل الصحيــح. لهــذا قــد يحتــاج إلــى تعديــل طقــم األســنان أو اســتبداله 

بعــد انتهــاء املعاجلــة.

قــد تســبب املعاجلــة باألشــعة أيضــا تقرحــات يف الفــم وتشــقق الشــفتن. وهــذه تشــفى خــالل أســابيع مــن 
انتهــاء املعاجلــة. ويف أغلــب األحيــان قــد تســاعد العنايــة اجليــدة بالفــم علــى منــع ظهــور هــذه التقرحــات كمــا 

يجــب عــدم اســتخدام طقــم األســنان قبــل شــفائها.
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قــد يشــعر املريــض بتعــب شــديد خــالل فتــرة املعاجلــة باألشــعة، خاصــة يف االســابيع األخيــرة ورغــم أهميــة 
الراحــة، ينصــح األطبــاء املرضــى عــادة مبحاولــة احلفــاظ علــى نشــاطهم قــدر املســتطاع. أي أن علــى املريــض 
أن يكيــف نشــاطاته مبــا يتناســب مــع طاقاتــه. ومــن الشــائع أيضــا ان تــؤدي األشــعة إلــى احمــرار اجللــد يف 
ــح  ــرة مــن املعاجلــة يصب ــا يشــعر املريــض بحكــة ويف املراحــل األخي ــه وحتسســه، كم مــكان املعاجلــة وجفاف
اجللــد رطبــا وينــزف، كمــا ميكــن أن يصبــح لــون اجللــد داكنــاً أو برونزيــاً يف منطقــة املعاجلــة. لهــذا يجــب 
ــة  ــا مــن أشــعة الشــمس يف الوقــت نفســه والعناي تعريــض هــذه املنقطــة للهــواء قــدر املســتطاع، مــع حمايته
اجليــدة باجللــد مهمــة يف هــذه الفتــرة، ولكــن علــى املريــض أن ال يســتخدم أي غســول أو دهــون قبــل استشــارة 
الطبيــب. وقــد يفقــد العديــد مــن الرجــال اللحيــة كلهــا أو جــزءاً منهــا، ولكــن شــعر الوجــه يعــود للنمــو يف العــادة 
ــب  ــرة املعاجلــة لتجن ــة خــالل فت ــة كهربائي ــة حالق ــق الرجــل عــادة باســتعمال آل ــاء املعاجلــة. ويحل ــد انته بع
حــدوث جــروح قــد تــؤدي إلــى التلــوث. وأغلــب تأثيــرات املعاجلــة باألشــعة علــى اجللــد مؤقتــة. حيــث تشــفى 

املنطقــة املتأثــرة بعــد انتهــاء املعاجلــة.

ــة املضــادة  ــر األدوي ــة املســتعملة اجمــاالً. وتؤث ــوع األدوي ــى ن ــة عل ــة للمعاجلــة الكيماوي ــار اجلانبي تعتمــد اآلث
للســرطان علــى اخلاليــا التــي تنمــو بســرعة ككريــات الــدم التــي تقــاوم العــدوى واخلاليــا التــي تبطــن الفــم 
والقنــاة الهضميــة وخاليــا بصيــالت الشــعر. ونتيجــة لهــذا قــد يصبــح املرضــى عرضــه آلثــار جانبيــة كضعــف 
مقاومــة العــدوى أو فقــدان الشــهية أو الشــعور بالغثيــان أو التقيــؤ أو ظهــور تقرحــات يف الفــم، كمــا قــد 

ينخفــض مســتوى طاقتهــم ويســقط شــعرهم.

تختلــف اآلثــار اجلانبيــة ملعاجلــة الســرطان مــن شــخص إلــى آخــر كمــا ميكــن أن تختلــف مــن جلســة معاجلــة 
إلــى أخــرى وبإمــكان األطبــاء واملمرضــن واختصاصــي التغذيــة أن يشــرحوا للمريــض اآلثــار اجلانبيــة ملعاجلــة 
الســرطان وأن يقترحــوا طرقــا ملواجهتهــا. ويتضمــن كتيبــا "أنــت واملعاجلــة باألشــعة" و"الســرطان والتغذيــة" 
معلومــات مفيــدة عــن معاجلــة الســرطان ومواجهــة آثارهــا اجلانبيــة وســيجد مــن يتلقــون معاجلــة باألدويــة 

املضــادة للســرطان معلومــات مفيــدة يف كتيــب "أنــت واملعاجلــة الكيماويــة".

