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 سرطان حنجره چیست؟

 

سدح  گلدو را تواندد تادا   ها )بدخیم( در حنجره است. اگر درمان نشود می رشد غیر عادی سلول ،کانسر الرنکس )حنجره(

برود. اید  کانسدر اگدر  های بدن را درگیر کند و سپس به سایر قسات مسدود کند یا غدد لنفاوی گردنرا  بگیرد و راه هوایی

 شود. در مراحل اولیه تشخیص داده شود معاوال درمان می

 

 چه چیزهایی روی به وجود آمدن سرطان حنجره اثر دارد؟

 

 

هراندانشگاه علو  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیاار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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    مصرف سیگار 

 الکل 

 بودن در معرض آزبست، خاک چوب، گاز خردل، محصوالت آسفالت و قیر، اسید سولفوریک مایع 

 مصرف پایی  سبزیجات و میوه 

 عالیم و نشانه های این بیماری چیست؟

 

 شود خشونت صدایی که بدتر می.   

  سرفه مزم 

 مشکل در تنفس و بلع 

 سرفه هاراه با خون 

     برآمدگی واض  در گردن 

  درد 

 چطور می شود این بیماری را تشخیص داد؟

 لاس و مشاهده ناحیه با وسایل مخصوص توسط پزشک 

 برداری در اتاق عال ناونه 

 اسک  و ا .آر.آی در صورت صالحدید پزشک تی انجا  سی 
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 درمان های الزم چیست؟

 دهد: های زیر را انجا  می پزشک شاا بر اساس جواب ناونه برداری درمان  

 کند(. های سرطانی به خوبی عال می رادیوتراپی )جهت از بی  بردن سلول 

 شیای درمانی 

 )جراحی )برداشت  تاا  یا قساتی از حنجره و تارهای صوتی 

 چه چیزهای دیگری الزم است که من بدانم؟

تکمیل درمان در زمان های توصیه شده به الزم است تمام درمان های توصیه شده توسط پزشک تان را کامل انجام دهید. خیلی مهم است پس از 

 پزشک تان مراجعه کنید.

 پس از عمل جراحی سرطان حنجره نکات مهم آموزشی 

 حالت نشستن

درجه باشد. بهتر است گردن در یک حالت خم مالیم قرار  54تا  03پس از عال الز  است سر تخت بیاار 

 گیرد.
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 تغذیه:

 

 

  رادیوتراپی نشده باشد، شروع تغذیه دهانی با رژیم مایعات و به تدریج از یک هفته بعد از در صورتی که بیاار

 عال شروع می شود.

 باشد و حالت سر به صورتی باشد که چانه به سات سینه خم شود،  مان غذا خوردن باید در حالت نشستهبیاار در ز

بخورد، بهتر است بیاار غذاهای نر  و مایع مصرف تواند غذا  در صورتی که بیاار توانایی بلع داشته باشد و می

 کند.

 .غذاهای بیاار نباید زیاد داغ باشد 

 قدرت استشاا  بو را از دست می دهد. ،به دلیل اینکه بیاار نای تواند از بینی تنفس کند 

 مشکالت روحی:

تصویر ذهنی است. به بیاار  تصویر ذهنی، احساس خشم و اندوه یا انکار، بخشی از پاسخ طبیعی به تغییر در    

کاک کنیم که احساسات خود را در زمینه تغییراتی که در اثر جراحی او ایجاد شود بیان کند مثل: ترس، 

 عصبانیت، افسردگی و نداشت  ارتباط.

 می توانیم بیاار را تشویق کنیم از هاان روشی که استرس های قبلی زندگی اش را رفع کرده استفاده کند.  

 های هشدار:نشانه 
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قراری، مشکل در خوردن،  به صورت غیرعادی مضحرب بودن، بی نشانه بسته شدن راه تراکئوستومی:

 نفس تند، ایجاد صدای ویزینگ، داشت  دهان، زبان و بستر ناخ  به رنگ آبی رنگ پریده.

 

  

ماک  است با هر تنفس ها  تو رفتگی در گردن، پوست بی  دنده نمایش نشانه های دیگر مشکالت تنفسی:

 خورد. های بینی با هر تنفس تکان می به سات داخل برود. پره

در صورت مشاهده هر کدا  از ای  عالیم بالفاصله ساکش  کنید، اگر عالیم ادامه داشت لوله تراکئوستومی را 

 تعویض کنید و دوباره ساکش  کنید.

اهده خون روش ، اگر ترشحات ساکش  شده زرد یا سبز باشد و یا بوی غیرعادی بدی داشته باشد، مش عفونت: 

 داشت  تب یا تهوع نشانه عفونت می باشد.

بار در روز، تغییر در رنگ و بوی ادرار، ادرار تیره و  0دفعات ادرار کاتر از  کم آبی بدن )دهیدراتاسیون(:  

 بوی قوی آمونیاک نشانه های دهیدراتاسیون است.

 

 


