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الذٌن قامو بتزوٌدي بالمعلومات الالزمة من خالل توضٌح العالقات و تأمٌن زٌارة المشافً و 
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 زٌاد العلً        الزوج المتفهم . د          - 
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.ورام السرطانٌة  (درعا صٌدا)مركز معالجة ا  

 ( سرٌر80)

 

دمة  المق

ٌة الصحٌة وذلك لتخفٌؾ المرض و  المشافً عبارة عن مرافق تنشئ للمساعدة الطبٌة و الرعا
ة بالمرضى و تأمٌن  تشخٌص مدى اصابة الجسم لطبابته و تخفٌؾ األلم عنه كما تتم بها اٌضًا العناٌ

 الخدمات الصحٌة لهم من خالل التصمٌم و اٌجاد الفراؼات الوٌظفٌة الضرورٌة 

ً اتباع الشروط التالٌة   :ٌجب فً تصمٌم المشاف

ة اٌجاد األجواء المرٌحة للمرضى  -  امكانٌ

ً المشفى  -  تجنب ازعاج المرضى و الكادر الطبً والعاملٌن ف

 اعطاء معلومات كافٌة للمرضى عن حالتهم -

 وضع ارشادات و ٌاضاحات للتنقل داخل المشفى  -

ً ٌجب أال تختلؾ كثٌرًا عن السكن  - ً ؼرؾ المرضى والت ة االلتقاء باألقارب ف امكانٌ
 المعتاد

 

 المشروع عبارة عن مشفى لمعالجة األورام تعود ملكٌته لجمعة مرضى السرطان فً درعا 

 :موقع المشروع 

ً فً منطقة صٌدا ٌبعد عن مدٌنة درعا - ٌقع المشروع على طرٌق دمشق كم 10األردن الدول
عً ٌصل بشكل 50وعن مدٌنة السوٌداء   كم ٌرتبط المشروع بالطرٌق الدولً عن طرٌق فر

 مباشر لمدخل المشروع 

 (القنٌطرة – السوٌداء –درعا  ): ٌخدم المشروع ابناء المحافظات التالٌة 

 : المساحات :  أواًل 

  2 م12030: مساحة أرض المشروع -  

  2 م4285: المساحات الخضراء - 

  2 م2950: مساحة القبو - 



 2 م2800: مساحة الطابق األرضً - 

  2 م2020: مساحة الطابق األول - 

نً -    2 م840: مساحة الطابق الثا

  2 م1275: مساحة الطابق الثالث - 

  3 × 2 م1130: مساحة الطابق المتكرر - 

نً -    2 م820: مساحة القبو الثا

 :توزٌع الوظائف : ثانًٌا 

  : الطابق األرضً- 1

 البهو الرئٌسً  -

 قسم العٌادات الخارجٌة  -

 االدارة  -

 الكافترٌا  -

 قسم المعالجة الشعاعٌة -

  : الطابق األول-2

 قسم العملٌات  -

ة المشددة  -  العناٌ

 قاعة تثٌقفٌة  -

 ؼرؾ اعطاء الجرعات  -

نً- 3   :الطابق الثا

 القسم التقنً  -

 ؼرؾ التعقٌم  -

  :(الخامس– الرابع –الثالث  )الطابق- 4

 ؼرؾ المرضى  -

 :الطابق السادس - 5

 ؼرؾ العزل  -



 : القبو األول - 6

 قسم األشعة -

 قسم المخابر  -

 قسم الؽسٌل  -

 البرادات و الجثث  -

 المطبخ  -

 قسم المستودعات و ورشات الصٌانة  -

نً- 7   : القبو الثا

 قسم المسرع الخطً  -

 

 :آلٌة حركة المرٌض : ثالثًا 

 تقدم المرٌض بشكوى 

 :  اجرٌت له فحوصات : أواًل 

 مخبرٌة  -

 ( ؼاما كامٌرا – مرنان –طبقً محوري  )تصوٌر  -

عمل جراحً       استئصال الكتلة وارسالها الى التشرٌح المرضً  -  أخذ خزعة      

 :اثبت أن هناك ورم : ثانًٌا 

 : العالج حسب الحالة  -

 اسئصال بالجراحة ثم ٌعطى جرعات تلقائٌة  -1

 معالجة كٌمٌائٌة  -2

 الى ->ٌرسل المرٌض الى الطبقً المحوري الخاص بالمعالجة : معالجة شعاعٌة  -3
و  (ٌجتمع الطبٌب و الفٌزٌائً والفنً لوضع خطة العالج)المحاكً  تخطٌط المعالجة 

