درمان:


جزاحی (ثزداضتي رحن)

مراقبتهای بعذ از درمان
* پنگنزی هطبٍرُ ثب پشضک

ال رحن ،لَلِ ّبی رحن ٍ تخودذاى ّدب ثدنزٍى دٍردُ
(هعوَ ً

*هعبیٌبت دٍرُ ای ضبهل:

هی ضَد)



هعبیٌبت لگٌی



هعبیٌبت فنشیکی



َّرهَى درهبًی



عکسجزداری ثب اضعِ ایکس



ضنوی درهبًی



دسهَى ّبی دسهبیطگبّی



اضعِ درهبًی

* ثنوبر ثبیذ در طَل درهبى ،تغذیِ هٌبست داضتِ ثبضذ.

(هی تَاًذ ثِ صَرت خبرجی یب داخلی ٍ یب اسدتابدُ اسّدزدٍ

* ثِ کبلزی ٍ پزٍتئني کبفی جْت حاظ ثدْدجدَدی ًٍدگدِ

رٍش ثبضذ)

داضتي ٍسى هٌبست ًنبس دارد.

مراقبتهای بعذ از عمل جراحی برداشته رحم:

سرطان رحم
ER/EP/082

جهت آگاهی از مراقبتهای بعد از



جلَگنزی اس اًجبم کبرّبی سٌگني



جلَگنزی اس پنبدُ رٍی سٌگني



راُ رفتي هزتت ٍدرام



هنبى ٍعذُ ّبی غذایی سبلن



استابدُ اسضکن ثٌذ ثِ هذت ّ 6-4اتِ ثعذ اس جزاحی



هصزف فزاٍاى دة

ثزًٍز.سَدارث ،پزستبری ثنوبری ّبی سًبى



هصزف رٍغي سیتَى ،دلَ ٍ اًجنز خنس

درام فنضی ،پزستبری در سزطبى

شیمی درمانی و رادیوتراپی جسوات مربوطه را
مطالعه نمایید.

واحدآموزش همگانی
منابع:

تاریخ تولید :اردیجْطت هبُ 44
تاریخ بازنگری دی هبُ49

مقذمه:

عوامل خطرزا:

رحن یک عضَ تَ خبلی ٍ گالثی ضکل است کِ در قسدودت
پبیني ضکن ثني هثبًِ ٍ راست رٍدُ قزار دارد .
سزطبى دًذٍهتز (داخلی تزیي الیِ رحوی) ضبیع تزیي سزطبى
دستگبُ تٌبسلی سًبى است اسدى جب کِ تَهَر هَضعی اسدت،
رضذ کوی دارد ٍ در هزاحل اٍلنِ سزطبى قبثل تطخنص است
ٍهنشاى درهبى خنلی ثبالیی دارد.
سًبى 99تب  66سبل ثبالتزیي هنشاى اثتال ثِ سزطبى دًذٍهتدز
را دارًذ .سزطبى رحن هعوَالً ثعذ اس یبئسگی ایجبد هی ضَد.

 یبئسگی دیز ررس
ً بسائی
 دیبثت ٍ افشایص فطبرخَى
 چبقی
 قبعذگی غنز طجنعی
 هصزف طَالًی هذت دارٍی تبهَکسناي
 استابدُ ثلٌذهذت اساستزٍصى ثذٍى استابدُ ّدودشهدبى اس
پزٍصستزٍى

عالئم :
عالئم اولیه:


خًَزیشی غنز طجنعی اس ٍاصیٌبل

عالئم دیررس:


درد لگي ،پبّب ،پطت ٍکوزدرد



ضعف عوَهی



کبّص ٍسى



اضکبل یب درد ٌّگبم ادرار کزدى



خًَزیشی

تشخیص:


هعبیٌبت لگي



سًََگزافی اسطزیق ٍاصى



ًوًَِ ثزداری اس ٍاصى



دسهبیطبت پبح اسونز

