
سرطان البروستاتا في الكشف عن حقيقة 

من وجهة نظر المرضىمصر

بالشراكة مع

اإلتصالجهات 

info.menassa@astellas.com

ProstateCancer.me

طان البروستاتا يهدف البحث التسويقي إلفري فوبس ماترز إلى فهم االحتياجات غير الملباة لمرضى سر

لذي أجرته تستند هذه النتائج إلى البحث الكمي مع مرضى سرطان البروستاتا في مصر وا. في مصر

.وهي وكالة أبحاث تسويقية مستقلةإيبسوس ، 

الرجاء زيارة الموقعلمزيد من المعلومات عن سرطان البروستاتا 

% 67

5

الحياةإدراك تغيير في 

% 74

ن يعيشوا الحياة كاملةأيريدون

%71

% 57

لهمتتأقلم أسرتهم  بعد رحي/ يفكرون أكثر في كيف ستشعر 

ممتنين لكل الدعم الذي تلقوه من العائلة واألصدقاء

يقضون وقتاً أكثر مع أسرهم وأصدقائهم

أقل ، حتى يتمكنوا من عيش حياتهم دون ألمالشعور بألم 

% 83
أن يتم شفائهم

تم يمنذ أن هو أهم شئ ما 
تشخيص بالسرطانال

6

14%
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4 123

100%

ذكروا أنهم يشعرون أنهم غير 
قادرين على إكمال بعض 

أنشطتهم اليومية

لقد أثر هذا المرض على
٪ من المتلقين ، 100

وهم أقل قدرة على 
ممارسة النشاط مع 

أحفادهم

يعانون من األلم رغم أنهم 
يتناولون مسكنات األلم

يجدون أن األلم الذي 
تحملهيمكن عانون منهي

:آالم العظام هي أحد المؤثرات الرئيسية على نوعية حياة المريض•

ة التي رجال يتم تشخيصهم في المرحلال
تظهر فيها األعراض 

ة اللغبمعلوماتالإلى الحاجة 
المحلية

الحالة النفسية ةالبدنيحالةال

% 78

ة المنتظمة طباء الذين يتفاعلون بشكل استباقي مع مرضاهم الذكور وخالل الفحوصات الدورياأل•

الوعي إذا كانت هناك أي أعراض مرتبطة بسرطان البروستاتا يمكن أن تؤدي إلى زيادةيسألون 

.بالمرض والتشخيص المبكر

زاروا الطبيب بسبب 

مصراألعراض

أوروبا

9%
د اختبار المستصبادروا إلى طلب 

(PSA)البروستاتي النوعي

يشعرون بأنهم مطلعون 

بشكل جيد حول سرطان 

البروستاتا

أجروا مناقشة مع طبيبهم 

حول خيارات العالج 

المتوفرة

مصر

أوروبا

10%
تم تشخيصهم بسبب

قيستباإلسلوك األطباء ا
مصر

أوروبا

7%
مصر

أوروبا

38%
مصر

أوروبا

75%

طلبوا من الطبيب عالج 

معين

2%
مصر

أوروبا

ممارسة الرياضة يشعرون بأنهم لم يعودوا قادرين على 
على ممارستهاالتي اعتادوا 

79%

81%
من أسرهمنفسي يحصلون على الدعم ال

من أصدقائهمنفسييحصلون على الدعم ال

86%

زوجةيشعرون أنهم أقرب إلى ال

57%

ذكروا أن الذكورة لديهم لم تتأثر

48%
بغضبون بسهولة أكثر

67%33%17%

عدمبأنهم ليسوا بصحة جيدة إلى درجة يشعرون أحيانًا 
في األنشطة االجتماعيةعدم المشاركةوالخروج 

64%
ذكروا أنه ليس لديهم الكثير من الطاقة

25%
32%

34%

6%

77%

69%

27%