عندما ٌوافق الطبٌب على الخطة ٌرسل المرٌض الى المحاكً لتحدٌد المكان المطلوب 
 (المسرع الخطً  )معالجته بدقة ثم  الى جهاز المعالجة

 :البرنامج الوظٌفً للمشروع 

   بهو دخول: 
 استعالمات -
 مكتب قبول ومراجعة وانتظار -
 مستودع لألسرة والكراسً -



ة -  خدمات صحٌ

 

  إدارة: 
 مدٌروسكرتارٌا -
ة عدد -  وؼرفة محاسبة2ؼرؾ إدارٌ
 قاعة اجتماعات -
ة السرطان -  مكتب خاص لجمعٌ

 أرشٌؾ -

 

  كافترٌا: 
 تحضٌر واستراحة -

ً مكشوؾ -  قسم خارج
 

  قسم المخابر: 
 استقبال المرضى -

ً /كٌماوي /دموي ) 4مخابر تحلٌل عدد  - ً /جرثوم  (مناع

ة,براد دم,ٌلحق بها ؼرفة ألخذ العٌنات -  خدمات صحٌ

 ؼرفة ممرضات -

 ؼرفة طبٌب
 

  قسم األشعة: 
ً محوري - أشعة )ؼرؾ تصوٌر  -  ( رنٌن –طبق

ومشالح,ٌلحق بكل منها ؼرفة تحكم  

 ؼرفة رئٌس القسم -

 استراحة أطباء -

 مستودع -
 ؼرفة تحمٌض -

 

  قسم العملٌات: 
 2قاعات عملٌات عدد  -

 ؼرفة تعقٌم وتخدٌر -

 ؼرؾ أطباء وممرضٌن -

ٌة مشددة وانعاش -  عنا

 استراحة الكادر الطبً -

 مستودع لوازم -
 

 قسم األسّرة:  



كل ؼرفة سرٌرٌن مع ...عبارة عن اجنحة ٌحتوي كل جناح على عدد من الؽرؾ:ؼرؾ المرضى -
ة ولوازم  خدمات صحٌ

ة - ة الالزم  ؼرؾ لعزل المرضى المعالجٌن بالٌود المشع مع الخدمات الصحٌ
 ؼرؾ لوازم وبٌاضات -
 ؼرؾ أطباء وممرضٌن -

 

  قسم معالجة اشعاعٌة: 
ً ٌلحق بها انتظار -  دورات مٌاه,مشالح,ؼرفة تقنٌٌن,تحكم,ؼرفة المسرع الخط

هاز المحاكاة ٌلحق بها تحكم و طبٌب -  ؼرفة ج

ً محوري خاص بالمعالجة) CTؼرفة  -  ٌلحق به ؼرفة تحكم (جهاز تصوٌر طبق

 ؼرفة تخطٌط المعالجة وحساب توزع الجرعات داخل الجسم -

 ؼرفة تصنٌع األقنعة -

ة عدد  -  2عٌادة طبٌ

ة  -  عٌادة شعاعٌ

 ؼرفة الفٌزٌائٌٌن وأجهزة المعاٌرة -

 ؼرفة ممرضات -

 
  200 إلى 150 تتسع ل(... توعٌة –محاضرات - ندوات)قاعة متعددة االستعماالت 

 شخص
ة محاضرٌن  -  استراح
 سكرتارٌا للمؤتمرات والندوات -

 
  قسم اعطاء الجرعات: 

ة عدد  -   أسرة10 تتسع كل منها ل 3ؼرؾ العطاء الجرعات السرٌع

  أسرة مع دورة مٌاه3 تتسع كل منها ل 2عدد  ( ساعات4حتى )ؼرؾ العطاء الجرعات الطوٌلة  -

ة -  ؼرفة استالم الوصفات الطبٌ

ة - ة وؼرفة حل األدوٌ  صٌدلٌ

  القبو: 
 :قسم الجثث  -

عً -  ؼرفة الطبٌب الشر

 المشرحة وبراد الجثث -

 ؼرفة تحضٌر المٌت واخراجه -

 :الخدمات  -
 المخبر الحار -

 ؼرفة صب الحماٌات -

 المطبخ وكل ماٌلزم -
 قسم المستودعات -
 قسم الؽسٌل والكوي والتعقٌم -



 التدفئة والتكٌٌؾ  -

 ورش الصٌانة -

 
 

  ًمرآب وقسم فن: 
 مكتب دخول رئٌسً -
 مواقؾ سٌارات -
 حدائق واستراحات -
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 السجل الوطًن للسرطان

 



 
بقرار من قبل السٌد وٌزر الصحة وبدعم من منظمة 2000أنشئ السجل الوطنً للسرطان عام

ٌة والجمٌعة السورٌة لدعم البحوث الطبٌة، وبالتنسٌق مع وزارة التعلٌم العالً   –الصحة العالم
– مشفى البٌرونً 

