تشخیص


هؼایٌِ لگٌی



سًََگزافی اس طزیق ٍاصى



بیَپسی

پیشگیری


توزیٌات ٍرسضی دائن ٍهٌظن ػضالت لگي ٍ خاغزُ



هػزف دارٍّای ضذ بارداری



خارج کزدى تخوذاى اس طزیق جزاحی

سرطان تخمذان

بهتر است بذاویذ که پاپ اسمیر برای

کذBR/EP/012:

تشخیص ایه بیماری کارایی وذارد
درمان
ًکتِ اغلی در اًتخاب ضیَُ درهاى توایل بیوار بِ داضتي
فزسًذ پس اس بیواری است.


در هاى اغلی  :جزاحی



درهاى تکویلی  :ضیوی درهاًی ٍرادیَ تزاپی

منابع:
بزًٍز.سَدارث،پزستاری بیواری ّای سًاى

واحذآموزش همگاوی
تاریخ تولیذ :اردیبْطت 39
تاریخ بازوگری :دی هاُ 39

مقذمه:
سزطاى تخوذاى ًَػی سزطاى است کِ استخوذاى ضزٍع
هیطَد،ایي بیواری هٌجز بِ ایجاد سلَلْای غیز ػادی هیطَد
کِ تَاًایی حولِ یا گستزش بِ دیگز بخطْای بذى را دارًذ.
هوکي است در آغاس ایي فزایٌذ ػالئن هبْن باضٌذاها با
پیطزفت سزطاى احتوال بزٍس ػالئن بیطتز هیطَد.سزطاى
تخوذاى پٌجویي سزطاى ضایغ بیي سًاى است.هتأسفاًِ در

عوامل خطر
 سي باال


باردارًطذى(ّزگش)



تخوک گذاری در سٌیي پاییي





درهاى ًابارٍری

سیز ضذى پس اس خَردى هقذار بسیار کن غذا

ًشدیک خاًَادُ




ػالئن ادراری اسجولِ احساس فَریت تکزر ادرار

اهیذ بقای دراسهذت بیواری ًاچیش است  .بِ ّویي دلیل

افشایص هی



درد ًاگْاًی ٍگٌگ در ًاحیِ ضکن ٍ سیز ضکن

هطکل در بلغ غذا



یابذ.



افشایص ًاگْاًی سایش ضکن ٍ ػالئن ضبیِ ًفخ ضکن



بستي لَلِ ّای رحوی

خَد هی رسذ  ،بطَری کِ با افشایص سي  ،بزٍس آى بِ ضذت

عالئم

سابقِ ابتال بِ سزطاى تخوذاى در یکی اس افزاد

ػلیزغن جزاحی ّای ٍسیغ ٍ ضیوی درهاًی ّای گًَاگَى ،

کٌذ  .ایي بیواری در سٌیي  59تا  53سالگی بِ حذاکثز ضیَع



رصین غذایی کن چزب





در  %08هَارد ایي ًَع سزطاى بؼذ اس  08سالگی بزٍس هی



هػزف قزظ ضذبارداری

َّرهَى درهاًی دریائسگی

کٌتزل بارداری بارٍش َّرهًَی

سن شیوع:



بارداری



است ٍلی در  %59هَارد بِ دلیل تطخیع دیز ٌّگام بیواری

تطخیع بیواری در هزاحل اٍلیِ بسیار هْن است



ضیزدّی

اضافِ ٍسى(بخػَظ چاقی دٍرضکن)

اکثزیت هَارد در هزاحل پیطزفتِ تطخیع دادُ هی ضَد .
بیواری اگز در هزاحل اٍلیِ تطخیع دادُ ضَد قابل ػالج

یائسگی در سٌیي باال

چه عواملی خطر ابتال را پایین می آورد