إعادة التأهيل

ــى مــدى  ــل عل ــات التأهي ــم. وتعتمــد غاي ــاً جــداً مــن معاجلــة ســرطان الف ــل جــزءاً مهم ــر إعــادة التأهي تعتب
انتشــار املــرض واملعاجلــة التــي يتلقاهــا املريــض ويبــذل فريــق الرعايــة الصحيــة أقصــى جهــده ملســاعدة 
املريــض علــى العــودة إلــى مزاولــة نشــاطاته الطبيعيــة بالســرعة املمكنــة وقــد تشــمل إعــادة التأهيــل تقــدمي 

ــات أخــرى. ــم أســنان ومعاجلــة النطــق خدم ــة واجلراحــة وطق االستشــارات الغذائي
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قــد يحتــاج املريــض أحيانــاً إلــى جراحــة جتميــل وجراحــة ترميــم إلعــادة تشــكيل عظــام الفــم أو أنســجته وإذا 
لــم يكــن هــذا ممكنــا قــد يســتطيع اختصاصــي طــب األســنان أن يصنــع بديــاًل اصطناعيــاً لألســنان و/أو جلــزء 

مــن الوجــه وقــد يحتــاج املريــض يف هــذه احلالــة إلــى تدريبــات خاصــة الســتعمال البديــل.

ــد املعاجلــة يف أســرع وقــت ممكــن عــادة  ــكالم بع ــة يف ال ــذي يجــد صعوب ــدأ معاجلــة النطــق للمريــض ال تب
وغالبــاً يقــوم معالــج النطــق بزيــارة املريــض يف املستشــفى لوضــع خطــة املعاجلــة وتدريبــه علــى متاريــن النطــق 

وتســتمر معاجلــة النطــق عــادة بعــد خــروج املريــض مــن املستشــفى.

الرعاية المستمرة

ــب  ــوم الطبي ــم ويق ــن ســرطان الف ــه م ــن متــت معاجلت ــكل م ــة جــداً ل ــة مهم ــة املنتظم ــر فحــوص املتابع تعتب
املختــص وطبيــب األســنان مبراقبــة املريــض عــن كثــب ملتابعــة عمليــة الشــفاء والبحــث عــن أي عالمــات قــد 
تشــير إلــى عــودة الســرطان وعلــى مــن يعانــي مــن جفــاف نتيجــة املعاجلــة باألشــعة أن يفحــص أســنانه ثــالث 

مــرات ســنوياُ.

قــد يحتــاج املريــض إلــى مراجعــة اختصاصــي تغذيــة إذا اســتمر فقــدان الــوزن أو مشــاكل األكل وينصــح معظــم 
األطبــاء املصابــن بســرطان الفــم دائمــا باالمتنــاع عــن التدخــن وتنــاول الكحــول للحــد مــن خطــر االصابــة 

بســرطان جديــد.

دعم مرضى السرطان 

ليــس مــن الســهل التعايــش مــع مــرض خطيــر كالســرطان حيــث يواجــه مرضــى الســرطان ومــن يهتمــون 
بهــم العديــد مــن املشــاكل والتحديــات ويســاعد توفــر املعلومــات وخدمــات الدعــم علــى جعــل مواجهــة هــذه 

ــر ســهولة. ــات أكث الصعوب

قــد يقلــق املرضــى بالنســبة لتوفيــر الرعايــة ألســرهم أو إمكانيــة االحتفــاظ بوظائفهــم أو مواصلــة نشــاطاتهم 
اليوميــة. ومــن الشــائع أيضــاً أن يشــعروا بالقلــق بالنســبة للمعاجلــة والتعامــل مــع اآلثــار اجلانبيــة واملكــوث يف 
املستشــفى وتكاليــف املعاجلــة. وســيجيب األطبــاء واملمرضــن وغيرهــم مــن أعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة 
علــى األســئلة املتعلقــة باملعاجلــة أو العمــل أو النشــاطات األخــرى. كمــا أن االلتقــاء باملرشــد االجتماعــي ميكــن 

