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 احمي جلدك  
 وقایة ضد سرطان 

الجلد

توفر للمریض وحدة طب الجلد بمستشفى  
كیرون سالود ماربیا  منظار الجلد 

الرقمي. وھو تقنیة للوقایة من سرطان 
الخالیا الصبغیة )المیالنوما( عن طریق 
التصویر الواسع للشامات واإلصابات  

الموضعیة.  
تقنیة سریعة وغیر مؤلمة, ال یستغرق 

أكثر من  ساعة ویسمح بالتتبع المستمر.  

عن طریقھا, ترتفع دقة التشخیص 
إلى %95, مما یؤدي إلى الكشف 

المبكر لسرطان الجلد وتفادي  
إستئصال األنسجة االحمیدة  

اطلب موعدك في: 



628 239 482
952 774 200 
citas.hmb@quironsalud.es

منظار الجلد الرقمي: وقایة ضد سرطان الجلد )المیالنوما( 

ما ھو؟ 

إن منظار الجلد الرقمي تقنیتا غیر مؤلمة لتشخیص إصابات الجلد بموجبھا تتم زیادة كبیرة 
لنسیج  الجلد مع سمح بالتمییز بین الھیاكل المستحیلة والكشف بمجرد نظر ة. یكون اإلجراء 

مالحظة  الشامات من خالل جھاز منظار الجلد الرقمي ومجھر لمناظر الجلد الرقمي بأضواء 
مستقطبة التي تطبق على جلد المریض ویسمح لطبیب الجلد بالتقییم في نفس الوقت إذ كانت 

اإلصابة حمیدة أو  إذ كان للمریض أي عالمة التحذیر.  

لماذا ھو مھم؟ 

یكون سرطان الخالیا الصبغیة الطریقة األكثر عدوانیة لسرطان الجلد وھو النوع الثاني لسرطان 

األكثر شیوعا في مرضى ما بین 30 و 49 سنة. إذ تم تشخیصھ بشكل مبكر في مراحلھ األولة  ستكون 

  . إزالتھ التامة قریبة %100, بینما إذ كشف في مراحل متقدمة, فلم یوجد بعد بدائل  عالجیة فعالة

یكتشف سرطان الخالیا الصبغیة للمرضى الذین ھم تحت مراقبة منظار الجلد الرقمي في  بدایة 

المرض. یساعد لكشف تغیرات أكثر مكارة التي غیر ممكن رؤیتھا في فحص عدي. وھكذ یمكن أن یتم 

إستئصال اإلصابة في الوقت المناسب وتقلیل إلى أدنى حد رقم اإلستئصاالت  

إال للضروریة.  

Quirónsalud, la salud persona a persona.  
Más de 120 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:  

 | Andalucía  أقالیم13 مستشفى ومؤسسة ومركز طبي مخصص لصحتك في 120أكثر من 
Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura 
| Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco  