الخدمات الطبٌة العسكرٌة، الجمٌعة السورٌة لمكافحة السرطان، مدٌٌرات الصحة بالمحافظات، 
 .مخابر التشخٌص المرضً الخاصة وعٌادات  أمراض الدم

  أهداؾ السجل : 
 .جمع البٌانات عن كل مرضى السرطانات بسورٌة- 

تحلٌل هذه البٌانات لمعرفة حجم وطبٌعة السرطان فً سورٌة وتوزعها - 
 .   الجؽرافً

 .إجراء أبحاث وباٌئة وصفٌة وتحلٌلٌة لمعرفة أسباب انتشار السرطانات- 

مً -  إنشاء قاعدة بٌانات دقٌقة عن مرضى السرطان لتكون أساس لكل بحث عل
 متعلق 

 .   بالسرطانات

 -ًٌ ً وذلك لضمان نوضع البٌانات المتوفرة تحت تصرؾ المعن  بالتخطٌط الصح
 التوزع 

 .       العادل  لتوفٌر خدمات التشخٌص والعالج لمرضى السرطان

 

 

  ٌة عمل السجل  : آل
ٌعتمد السجل فً عمله على مجموعة من األطباء المنسقٌن فً جمٌع محافظات - 

 .القطر

 أي الذي  ٌعتمد على (Population – based Registry)وهو من نوع- 
 المعلومات 



 .   المأخوذة من السكان مباشرة

 ٌتبع السجل فً إدخال المعلومات التعارٌؾ والمعاٌٌر الدولٌة الموضوعة من قبل - 

  والرابطة الدولٌة لسجالت السرطان  IARC  الوكالة الدولٌة ألبحاث السرطان
IACR  مٌة ظمة الصحة العال  . التابعٌن  لمن

 : أقسام  3تم اعتماد استمارة لجمع البٌانات  عن مرضى السرطان تتألؾ من - 

الرقم الوطنً، االسم : معلومات دٌمؽرافٌة عن مرٌض السرطان              - 
  ،ً  الثالث

 .               العمر، الجنس، مكان الوالدة، مكان اإلقامة والمهنة

 مكان الورم، نوع الورم و تقرٌر التشخٌص : معلومات عن الورم              - 

مٌزها  ال هذه المعلومات وتر جً، ٌوتم إدخ                 الباتولو

 (    Topography and Morphology )   وذلك حسب المعاٌٌر الدولٌة
 المعتمدة    

  ( .  ICD-O third edition)    على 

 . معلومات عن عالج المرٌض والمتابعة            - 

 

 

 

 

 

 

 نتائج حدوث السرطانات فً سورٌة 



2002 -2006  

 
 1 حالة سرطانٌة جدٌدة، وٌبٌن الجدول رقم 58743بلؽت عدد الحاالت المسجلة خالل هذه الفترة 

 توزع حاالت السرطان حسب 2توزع عدد الحاالت حسب السنوات والمخطط 1والمخطط رقم 
 الجنس والسنة 

 

 

 توزعحاالت السرطان حسب السنوات 

 عدد الحاالت  السنة

2001 523 

2002 10032 

2003 12158 

2004 11079 

2005 11357 

2006 13594 

 58743 المجموع

 1                      جدول رقم

 

 

Figure (1 :  )Trends in cancer in Syria, 2001-2006       

                  



 

  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                  

                 

             

                  

Figure (2 : )Number of reported cancers according to the year of incidence, 
gender  

                  

 

  
 

                

                  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

             

         

         

                 

             

                

عما كانت علٌه فً سنة %  20 قد زادت بنسبة 2006ونالحظ إن عدد حاالت المسجلة عام 

2005، 

 .(عراقً  ) حالة جدٌدة لؽٌر السورٌٌن 94وهناك 



 أي  30880 حالة جدٌدة وكان منها عند الذكور 58743وكان العدد اإلجمالً خالل هذه السنوات ,

  %.47.4 أي  بنسبة 27863وعند اإلناث    %  52.6بنسبة 

 : حالة جدٌدة موزعٌن كالتالً  4750 سنة فكان 15أماعدد األطفال الذٌن هم دون 

 توزع عدد حاالت السرطان  عند األطفال حسب السنوات 

 %النسبة  عدد الحاالت السنة

2002 921 9.1 

2003 949 7.8 

2004 939 8.4 

2005 720 6.3 

2006 1221 8.9 

 3جدول رقم 

 

 

 :أما توزع  أهم السرطانات حسب مكان اإلصابة والجنس لهذه الفترة فكان كالتالً 

 

