
 
 

   
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    

  

  : مددجوي عزیز

امیدواریم از لحظاتی که  شما، براي سالمتی ويآرز و باسالم
در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه 

این پمفلت . سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید
و بیماري آموزشی جهت افزایش اطالعات شما در مورد 

  .پیشگیري از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است
  سرطان کولون

  ت بیماريماهی
سومین سرطان شایع دستگاه گوارش پس از معده و مري در 

  .کشور ما محسوب می شود

  عالئم و نشانه ها
هفته  2تغییر در اجابت مزاج مانند یبوست با اسهال که بیش از  

  .طول بکشند
  باریک شدن قطر مدفوع  -
  وجود خون همراه مدفوع -
  احساس ناخوشی و درد در شکم  -
  اجابت مزاج  اکامل پس ازاحساس دفع ن -
  کاهش وزن بدون علت -

  عوامل موثر در ایجاد سرطان کولون
عوامل زیر ممکن است شانس ابتال به سرطان روده بزرگ را در 

  .  فرد افزایش می دهد
  

سال دارند اما  50اکثر افراد مبتال به این بیماري سن باالي  :سن
  .این بیماري در هر سنی اتفاق می افتد

بین این بیماري و رژیم غذایی پر از چربی و پر  :رژیم غذایی
  .کم فیبر رابطه مستقیم وجود دارد انرژي و

این بیماري به صورت رشد توده هاي خوش خیم در  :پولیپ ها
سالگی شایع  50جدا رروده تعریف می شود که معموال بعد از سن 

به نظر می رسد که در این ساختار شانس ابتال به سرطان . است
  .روده بزرگ را افزایش می دهد

هاي روده بزرگ کسانی که قبال سرطان :تاریخچه شخصی
خانم هایی که مبتال به سرطان تخمدان، رحم یا داشته اند یا 
  .شانس بیشتري جهت ابتال به این بیماري دارند .پستان بوده اند

این بیماري پوشش جدار روده بزرگ ر د :کولیت اولسروز
افراد مبتال به این بیماري شانس بیشتري . دچار التهاب شده است

  .جهت ابتال دارند
  

  سالم نگه داریدهمانند قلب  روده بزرگ را
  پیشگیري

 )غالت .( غذاهاي حاوي فیبر را بیشتر مصرف کنید -
 .میوه تازه به مقدار کافی مصرف شود سبزي و -
 .وزنتان را درحد ایده آل نگه دارید -
 .مطمئن باشید که غذاهایتان متنوع است -
 الکل مصرف نکنید -
 .غذاهاي چرب مصرف نکنید -

که براي این سرطان مورد استفاده تشخیصیهايروشازجمله
  :قرار می گیرد می توان به آزمایش هاي زیر اشاره نمود

در این معاینه پزشک راست روده را  :معاینه راست روده
معاینه می کند تا وجود هرگونه مورد را بررسی کرده و در صورت 
وجود مواد در داخل راست روده آنها را از نظر آغشته بودن با 

  خون مورد بررسی قرار دهد
از طریق این روش نیز با ابزارهاي خاصی  :کولونوسکوپی

در این . زرگ و راست روده ممکن می شودمشاهده کلی روده ب
حالت نیز فردي دردي را احساس نخواهد کرد در صورت وجود 
هرگونه توده در طول این قسمت ها نیاز است که بخشی از توده 

هاي میکروسکوپ از نظر وجود بافت یا سلولدر زیربرداشته شود تا
  .سرطانی مورد بررسی قرار گیرد این عمل را بیوپسی می نامند

مدفوع که در ازکمینمونه :آزمایش خون مخفی درمدفوع
. گیرد به دکتر یا آزمایشگاه تحول داده می شوداي قرار میمحفظه

  .این تست خون نهفته در مدفوع را آزمایش می کند

 

  
 



 
 
 
 

   
   

 
 

   
 
 

   
 
 
 

   

یم مایع به داخل روده بزرگ از روشی که در آن بار: تنقیه باریم
که طریق مقعد تنقیه می گردد باریم یک فلز سفید نقره اي است

در تصویر دستگاه گوراش پائینی توسط اشعه ایکس کمک کننده 
  :درمان سرطان کولون بستگی به مرحله بیماري دارد. است

  :درمان جراحی
جراحی شایع ترین نوع درمان است که درهمه مراحل کانسر 

  .ولون بکار می رودک

  :شیمی درمانی
این روش از داروها به منظور کشتن سلولهاي سرطانی استفاده 

اکثر داروهاي ضد سرطانی به صورت تزریق داخلی در . می شود
  .بدن یا عضالت مورد استفاده قرار می گیرد

با انرژي باالي براي  Xدر این روش از اشعه  :پرتو درمانی
کوچک نمودن اندازه تومور استفاده  کشتن سلول هاي سرطانی و

  می شود
پرتو درمانی به تنهایی با همراه با جراحی و شیمی درمانی انجام 

  .می گیرد
 

  :مراقبت هاي قبل جراحی
قطع مصرف داروهاي رقیق کننده خون مانند آسپرین هپارین،  -

 وارفارین، آسویکس و پالویکس 
بیمار در بیمارستان معموالکه(ساعت قبل 24از حداقل  ناشتایی -

 )و سرم تراپی می شود بستري می گردد 
 )پاکسازي روده اي(آمادگی روده اي با تجویز پزشک معالج -

  اصالح موهاي شکم و ناحیه تناسلی

  :مراقبت هاي بعد ازعمل
اقامت بیمار را در بیمارستان  مدت و.رفتن بسیار مفید استراه -

  .البته این باید با دستور پزشک معالج انجام شود. کاهش می دهد
تفاده از توالت فرنگی جهت پیشگیري از وارد آمدن فشار به اس -

  محل جراحی
حفظ ناشتایی بعد از عمل تا زمان اجازه پزشک معالج مبنی بر  -

  عدم وجود مشکل شروع تغذیه
بمیوه خانگی شروع - رژیم با معایعات صاف مانند چاي نبات، آب آّ
مت رژیم  پس از صدور دستور پزشک می باشد و تدریجا به س.... و

  دمعمولی  می رو
  .روز انجام شود3یا 2تعویض پانسمان محل هر  -

  :هشدارها
در صورت درد هاي شدید شکم، تعریق و استفراغ تکرار شونده، 
عدم دفع مدفوع، تب و قرمزي وجود ترشح در محل جراحی پس 

  .از ترخیص حتما به پزشک معالج مراجعه نمایید
 

  
  

  

    
  کولون جراحی:عنوان سند

  

  01: شماره بازنگري  00: شماره ویرایش  BH- P-72: شماره سند  
  1396مهر : ایشویرتاریخ  97خرداد: تاریخ بازنگري – 1396مهر  :تاریخ تدوین
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  )آموزش به مددجو (  
  

  بیمارستان و زایشگاه بنت الهدي
 کمیته آموزش به بیمار

  برونر و سودارث - پرستاري :منبع
  

  خیابان بهار - مشهد: آدرس
bentolhodahospital@yahoo.com 

   05138590051 - 5: تلفن تماس
  benthospital@: کانال تلگرامی      
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