راههای تشخیص سرطان ریه


راههای درمان سرطان ریه

عکس برداری از ریِ ّا با تابص اضعِ X



آزهایص خلظ



سی تی اسکي



ًوًَِ برداری یا بیَپسی



سًََگرافی



آزهایص تٌفس



آزهایص خَى



اسکي استخَاى



جراحی



سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیسر



شیمی درمانی



اشعه درمانی

کانسرریه
کدBR/EP/014:

توجه

جهت آگاهی از مراقبتهای بعد از
شیمی درمانی و رادیوتراپی جسوات
مربوطه را مطالعه نمایید
منابع علمی

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :اسفٌذ هاُ49



برًٍر -سَدارث ،پرستاری بیواری ّای تٌفسی

تاریخ بازنگری:دی هاُ49

مقذمه:

 دلیل  49درصذ از سرعاى ّای ریِ قرار گرفتي در هعرض

عالئم و نشانه های سرطان ریه

سرعاى ریِ ًَعی بیواری است کِ هطخصِ آى رضذ کرٌرتررل

دٍد دخاًیات برای یک هذت عَالًی است .

 تغییر رًگ خلظ سیٌِ

ًطذُ سلَل در بافت ّای ریِ است .اگر ایي بریروراری درهراى

 درصذ ابتال بِ سرعاى ریِ در افرادی کِ سیگار ًوی کطٌذ

 هطاّذُ خَى در خلظ سیٌِ

ًطَد ،رضذ سلَلی هی تَاًذ در یک فرایٌذ بِ ًام هتاسرتراز برِ

 %59است.

 دٍرُ ّای هکرر حالت رات الریِ یا برًٍطیت

بیرٍى از ریِ گسترش پیذا کٌذ ٍ بِ بافت ّای اعراف یا سرایرر
اعضای بذى برسذ.

عوامل ابتال به سرطان ریه


عوامل ژنتیکی

 افسایص هیساى خلظ سیٌِ
 خس خس کردى سیٌِ
 خستگی هفرط
 از دست دادى اضتْا
 سر درد

ٍجَد سابقِ سرعاى ریِ بیي اعضای ًسدیک خاًَادُ احتوال ابتال

 درد استخَاى

بِ ایي سرعاى را افسایص هی دّذ.

 درد هفاصل



عوامل ایمنولوژیک (ایمنی)

ًارسایی هکاًیسن ایوٌی عبیعی بذى عاهلی هستعذ کرٌرٌرذُ در

ٍ رم گردى یا صَرت
 از دست دادى ٍزى بی دلیل


ایجاد سرعاى ریِ ضٌاختِ ضذُ است.
عوامل محیطی
 آالیٌذُ ّای هَجَد در َّای هحیظ زیست ٍ هحل کار


استٌطاق دٍد سیگار در هحیظ

سرفِ افررادی کرِ سریرگرار ًروری کطرٌرذ بریرص از

دٍ ّفتِ عَل هی کطذ.


سرفِ افرادی کِ سیرگرار هری کطرٌرذ زیراد هری ضرَد

ٍ از ضذت بیطتری برخَردار است.