ٌع السرطانات عند السورٌٌن حسب مكان اإلصابة   2006– 2002توزع أش

 %النسبة  العدد مكان اإلصابة

 15.08 8855 الثدي - 1



 7.68 4514 اللمفومات- 2

 7.65 4495 الرئة- 3

 7.58 4455 االبٌضاضات - 4

ً المركزي- 5  6.35 3716 الجهاز العصب

 5.38 3157 المثانة- 6

 5.35 3138 عظام ونسج رخوة- 7

 4.96 2909 الجلد- 8

 4.45 2612 الدرق - 9

 4.41 2407 الكولون - 10

 3.86 2273 البروستات - 11

 3.75 2197 المعدة - 12

 4جدول رقم 

 

 

 



 

 

 

 

 

 – 2002توزع أشٌع السرطانات حسب مكان اإلصابة والجنس 

2006 

  (27863)إناث   (30880 )ذكور 

 %النسبة  العدد مكان اإلصابة %النسبة  العدد مكان اإلصابة

 30.8 8557 الثدي - 1 12 3699 الرئة - 1

 7 1943 الدرق - 2 9.1 2792 اللمفومات - 2

 6.5 1811 االٌبضاضات- 3 8.9 2762 المثانة - 3

 6.2 1722 اللمفومات- 4 8.6 2644 االٌبضاضات-4

 الجهازالعصبً  - 5 7.5 2273 البروستات - 5

        المركزي

1531 5.5 



 الجهاز العصبً - 6

        المركزي

 5.3 1468 الرحم - 6 7.1 2184

 4.7 1294 عظام ونسجرخوة - 7 5.9 1815 الجلد - 7

 4 1093 الجلد- 8 5.6 1741 عظام ونسجرخوة- 8

 3.5 978 الكولون - 9 5.2 1604 الحنجرة - 9

 3.3 916 المبٌض - 10 4.7 1429 الكولون- 10

 2.9 798 المعدة- 11 4.5 1399 المعدة - 11

 2.8 796 الرئة - 12 2.4 728 المستقٌم- 12

 5جدول رقم 

 

 

 

 

 

 ( 6)أما السرطانات األكثر شٌوعا عند األطفال  لهذه السنوات فكانت حسب الجدول رقم 

 



-2002حسب مكان اإلصابة  ( 14 – 0 )توزع السرطانات عند األطفال 

2006 

 %النسبة  العدد مكان اإلصابة

 31.16 1480 االٌبضاضات- 1

 20.52 975 الجهاز العصبً المركزي- 2

 18.83 894 اللمفومات- 3

 14.5 689 عظام ونسج رخوة- 4

 6.42 305 الجهاز البولً- 5

 6جدول رقم 

 

 :التوزع الجغراًف للسرطانات حسب المحافظات

 73 و63لقد تراوحت نسبة  توزع السرطانات فً المحافظات السورٌة خالل هذه السنوات بٌن 

ٌة 100000حالة جدٌدة لكل  هً تعتبر نسبة منخفضة بالنسبة للتوقعات العالم  نسمة من السكان، و

ٌة والوكالة الدولٌة ألبحاث السرطان حٌث انه من المتوقع أن  وذلك حسب منظمة الصحة العالم

 نسمة من السكان ، ومن الممكن تفهم ذلك الن هناك تقصٌر 100000 حالة لكل  100تكون بحدود 

كبٌر من قبل أطباء التشرٌح المرضً وبعض المشافً والعٌادات الخاصة باإلبالغ عن الحاالت 

ٌهم  .  التً تشخص لد



 والسوٌداء وطرطوس المرتبات األولى وذلك حسب الجدول ةوتقاسمت محافظات دمشق والالذقً

 (7)رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  ألفنسمة100توزع مرضى السرطان حسب المحافظات والسنوات لكل 

 2006 2005 2004 2003 2002 المحافظة

 100 84 123 130 97 دمشق والقنٌطرة

 49 48 36 43 34 رٌف دمشق

 51 40 45 48 47 حلب 

 69 59 55 60 58 ادلب



 127 132 94 118 72 الالذقٌة 

 94 115 95 111 78 طرطوس

 59 57 50 60 56 حمص 

 55 51 55 59 52 حماة 

 51 52 41 55 53 الحسكة 

 62 49 58 64 66 دٌر الزور 

 69 48 61 62 62 الرقة 

 72 55 67 69 67 درعا 

 116 128 70 149 86 السوٌداء

 73 71 70 79 64 المعدل السنوي

 7جدول رقم 

 

 

 

 



 

 

