درما نها شامل :

 .3اشعه درمانی:

.1جراحی:

دراؽعِ درهاًز اساؽعِ ّا با اًزصی سیاد اعتفادُ

بزاعاط هزحلِ بیواری،بزای بزداؽتي عزطاى ٍبخشخؾخز اس

هز ؽَدکِ در هَارد سیزکاربزد دارد:

هعدُ کِ چغبیدُ بِ آى اعت،اًجام هز ؽَد ٍتاجای هوخنخي
بافت طبیعز هعدُ را باقز هز گذارًدٍ .در هَارد سیز کخاربخزد
دارد:
 گغتزػ بیواری بِ اًداهْای دیگز
.2شیمی درمانی:



در درهاى بافت عزطاًز هعدُ



پظ اسجزاحز بزای اسبیي بزدى باقیواًدُ بغیار ریشٍغیز قابل

دیدى علَلْای عزطاًز
 جلَگیزی اسعَد

بِ ٍیضُ ّوزا ُ با ؽیوز درهاًز

سرطان معذه
کذBR/EP/007:

 تا خیز درعَد

درایي رٍػ بغتِ بِ عَاهل سیزاس دارٍّای خَراکز ٍتشریقخز
اعتفادُ هز ؽَد:

 تغنیي ًؾاًِ ّای عزطاى هعدُ ؽاهل:درد،خًَزیشی ٍاؽنال
در بلع
 .4درمانهای مکمل:
قبل اس تغییز یا افشٍدى ّز گًَِ رٍػ درهاًز حتواً با پخشؽخ
خَد هؾَرت کٌید
منابع:
بزًٍز-عَدارث ،پزعتاری بیواریْای گَارؽز

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :آباى هاُ29
تاریخ بازنگری :اباى هاُ 29

گاّز ّن باٍجَد پیؾزفت عزطاى،فزدّوچٌاى عخئمخن

مقذمه:

عالئم بیماری سرطان معذه:

هعدُ ًاحیِ اسبدى اعت کِ بیي قفغِ عیٌِ ٍلخگخي قخزار

هعوَالً اٍلیي عئمن عزطاى هعدُ هؾشص ًیغختخٌخد ٍبخا

داردٍعودُ تزیي قغوت ًگْداری ٍّضن غذاعت.

پیؾزفت بیواری عئمن هؾشص هز ؽخًَخد،اس ایخي رٍ

سرطان معذه:

تؾشیص آى هؾنل اعت

درکل دًیا عزطاى هخعخدُ دٍهخیخي عخزطخاى ؽخایخع

عالئم پیشرفته بیماری شامل:

 هعایٌِ فیشینز ؽاهل (هعایٌِ ؽنن ،کبد غددلٌخفخاٍی

هز باؽد ٍ هز تَاًد ّزقغوتز اسهعدُ را درگیزکزدُ ٍ بخِ

 عَء ّاضوِ

ٍپَعت هز باؽد)

عایز قغوت ّای بدى ًیش اًتؾار پیدا کٌد.

 بز اؽتْامز



فاکتورهای موثر در سرطان معذه:

 کاّؼ ٍسى ًاخَاعتِ

 آًدٍعنَپز



هصزف هَاد غذایز دٍدی ًٍو



کوبَد هیَُ ٍ عبشی ّای تاسُ

عَد ؽدُ

 التْاب هشهي هعدُ
 آًوز ًاؽز اس کوبَد ٍیتاهیي ب12

 عدم تزؽح هعدُ
 حضَر ّلینَ باکتز پیلَری
 عابقِ خاًَادگز
 هصزف دخاًیات ٍهؾزٍبات النلز

 احغاط پزی بعد اس ٍعدُ غذامز کَچ

گَارؽز ًداؽتِ ٍاٍلیي عئمن دراثزاًتؾار آى بخِ عخایخز
ًقاط بدى ایجاد هیؾًَد.

تشخیص سرطان معذه:
 گزفتي ؽزح حال پشؽنز

تا دردؽنن

ً وًَِ بزداری

ٍ رم ؽنن

درمان:

 تَْع

بزای عزطاى هعدُ در ّز هزحلِ درهاًْامز ٍجَد دارد کِ

 اعتفزاغ بایا بدٍى خَى

اًتشاب آى بِ عَاهل سیز ٍابغتِ اعت:

 کن خًَز

 هحل تَهَر

 یبَعت

 هزحلِ تَهَر

 ضعف

 اًتؾار تَهَر

 گاّز یزقاى
ایي عئمن ّویؾِ ًؾاًدٌّدُ عزطاى هعدُ ًیغتٌد

اًجام تغت ّای آسها ؽگاّز

 عي
ٍ



ٍضعیت عئهت عوَهز بدى

