
 درمان:

 )جراحی )برداشتن رحم 

)معمواًل رحم، لوله های رحم و تخمداا  هدا بدنرو  دورد                  

 می شود(

 

 هورمو  درمانی 

 شنمی درمانی 

 اشعه درمانی 

)می توانا به صورت خارجی یا داخلی و یا اسدتااد  اههدردو            

 روش باشا(

 بعد از عمل جراحی برداشتن رحم: مراقبتهای

  جلوگنری اه انجام کارهای سنگنن 

 جلوگنری اه پناد  روی سنگنن 

 را  رفتن مرتب ودرام 

 منا  وعا  های غذایی سالم 

   هاته بعا اه جراحی 6-4استااد  اهشکم بنا به مات 

 مصرف فراوا  دب 

 مصرف روغن هیتو ، دلو و انجنر خنس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 سرطان رحم  
GCC-PA-082/06 

 

 

 

 

 
 

 

 واحدآموزش همگانی

 واحدآموزش همگانی

  
 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:

 مراقبتهای بعد از درمان

 * پنگنری مشاور  با پزشک

 *معاینات دور  ای  شامل:

  معاینات لگنی 

 معاینات فنزیکی 

  عکسبرداری با اشعه ایکس 

    دهمو  های دهمایشگاهی 

 * بنمار بایا در طول درما ، تغذیه مناسب داشته باشا.

* به کالری و پروتئنن کافی جهت حاظ بدهدبدودی وندگده               

 داشتن وه  مناسب نناه دارد.

 

جهت آگاهی از مراقبتهای بعد از                               

شیمی درمانی و رادیوتراپی  جزوات مربوطه را 

 مطالعه نمایید.

 

 منابع:

 برونر.سودارث، پرستاری بنماری های هنا 

 درام فنضی، پرستاری در سرطا 



 مقدمه:

رحم یک عضو تو خالی و گالبی شکل است که در قسدمدت             

 پاینن شکم بنن مثانه و راست رود  قرار دارد .

سرطا  دناومتر )داخلی ترین الیه رحمی( شایع ترین سرطا  

دستگا  تناسلی هنا  است اهد  جا که تومور موضعی اسدت،            

رشا کمی دارد و در مراحل اولنه سرطا  قابل تشخنص است 

 ومنزا  درما  خنلی باالیی دارد. 

سال  باالترین منزا  ابتال به سرطا  دناومتدر           66تا  55هنا   

 را دارنا. سرطا  رحم معموالً بعا اه یائسگی ایجاد می شود.

 

 عوامل خطرزا:

 یائسگی دیر ررس 

 ناهائی 

  دیابت و افزایش فشارخو 

 چاقی 

 قاعاگی غنر طبنعی 

 مصرف طوالنی مات داروی تاموکسنان 

            استااد  بلنامات اهاستروژ  باو  استااد  هدمدزمدا  اه

 پروژسترو  

 عالئم :

 عالئم اولیه:

 خونریزی غنر طبنعی اه واژینال 

 عالئم دیررس:

 درد لگن، پاها، پشت وکمردرد 

 ضعف عمومی 

  کاهش وه 

  اشکال یا درد هنگام ادرار کرد 

 خونریزی 

 تشخیص:
 معاینات لگن 

  سونوگرافی اهطریق واژ 

  نمونه برداری اه واژ 

  دهمایشات پاپ اسمنر 
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