2006معلومات دٌمغرافٌة   

 
: وذلك حسب المجموعة اإلحصاٌئة السورٌة 2006بلػ عدد سكان سورٌة لعام   

  % (.49 ) إناث 9154000و  (% 51 ) ذكور 9563000 نسمة ، منهم 18717000

  فه15ً، أما نسبة الذٌن هم تحت عمر  % 13.9 سنوات 5وبلؽت نسبة الذٌن هم تحت سن 

.   فقط % 3.3 فقد بلؽت نسبتهم 65وأما الذٌن هم فوق  % . 39.5  

 ٌبٌن التوزع  النسبً السكان فً سورٌة حسب الفئات العمرٌة والجنس ، أما الجدول 8الجدول رقم 
ً المحافظات مع نسبة توزعهم بٌن ذكور وإناث9رقم   .    فٌظهر لنا  عدد السكان ف  

 

 
توزع السكان حسب  الفئات العمرٌة والجنس 

 (باأللف)
 

ً للسكان حسب  الفئات العمرٌة  التوزع النسب
 والجنس

  Male female Total    Male female Total 

0-4 1332 1263 2596  0-4 13.9 13.8 13.9 

 5  -9 1296 1228 2524   5  -9 13.6 13.4 13.5 

 10  -14 1168 1096 2264   10  -14 12.2 12.0 12.1 

 15  -19 1116 1074 2190   15  -19 11.7 11.7 11.7 

 20  -24 975 953 1927   20  -24 10.2 10.4 10.3 

 25  -29 756 752 1508   25  -29 7.9 8.2 8.1 

 30  -34 623 611 1234   30  -34 6.5 6.7 6.6 



 35  -39 534 529 1063   35  -39 5.6 5.8 5.7 

 40  -44 449 433 883   40  -44 4.7 4.7 4.7 

 45  -49 349 322 671   45  -49 3.7 3.5 3.6 

 50  -54 280 261 541   50  -54 2.9 2.9 2.9 

 55  -59 198 183 381   55  -59 2.1 2.0 2.0 

 60  -64 153 157 310   60  -64 1.6 1.7 1.7 

 65    + 334 292 626   65    + 3.5 3.2 3.3 

TOTAL 9563 9154 18717  TOTAL 100.0 100.0 100.0 

9جدول   2006 اإلحصائٌةالمجموعة  8جدول   2006 اإلحصائٌةالمجموعة     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006نتائج حدوث السرطان لعام 



 

 عند 7315 حالة سرطانٌة جدٌدة من كل أنحاء القطر، منها 13594 جمع 2006تم خالل عام 

 الذكور

أما عدد .  حالة عند الؽٌر سورٌٌن94، وهناك ( % 45.9 ) 6185وعند اإلناث   ( % 54.1) 

ها 1221 سنة فكان 15األطفال الذٌن هم تحت عمر  أما الذٌن  % . 8.9 حالة جدٌدة وبنسبة وقدر

عمارهم  فوق    %  .34.7 فتبلػ نسبتهم 59أ

 

( 4 و3 ومخطط 10جدول رقم  )أما توزع  السرطانات حسب مكان اإلصابة والجنس فكان كالتالً 

: 

–  والجنس اإلصابةسنة فأكثر حسب مكان 15 بارتوزع مرضى السرطان عند الك
2006 

 
 المجموع أنثى ذكر

 % العدد % العدد % العدد

هاز العصبً المركزي  5.2 625 4.4 245 5.9 380 الج

 3.6 426 2.5 137 4.5 289 الجلد

 4.6 555 7.0 388 2.6 167 الدرق

 15.5 1862 32.2 1786 1.2 76 الثدي

هاز التنفسً  13.0 1561 4.4 245 20.4 1316 الج

مً هاز الهض  17.5 2101 14.3 791 20.3 1310 الج

هاز البولً  7.4 886 3.1 169 11.1 717 الج

هاز التناسلً األنثوي  6.5 773 14.0 773   الج

هاز التناسلً الذكري  5.2 626   9.7 626 الج

 3.6 435 3.3 183 3.9 252 العظام والنسج الرخوة

 5.6 670 4.6 256 6.4 414 اللمفومات

 6.5 775 5.9 325 7.0 450 االبٌضاضات



Others 445 6.9 242 4.4 687 5.7 

 100.0 11982 100.0 5540 100.0 6442 المجموع

 10جدول رقم 

              

 

 

 

 

 

 

 3مخطط 

توزع مرضى السرطان عند الكهول 51سنة فأكثر حسب مكان االصابة عند الذكور - 6002

20.420.3

11.1
9.7

7.06.96.45.9
4.53.9

2.6
1.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

ً نفس
ز الت

جها
ال

ً ضم
 اله

هاز
الج

ً لبول
از ا

لجه
ا

ذكري
ً ال

اسل
 التن

هاز
الج

ضات
ٌضا

االب

Othe
rs

ومات
للمف

ا

ركزي
 الم

ً صب
 الع

هاز
جلدالج

ال

خوة
 الر

سج
والن

ظام 
رقالع

الد
الثدي



 

