
 

  

 سرطان مثانه 

سال دیذُ هی ضَد 05ایي تیواری غالثا در افزاد تاالی 

.پٌجویي سزطاى ضایع در هزداى ٍ دّویي سزطاى 

 ضایع در سًاى است .در سفیذ پَستاى ضایع تز است .

سیادی  تیي هصزف سیگار ٍ تزٍس سزطاى هثاًِ ارتثاط

ٍجَد دارد.تواس تا هَاد ضیوایی ، رًگ ّا ، هَاد 

پزداخت چزم ، الستیک ٍ هحصَالت ًفتی احتوال 

 اتتال تِ سزطاى هثاًِ را افشایص هی دّذ .

 

 عالئم بالینی :

دفع ادرار خًَی ٍتذٍى درد ضایع تزیي ٍ اٍلیي 

عالهت سزطاى هثاًِ است کِ سثة تکزر ادرار ، 

در دفع ادرار هی ضَد. درد سَسش ادرار ٍ فَریت 

ًاحیِ لگي تِ دلیل اًتطار سلَلْای سزطاًی ایجاد هی 

 ضَد .عالئن کن خًَی هوکي است دیذُ ضَد .

 

 تشخیص :

اٍلیي تست تزای ایي تیواری آسهایص ادرار 

هی تاضذ .رٍضْای دیگزی هاًٌذ سیستَسکَپی 

 CT، ًوًَِ تزداری اس هثاًِ ، سًََ گزافی  ، 

 اسکي ًیش هوکي هی تاضذ .

 درمان :

رٍش درهاى تستگی تِ اًذاسُ تَهَر ، درجِ 

 تَهَر ٍ هزحلِ تٌذی رضذ آى دارد .

درهاى جزاحی ، رادیَ تزاپی ، ضیوی درهاًی ، 

اًحزاف هسیز ادراری جشء رٍضْای درهاًی 

 هی تاضذ .

 آموزش های الزم به بیماران بعذ از عمل جراحی :

 ّزگًَِ تزس ٍاظطزاب را اس خَد دٍر کٌیذ .-1

حتی االهکاى سعی کٌیذ تِ خَد ٍاتستِ تَدُ  ٍ تِ سًذگی -2

 عادی خَد اداهِ دّیذ .

کیسِ درًاص ادرار کِ تِ رٍی پَست ضکن چسثاًذُ هی -3

ضَد ، تا ٌّگاهی کِ ًطت ًوی کٌذ تعَیط ًکٌیذ ، چزا کِ 

تذلیل تعَیط تیص اس حذ تاعث تحزیک پَست آى ًاحیِ 

 خَاّذ ضذ ، 

ٌّگام تعَیط ٍسایل پَست را تا آًجا کِ هوکي است در  -

 هعزض َّا ًگِ داریذ .

پَستی ّوزاُ تا عفًَت ، اس در صَرت تزٍس تحزیکات  -0

 دارٍی تجَیش ضذُ پشضک استفادُ ًواییذ .

تزای رفع درد ، هسکي تجَیش ضذُ پشضک خَد را هصزف  -6

 کٌیذ ٍ اس هصزف دارٍّای خَد سزاًِ خَد داری کٌیذ .
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 سرطان  مثانه از آموزش به بیمار

 

 

 

 ASICUبخش 

 

 

 

 

 

 

حتوا تِ ٌّگام تعَیط ٍ هزاقثت اس هٌفذ ٍ ٍسایل -7

 تخلیِ ادراری اس دستکص استفادُ ًواییذ . 

تِ یک جْت ساسگاری تا هطکالت جذیذ جٌسی -8

 هطاٍر رٍاًطٌاس هزاجعِ کٌیذ .

علی رغن طی کزدى یک عول جزاحی تشرگ  -9

ضوا هی تَاًیذ تِ فعالیت کاهل اجتواعی ٍ خاًَادگی 

 .خَد اداهِ دّیذ ٍ ّیچ ًَع ًگزاًی ًذاضتِ تاضیذ 
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