أن يســاعد مــن يرغبــون باحلديــث عــن مشــاعرهم أو بحــث أســباب قلقهــم.
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باســتطاعة األصدقــاء واألقــارب وخاصــة مــن لهــم جتربــة شــخصية مــع الســرطان. تقــدمي الكثيــر مــن الدعــم. 
ــد مــن املرضــى مــن املفيــد أن يتدارســوا مخاوفهــم مــع غيرهــم مــن مرضــى الســرطان. حيــث  ويجــد العدي
ــم  ــة مواجهته ــم حــول كيفي ــوا جتاربه ــي مرضــى الســرطان عــادة مــن خــالل مجموعــات الدعــم ليتبادل يلتق
للمــرض وتأثيــر املعاجلــة عليهــم. رغــم ذلــك فــإن مــن املهــم أن نضــع يف اعتبارنــا أن كل مريــض يختلــف عــن 
اآلخــر. وأن املعاجلــات وطــرق التعامــل مــع الســرطان التــي تنجــح مــع مريــض معــن قــد ال يتناســب مريضــاً 
ــراد  ــاء وأف ــح األصدق ــاً بحــث نصائ ــوع الســرطان نفســه. ويستحســن دائم ــن بن ــا مصاب ــو كان ــى ل آخــر. حت

العائلــة مــع الطبيــب.

ماذا في جعبة المستقبل

مــن الطبيعــي ان يقلــق املرضــى وأســرهم بالنســبة ملــا يخبئــه املســتقبل. لهــذا يســتخدمون االحصائيــات أحيانــا 
ملعرفــة فــرص الشــفاء. اال أن مــن املهــم أن تنذكــر أن االحصائيــات مجــرد معــدالت مســتخلصة مــن حــاالت 
أعــداد كبيــرة مــن املرضــى لهــذا ال ميكــن اســتخدامها للتنبــؤ مبــا ميكــن أن يحــدث لشــخص معــن لعــدم تشــابه 
حــاالت مرضــى الســرطان إضافــة إلــى تبايــن املعاجلــات واالســتجابات إلــى حــد كبيــر جــداً والطبيــب املشــرف 

علــى حالــة املريــض هــو أفضــل مــن يســتطيع بحــث فــرص الشــفاء )التكهــن( مــع املريــض.

يجــب أن ال يجــد املريــض حرجــاً يف ســؤال الطبيــب عــن احتمــاالت شــفائه، ولكــن الطبيــب نفســه ال يعــرف مــا 
ســيحدث بالتأكيــد فعندمــا يتحــدث األطبــاء عــن الشــفاء مــن الســرطان قــد يســتخدمون مصطلــح "ســكون" 
املــرض بــدل اســتخدام كلمــة شــفاء ورغــم أن العديــد مــن مرضــى ســرطان الفــم يشــفون متامــاً، اال أن األطبــاء 

يســتخدمون هــذا املصطلــح الن املــرض ميكــن أن يعــود.

األسباب والوقاية

يواصــل العلمــاء يف املستشــفيات واملراكــز الطبيــة دراســة هــذا املــرض ملعرفــة املزيــد عــن أســبابه وطــرق 
الوقايــة منــه ولكــن األطبــاء يعرفــون بالتأكيــد أن الســرطان ال ينتقــل مــن شــخص إلــى آخــر ألنــه ليــس معديــا 

وهنــاك ســببان معروفــان لســرطان الفــم وهمــا التبــغ والكحــول.

قــد ينتــج ســرطان الشــفة عــن التعــرض ألشــعة الشــمس وميكــن جتنــب هــذا اخلطــر باســتعمال مرطــب أو 
مرهــم شــفاه يحتــوي علــى واق مــن أشــعة الشــمس، كمــا أن ارتــداء قبعــة بحافــة بــارزة يقــي مــن أشــعة الشــمس 

الضــارة ومدخنــو الغليــون أكثــر عرضــة مــن غيرهــم لإلصابــة بســرطان الشــفة.
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مالحظــة هامــة: إذا شــعرت بــأي مــن أعــراض وعالمــات االلتهــاب مثــل االحمــرار، األلــم، احلــرارة، أو مشــاكل 
أخــرى تعــود للعمليــة يرجــى زيــارة الطــوارئ أو االتصــال مــع الرقــم: 065300460 وطلــب التحويــل إلــى طبيــب 

اجلراحــة املناوب.
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