 4مخطط 

 

  فٌظهران  لنا توزع السرطانات عند األطفال وذلك حسب 5والمخطط  رقم  (11)أما الجدول رقم 

 : مكان اإلصابة 

 

 

 

 

 2006 - اإلصابة سنة حسب مكان 14-0توزع مرضى السرطان عند األطفال بعمر 

 % العدد    

هاز العصبً المركزي    16.2 198 الج

 0.4 5 الجلد  

 0.3 4 الدرق  

 0.2 2 الثدي  

توزع مرضى السرطان عند الكهول 51سنة فأكثر حسب مكان االصابة عند االناث - 6002
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هاز التنفسً    0.3 4 الج

مً   هاز الهض  2.3 28 الج

هاز البولً    5.7 70 الج

هاز التناسلً األنثوي    0.5 6 الج

هاز التناسلً الذكري    0.3 4 الج

 16.3 199 العظام والنسج الرخوة  

 17.1 209 اللمفومات  

 38.4 469 االبٌضاضات  

  Others 23 1.9 

 100.0 1221 المجموع  
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أما توزع السرطانات حسب مكان اإلصابة والفئات العمرٌة عند الذكور واإلناث فكان حسب 

  ( : 14 – 12 )الجداول التالٌة 

 2006–  والفئات العمرٌة اإلصابةتوزع مرضى السرطان حسب مكان 

 
0-14 15-19 20-39 40-59 60+ Total 

Count % Count % Count % Count % Count % Count % 

هاز العصبً المركزي  100.0 823 15.2 125 30.4 250 25.3 208 5.1 42 24.1 198 الج

 100.0 431 52.4 226 33.9 146 10.4 45 2.1 9 1.2 5 الجلد

 100.0 559 22.0 123 44.2 247 31.8 178 1.3 7 0.7 4 الدرق

 100.0 1,864 21.0 391 62.5 1,165 16.3 304 0.1 2 0.1 2 الثدي

توزع مرضى السرطان عند األطفال بعمر 0-41 سنة حسب مكان االصابة - 6002
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هاز التنفسً  100.0 1,565 51.6 807 42.9 672 5.1 80 0.1 2 0.3 4 الج

مً هاز الهض  100.0 2,129 45.8 975 40.3 858 12.0 256 0.6 12 1.3 28 الج

هاز البولً  100.0 956 50.8 486 35.8 342 5.8 55 0.3 3 7.3 70 الج

هاز التناسلً األنثوي  100.0 779 30.4 237 48.3 376 18.6 145 1.9 15 0.8 6 الج

هاز التناسلً الذكري  100.0 630 65.9 415 14.8 93 18.3 115 0.5 3 0.6 4 الج

 100.0 634 17.8 113 24.9 158 21.1 134 4.7 30 31.4 199 العظام والنسج الرخوة

 100.0 879 17.9 157 22.5 198 28.9 254 6.9 61 23.8 209 اللمفومات

 100.0 1,244 22.6 281 19.2 239 13.3 165 7.2 90 37.7 469 االبٌضاضات

Others 23 3.2 27 3.8 148 20.8 265 37.3 247 34.8 710 100.0 

Total 1,221 9.2 303 2.3 2,087 15.8 5,009 37.9 4,583 34.7 13,203 100.0 

  12جدول رقم 

                          

 

 

 2006-  والفئات العمرٌة اإلصابةتوزع مرضى السرطان الذكور حسب مكان 

 
0-14 15-19 20-39 40-59 60+ Total 

Count % Count % Count % Count % Count % Count % 

هاز العصبً  الج
 المركزي

104 21.5 25 5.2 124 25.6 154 31.8 77 15.9 484 100.0 

 100.0 293 52.2 153 38.2 112 7.2 21 1.0 3 1.4 4 الجلد

 100.0 167 25.7 43 44.3 74 27.5 46 2.4 4   الدرق

 100.0 76 35.5 27 51.3 39 13.2 10     الثدي

هاز التنفسً  100.0 1,320 53.0 700 42.6 562 4.0 53 0.1 1 0.3 4 الج

مً هاز الهض  100.0 1,331 47.6 633 39.1 521 11.2 149 0.5 7 1.6 21 الج

هاز البولً  100.0 759 52.3 397 37.3 283 4.6 35 0.3 2 5.5 42 الج

هاز التناسلً  الج
 100.0 630 65.9 415 14.8 93 18.3 115 0.5 3 0.6 4 الذكري

 100.0 364 19.0 69 23.6 86 21.4 78 5.2 19 30.8 112 العظام والنسج الرخوة



 100.0 565 18.6 105 20.9 118 27.4 155 6.4 36 26.7 151 اللمفومات

 100.0 712 25.1 179 16.9 120 13.9 99 7.3 52 36.8 262 االبٌضاضات

Others 14 3.1 19 4.1 92 20.0 169 36.8 165 35.9 459 100.0 

Total 718 10.0 171 2.4 977 13.6 2,331 32.6 2,963 41.4 7,160 100.0 

  13جدول رقم 

                          

