سرطان ریه چیست؟

سرطان ریه کشنده ترین نوع سرطان می باشد که

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خاش
واحد آموزش هم گانی

سرطان رهی

مشخصه آن رشد کنترل نشده سلول در بافت های
ریه است .اگر این بیماری درمان نشود رشد سلول می
تواند در یک فرآیند به نام متاستاز به بیرون از ریه
گسترش پیدا کند و به بافت های اطراف و سایر
اعضای بدن برسد.

دالیل سرطان ریه:

 .1سیگار کشیدن و یا قرار
گرفتن در معرض دود دخانیات
 .2عوامل ژنتیکی
 .3آلودگی هوا
 .4گاز رادون
 .5پنبه کوهی
 .6بیماری های زمینه ای مثل
سل و بیماری مزمن انسدادی
ریه

تشخیص:
عالیم سرطان ریه:

 .1سرفه و خلط خونی
 .2کاهش وزن

 .1رادیوگرافی قفسه سینه
 .2سی تی اسکن ریه
 .3سیتولوژی خلط
 .4آسپیراسیون با سوزن ضعیف
 .5بیوپسی که اغلب از طریق برونکوسکوپی انجام
می شود و دقیق ترین روش تشخیص است.

 .3تنگی نفس
 .4تب

سال 9911

 .5چماقی شدن انگشت ها
 .6درد قفسه سینه و درد استخوانی
 .7مشکل در بلعیدن

درمان:

مراقبت های پرستاری:

مراقبت در منزل:

درمان های رایج عبارتند از:

مراقبت های پرستاری شامل راهکارهایی جهت

 .1به بیمار و خانواده وی آموزش های الزم جهت

تسکین درد و ناراحتی و پیشگیری از عوارض

کنترل عوارض جانبی داده شود.

 .1جراحی
 .2شیمی درمانی
 .3پرتو درمانی
 .4مراقبت های تسکینی

است .این مراقبت ها به طور کلی شامل موارد زیر
می باشد:
 .1کاهش مشکالت تنفسی از طریق تخلیه
ترشحات
 .2تمرینات تنفسی عمیق و آرام سازی

 .2در صورت داشتن عالیمی مانند تنگی نفس،
خستگی ،تهوع و استفراغ و بی اشتهایی فورا به
پزشک مراجعه نمایید.
 .3افزایش توانایی در مراقبت از خود که می تواند
کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
 .4بهترین پوزیشن جهت تسهیل تنفس پوزیشن

 .3فیزیوتراپی قفسه سینه

نشسته یا نیمه نشسته است.

 .4ساکشن ترشحات

 .5بیمار یک کپسول اکسیژن در منزل داشته باشد

 .5اکسیژن تراپی جهت کاهش خستگی

تا در صورت بروز تنگی نفس شدید از آن استفاده
کند.

 .6حمایت روانی بیمار و خانواده

آردس:
خاش تقاطع خیام –امام خمینی تلفن 33299743499

منبع :داخلی جراحی ربورن و سودارث 4392

