سططاى یؼٌی ضضس  ،تىثیط

تَهَض" تسذین " هحسَب هی ضَز .تعضگتطیي

 ذستگی

ٍ گاّی اًتطاض غیط طثیؼی

ذططتَهَضّای تسذین ،تَاًایی آًْا زض حولِ تِ

 ػفًَت هىطض ضیِ

سلَلْای تسى .تسى اًساى

تافتْای سالن ٍپرص ضسى زض تسى

اظ هیلیًَْا هیلیَى سلَل

تَهَضّا ضضس وٌٌس ٍ تعضگتط ضًَس  ،خلَی ضسیسى

 زضز زض زست ٍ پا ٍ ضاًِ زض تطذی هَاضز

تطىیل ضسُ است وِ زض

هَاز غصایی ٍ اوسیژى ضا تِ سلَلْای سالن هی گیطًس

علل بروز سرطان ریه

وٌاض ّن  ،تافتْایی هاًٌس

ٍتا پیططفت سططاى  ،سلَلْای سالن هی هیطًس ٍ

 شغل و سرطان ریه  :هطاغل ذاصی هی تَاًس ذطط سططاى

هاّیچِ ّا  ،استرَاى ٍ

ػولىطز ٍ سالهت تیواض اظتیي هی ضٍز  .اگط خلَی

ضیِ ضا تاال تثطًس .افطازی وِ تا اٍضاًیَم ،آضسٌیه ٍ سایط هَاز

پَست ضا هی ساظًس .اغلة

ایي فطآیٌس گطفتِ ًطَز ،سططاى تِ هطي هی اًداهس

ضیویایی زض تواس ّستٌس ،تایس الساهات احتیاطی ضا زض ًظط

سلَلْای طثیؼی تسى زض پاسد تِ تحطیىاتی وِ اظ زاذل ٍ

سططاى ضیِ یىی اظ تیطتطیي ػلل هطيٍهیط ّن زض

تگیطًس .آظتست وِ زض هَاز ػایك تِ واض تطزُ هی ضَز ،یىی اظ

ذاضج تسى تِ آًْا ٍاضز هی ضَز ،ضضس ٍ تَلیسهثل هی وٌٌس ٍ

ظًاى ٍ ّن زض هطزاى هی تاضس  .زٍ ًَع سططاى ضیِ

زض ًْایت هی هیطىز .اگط ایي فطآیٌس زض هسیط تؼازل ٍ صحیح

ٍخَز زاضز:

ػلل سططاى ضیِ هی تاضس .واضگطاًی وِ سال ّا زض هؼطض ایي

ذَزاتفاق تیفتس  ،تسى سالن هی هاًس ٍ ػولىطز طثیؼی ذَز ضا

 سلَل ّای سططاًی وَچه ضیِ ،هْاخن تط است

حفظ هی وٌس .اها هطىالت  ،ظهاًی ضطٍع هی ضَز وِ یه

ٍ تِ ضاحتی زض اٍیل تیواضی ،زض سایط ًماط تسى

سلَل طثیؼی زچاض " خْص " ٍ یا تغییط ضسُ ٍ تِ سلَل

پرص هی ضَز .ایي ًَع تا سیگاض وطیسى

سططاًی تثسیل هی ضَز .

زاضز ٍ زض افطاز غیطسیگاضی ،ایي ًَع سططاى ضیِ ضا

یه سلَل طثیؼی هوىي است تسٍى ّیچ زلیل ٍاضحی تِ یه

ًوی تَاى هطاّسُ وطز.

سلَل سططاًی تثسیل ضَز ٍ ،لی زض اغلة هَاضز  ،تثسیل زض

 سلَل ّای سططاًی تعضي ضیِ ،تِ وٌسی ضضس

اثط هَاخِْ هىطض تا هَاز سططاى ظا هاًٌس الىل ٍ زذاًیات
صَضت هی گیطز.