 

 2006-  والفئات العمرٌة اإلصابة حسب مكان اإلناثتوزع مرضى السرطان 

 
0-14 15-19 20-39 40-59 60+ Total 

Count % Count % Count % Count % Count % Count % 

هاز العصبً  الج
 المركزي

94 27.7 17 5.0 84 24.8 96 28.3 48 14.2 339 100.0 

 100.0 138 52.9 73 24.6 34 17.4 24 4 6 0.7 1 الجلد

 100.0 392 20.4 80 44.1 173 33.7 132 0.8 3 1.0 4 الدرق

 100.0 1,788 20.4 364 63.0 1,126 16.4 294 0.1 2 0.1 2 الثدي

هاز التنفسً  100.0 245 43.7 107 44.9 110 11.0 27 0.4 1   الج

مً هاز الهض  100.0 798 42.9 342 42.2 337 13.4 107 0.6 5 0.9 7 الج

هاز البولً  100.0 197 45.2 89 29.9 59 10.2 20 0.5 1 14.2 28 الج

هاز التناسلً  الج
 األنثوي

6 0.8 15 1.9 145 18.6 376 48.3 237 30.4 779 100.0 

 100.0 270 16.3 44 26.7 72 20.7 56 4.1 11 32.2 87 العظام والنسج الرخوة

 100.0 314 16.6 52 25.5 80 31.5 99 8.0 25 18.5 58 اللمفومات

 100.0 532 19.2 102 22.4 119 12.4 66 7.1 38 38.9 207 االبٌضاضات

Others 9 3.6 8 3.2 56 22.3 96 38.2 82 32.7 251 100.0 

Total 503 8.3 132 2.2 1,110 18.4 2,678 44.3 1,620 26.8 6,043 100.0 

  14جدول رقم 

                          

 



 

من    ( حالة جدٌدة 1008 % ) 13,7وقد احتل سرطان الرئة المرتبة األولى عند الرجال بنسبة 

ً المرتبة الثانٌة  بنسبة   حالة 734 % ) 10إجمالً الحاالت عند الذكور، واتت االٌبضاضات ف

ً المرتبة الثالثة بنسبة  (جدٌدة  أما عند السٌدات فكان سرطان الثدي  % . 8,9وسرطان المثانة ف

  %29.7األول بنسبة 

نً بنسبة  ( حالة جدٌدة 1850)   ( حالة جدٌدة 540 % ) 8.7واالٌبضاضات فً المركز الثا

 وسرطان 

ً المرتبة الثالثة بنسبة   .( حالة جدٌدة 433 % ) 6.9الرحم ف

 

  (. 7 و6مخطط  ) 2006-  ذكور وإناث –السرطانات األكثر شٌوعا عند السورٌٌن 

Figure (6 and 7 )The ten most common cancers among Syrian males and females, 2006         

                      

                      

                      

 

  
 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

         

           

           

 

 

          

 

Figure (7 )The ten most common cancers among Syrian females, 
2006         

                      

 

  
 

                    

                      

                      

                               



                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                            
 

    

                      

                     

                      

                    

                      

                      

                      
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

 

 

 

          

           

           

           

           

           

           

 

 15جدول رقم  ) ألؾ نسمة كالتالً 100وكانت  نسبة توزع السرطانات حسب الفئات العمرٌة لكل 

 :  ) 

 

 (باأللف)توزع السكان حسب  الفئات العمرٌة والجنس 

 Male female Total 

0-4 1332 1263 2596 

5 – 9 1296 1228 2524 

10 – 14 1168 1096 2264 

15 – 19 1116 1074 2190 

20 – 24 975 953 1927 

25 – 29 756 752 1508 

30 – 34 623 611 1234 



35 – 39 534 529 1063 

40 – 44 449 433 883 

45 – 49 349 322 671 

50 – 54 280 261 541 

55 – 59 198 183 381 

60 – 64 153 157 310 

65    + 334 292 626 

TOTAL 9563 9154 18717 

    2006 اإلحصائٌةالمجموعة 

       

    

