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روش

درمان:

رٍضْای رادیَلَصیک ضاهل:

اًَاع هختلفی اس درهاى بزای بیواراى هبتال بِ سزطاى رٍدُ

گزافی سادُ

بشرگ ٍجَد دارد.

سیتی اسکي

 جزاحی

ام .آر .آی

ضیویدرهاًی

ًوًَِ بزداری غذد لٌفاٍی ًٍَاحی هطکَک بِ درگیزی

پزتَدرهاًی

آسهایطات دٍرُ ای تخصصی

ّذف درهاًی

سرطانرودهبسرگ
BR/EP/008

پیگیری:
بعضی اس آسهایص ّا کِ بزای تطخیص سزطاى یا آگااّای
اسهزحلِ سزطاى اًجام هیضًَذ،هوکي است جْت ارسیابای
چگًَگی اثزبخطی درهاى تکزار ضًَذ.تصویواات درباارُ
احتمالبهبودیبهمواردزیروابستهاست
هزحلِ سزطاى

اداهِ ،تغییزیا تَقف درهاى هبٌی بزًتایج ایي آسهاایاص ّاا
باضذ.

ایجاد اًسذاد یا پارگی دررٍدُ بشرگ
آسهایطات خًَی
عَد سزطاى
سالهت عوَهی بیوار ٍبیواری ّای سهیٌِ ای

منابع:
بزًٍز-سَدارث،بیواریْای دستگاُ گَارش
فیپس ،بیواریْای دستگاُ گَارش

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :هْزهاُ09
تاریخ بازنگری :دی هاُ 09

مقذمه

عالئم:

تشخیص:

کَلَى ٍرکتَم قسوتْائی اس رٍدُ بشرگ ّستٌذ کِ قسوتی اس

 تغییز در عادات اجابت هشاج

گزفتي سَابق بیوار ٍسَابق فاهیلی

دستگاُ گَارش بِ حساب هی آیٌذ.کَلَى حذٍد  1تاا 1.9

 خَى در هذفَع

هعایٌِ فیشیکی

هتزابتذای رٍدُ بشرگٍ،رکتَم چٌذ ساًتی هتز اًتاْاایای آى

 هذفَع باریک تز اس هعوَل

آسهایص خَى

است.

 گاس هعذُ تَأم با درد هکزر

آسهایص خَى پٌْاى در هذفَع

سزطاى رٍدُ بشرگ بیواری است کِ در آى سلَلّای بذخین

ً فخ ،احساس سیزی یا درد ضکن

(سزطاًی) در بافت رٍدُ بشرگ ضکل هیگیزًذ.

 کاّص ٍسى بِ دلیل ًاضٌاختِ

عواملخطرزا:

 احساس خستگی سیاد

 سي  99سال یا باالتز
 سابقِ خاًَادگی سزطاى رٍدُ بشرگ
 سابقِ ضخصی یاخاًَادگی سزطاى رٍدُ بشرگ،راست رٍدُ،
تخوذاى ،رحن یا پستاى
 سابقِ داضتي پَلیپّا دررٍدُ بشرگ درفزد یا فاهیل
 سابقِ کَلیت
 رصین غذایی حاٍی هقذار سیادی گَضت قزهش
 داضتي اضافِ ٍسى (چزبی اضافی دٍر کوز)
 کطیذى سیگار یا ًَضیذى هطزٍبات الکلی
 کن تحزکی

 تَْع
 بی اضتْائی
 یزقاى ٍ سردی پَست یا سفیذی چطن
بزای پیذا کزدى پَلیپ ّا یا سزطاى کَلَرکتاال در هازاحال

هعایٌِ هقعذ با اًگطت
بزرسی رادیَلَصیک
 تٌقیِ باریَم
ًوًَِ بزداری
پس اس ایي کِ سزطاى رٍدُ بشرگ تطاخایاص دادُ ضاذ،
آسهایص بزای آگاّی اساًتطار سلَل ّای سزطاًای در رٍدُ
بشرگ یا بخصّای دیگز بذى اًجام هیضًَذ.

