
 درما نها شامل :

 .جراحی:1

براساس مرحله بیماری،برای برداشتن سرطان وبخشخ خز ا            

معده که چسبیده به آن است،انجام مز شود وتاجای ممخنخن            

بافت طبیعز معده را باقز مز گذارند. ودر موارد  یر کخاربخرد              

 دارد:

 گسترش بیماری به اندامهای دیگر 

 .شیمی درمانی:2

روهای خوراکز وتزریقخز    ادراین روش بسته به عوامل  یرا  د      

 استفاده مز شود:

 . اشعه درمانی:3

 دراشعه درمانز ا اشعه ها با انرژی  یاد استفاده 

 مز شودکه در موارد  یرکاربرد دارد: 

  در درمان بافت سرطانز معده 

           پس ا جراحز برای ا بین بردن باقیمانده بسیار ریزوغیر قابل

 دیدن سلولهای سرطانز

 
      به ویژه همرا ه با شیمز درمانز                     جلوگیری ا عود 
  تا خیر درعود 

    

      درد،خونریزی واشنال  مل: تسنین ن انه های سرطان معده شا

 در بلع

 :. درمانهای مکمل4

قبل ا  تغییر یا افزودن هر گونه روش درمانز حتمًا با پخزشخ                

 خود م ورت کنید

 منابع:

 سودارث، پرستاری بیماریهای گوارشز-برونر

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرطان معده

 GCC-PA-007/07کد:

 

 

 

 

 واحدآموزش همگانی

  

 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:



 مقدمه:

معده ناحیه ا بدن است که بین قفسه سینه ولخگخن قخرار              

 داردوعمده ترین قسمت نگهداری وهضم غذاست.

 سرطان معده:

درکل دنیا سرطان مخعخده دومخیخن سخرطخان شخایخع                               

مز باشد و مز تواند هرقسمتز ا معده را درگیرکرده و بخه            

 سایر قسمت های بدن نیز انت ار پیدا کند.

 فاکتورهای موثر در سرطان معده:

  مصرف مواد غذایز  دودی ونم  سود شده 

  کمبود میوه و سبزی های تا ه 

 التهاب مزمن معده 

 12آنمز ناشز ا  کمبود ویتامین ب 

 عدم ترشح معده 

 حضور هلینو باکتر پیلوری 

 سابقه خانوادگز 

 مصرف دخانیات وم روبات النلز 

 

گاهز هم  باوجود پی رفت سرطان،فردهمچنان عخئمخم      

گوارشز نداشته واولین عئمم دراثرانت ار آن بخه سخایخر         

 نقاط بدن ایجاد می وند.

 تشخیص سرطان معده:
 گرفتن شرح حال پزشنز 

            معاینه فیزینز شامل )معاینه شنم، کبد  غددلنخفخاوی

 وپوست مز باشد(

   انجام تست های آ ما شگاهز 

 آندوسنوپز 

 نمونه برداری 

 درمان:

برای سرطان معده در هر مرحله درمانهامز وجود دارد که 

 انتشاب آن به عوامل  یر وابسته است:

 محل تومور 

 مرحله تومور 

 انت ار تومور 

  سن 

  وضعیت سئمت عمومز بدن 

    

          
    عالئم بیماری سرطان معده:

معمواًل اولین عئمم سرطان معده م شص نیسختخنخد وبخا             

پی رفت بیماری عئمم م شص مز شخونخد،ا  ایخن رو              

 ت شیص آن م نل است

 عالئم پیشرفته بیماری شامل:

  سوء هاضمه 

 بز اشتهامز 

 کاهش و ن ناخواسته 

 احساس پری بعد ا  وعده غذامز کوچ  تا دردشنم 

 ورم شنم 

 تهوع 

 استفراغ بایا بدون خون 

 کم خونز 

 یبوست 

 ضعف 

 گاهز یرقان 

این عئمم همی ه ن اندهنده سرطان معخده نخیخسختخنخدو              

 بسیاری ا  بیماریهای خوش خیم معده نیزوجود دارند.