Table (15 )Cancer age specific incidence rate (ASIR )per 100,000 pop( .all 
sites), by gender, Syrian 2006 

  
 Total أنثى ذكر

No. ASIR* No. ASIR* No. ASIR* 

0-4 253 19.0 185 14.6 438 16.9 

5-9 282 21.8 176 14.3 458 18.1 

10-14 183 15.7 142 13.0 325 14.4 

15-19 171 15.3 132 12.3 303 13.8 

20-24 188 19.3 145 15.2 333 17.3 

25-29 247 32.7 199 26.5 446 29.6 

30-34 255 40.9 275 45.0 530 43.0 

35-39 287 53.7 491 92.8 778 73.2 

40-44 399 88.8 654 151.0 1053 119.3 

45-49 521 149.2 752 233.4 1273 189.6 

50-54 650 232.1 652 249.6 1302 240.6 

55-59 761 384.2 620 338.8 1381 362.4 

60-64 790 516.3 487 310.7 1277 412.3 



65+ 2173 650.6 1133 387.6 3306 527.8 

Not Reported 199 - 192 - 391 - 

Total 7359 77.0 6235 68.1 13594 72.6 

National Cancer Registry       

ASIR  :Age specific incidence rate per 100,000 population       

              15جدول رقم  
                                     

 

 

 

Figure (8 )Cancer age-specific incidence rate per 100,000 pop( .all sites), by 
gender, Syrian 2006     
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أما التوزع الجؽرافً  للسرطانات حسب المحافظات السورٌة فانه لم ٌختلؾ كثٌرا عن السنة 

 الماضٌة ،

 ،  ( 127 ) ألؾ نسمة 100 تحتل المرتبة األولى بعدد اإلصابات لكل ةفما زالت محافظة الالذقً

نً  ٌداء فً المركز الثا ، بٌنما تراجعت محافظة طرطوس إلى المركز  ( 116 )ومحافظة السو

 الرابع 

ترتٌب المحافظات  ( 16) وٌبٌن لنا الجدول رقم . ( 100) لتحتل مكانها محافظة دمشق  ( 94) 

 حسب 

 .     ألؾ نسمة 100عدد اإلصابات لكل 

 



 

 

 

 

 

 

  ألؾ من100توزع مرضى السرطان حسب المحافظات لكل 

 2006السكان لعام 

 المحافظة
2006 

عدد السكان  عدد اإلصابات
 باأللف

عدد اإلصابات 
  ألف100لكل 

 

ة  الالذقٌ

 

1162 917 127 

 116 337 391 السوٌداء

 100 1703 1700 دمشق والقنٌطرة

 94 730 689 طرطوس

 72 880 633 درعا

 69 1310 899 ادلب

 69 824 571 الرقة

 62 1048 653 دٌر الزور



 59 1591 935 حمص

 55 1441 792 حماة

 51 1329 677 الحسكة

 51 4230 2142 حلب

 49 2377 1168 رٌؾ دمشق

   1088 ؼٌر مبٌن 

   94 ؼٌر سوري

 73 18717 13594 المجموع

  16جدول رقم   

  

 

 

 

 

 

  

ة الجدٌدة حسب المحافظات والجنس كالتالً     17جدول رقم  )وكان توزع الحاالت السرطانٌ

  ( : 9   ومخطط 

 

Table (17 )Distribution of new cancer cases by governorates, 2006 

  

 Total أنثى ذكر

No. Rate* No. Rate* No. Rate* 

 92.1 1,500 91.9 733 92.4 767  مدٌنة دمشق



 49.1 1,168 49.1 566 49.2 602  رٌف دمشق

 50.6 2,142 50.1 1,030 51.1 1,112  حلب

 68.6 899 57.6 368 79.1 531  ادلب

 126.7 1,162 115.2 522 137.9 640  الالذقٌة

 94.4 689 87.7 315 100.8 374  طرطوس

 58.8 935 54.3 422 63.0 513  حمص

 55.0 792 47.8 336 61.8 456  حماه

 50.9 677 46.0 301 55.7 376  الحسكة

 62.3 653 61.6 319 63.0 334  دٌر الزور

 69.3 571 68.1 276 70.4 295  الرقة

 71.9 633 69.7 302 74.0 331  درعا

 116.0 391 109.3 188 123.0 203  السوٌداء

 266.7 200 266.7 96 266.7 104  القنٌطرة

 - 1,088 - 411 - 677 غٌر مبٌن

Total 7,315 76.5 6,185 67.6 13,500 72.1 

Syrian Cancer Registry 

 *Rate  :per 100,000 population         

              

Figure (9 )Crude cancer incidence rate per(100,000 )pop .By gender & governorate   
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