ضىل ظاّطی ٍ ًیع ػولىطز سلَلْای

سططاًی ضسُ تا سلَلْای طثیؼی تفاٍت زاضز  .ایي سلَل "

هی وٌٌس ٍ ضایغ تط هی تاضٌس .حسٍز

استّ .ط چِ

 واّص اضتْا ٍ ٍظى

ضاتطِ

 90زضصس

افطاز هثتال تِ سططاى ضیِ زچاض ایي ًَع هی تاضٌس .

هَاز لطاض گطفتِ اًس ،زض هؼطض ذطط هی تاضٌس .
 سیگار و سرطان ریه  :هدطای تٌفسی تا هژُ ّای ضیعی
پَضیسُ ضسُ است .ایي هژُ ّا حافظ ضیِ ّا هی تاضٌس

.آًْا

هَاز سوی ،تاوتطی ٍ ٍیطٍس ّا ضا خاضٍ هی وٌٌس ٍ ًوی
گصاضًس ٍاضز ضیِ ّا ضًَس  .زٍز
سیگاض ،ایي هژُ ّا ضا فلح هی
وٌس ،تٌاتطایي آًْا ًوی تَاًٌس
واض ذَز ضا اًدام زٌّس ٍ تاػث
هی ضًَس وِ هَاز سططاى ظا

خْص یافتِ " تمسین ٍ تِ  2سلَل خسیس " خْص یافتِ "

وشوه های سرطان ریه
ا

زض ضیِ ّا خوغ ضًَس

سططاى ضیِ زض اتتسا ،تسٍى ّیچ ػالهت ٍ ًطاًِ

تثسیل هی ضَز ٍ ایي فطآیٌس تِ ّویي تطتیة ازاهِ هی یاتس تا

حالی وِ سیگاض وطیسى یىی اظ تیطتطیي ػلت ّای هطي ٍ

ّطساضزٌّسُ ای استّ .واًطَض وِ ایي سططاى

هیط سططاى ضیِ هی تاضس ،اها تٌْا ػلت ًوی تاضس .تٌفس

ّواى یه سلَل هَشی تِ تَزُ ای اظ سلَلْا وِ

"تَهَض"

پیططفت هی وٌس ،ػالئن ظیط ظاّط هی ضَز :

ًاهیسُ هی ضَز ،تثسیل هی گطزز .گاّی ایي تَهَضّا ذَش

 سطفِ هوتس

ذین تَزُ ٍ ضضس ًوی وٌٌسٍ .لی زض صَضتی وِ سلَلْای تَهَض

 زضز لفسِ سیٌِ

ضضس وٌٌس ٍ تمسین ضًَس ٍ سلَلْای طثیؼی اططاف ذَز ضا

 ذس ذس سیٌِ ٍ تٌگی ًفس

اظتیي تثطًس ٍ تِ ًماط زیگط تسى ّن زست اًساظی وٌٌس ،

 سطفِ تِ ّوطاُ ذلط ذًَی

 .زض

َّای آلَزُ تِ سیگاض زض ذاًِ ٍ یا زض هحل واض ،هَخة
افعایص تطٍظ ایي سططاى هی ضَز .
آلودگی هوا و سرطان ریه  :واضضٌاساى تط ایي تاٍضًس وِ
هوىي است زٍز اتَهثیل ّا ،واضذاًِ ّا ٍ ًیطٍگاُ ّا ،تط ضیِ

تاثیطی هطاتِ زٍز سیگاض زاضتِ تاضس ٍ هَخة سططاى ضیِ

زض صَضتیىِ تَهَض تِ لسوتْای زیگط تسى زست

گطزز.

اًساظی ًىطزُ تاضس ػول خطاحی اًدام هی زٌّس ٍ

 دیگر عوامل خطر سرطان ریه

تَهَض ضا تطهی زاضًس زض غیط ایٌصَضت

زضهاىّای

 ساتمِ ذاًَازگی

ووهی اًدام هی گیطز وِ ػثاضتٌس اظ :ضیوی زضهاًی

ًَ ضیسى آتی وِ هحتَی همساض ظیازی آضسٌیه تاضس .

ٍ ضازیَتطاپی است .یه سطی زضهاىّای حوایتی

 تطذَضز تا اضؼِ ّای ذططًان

تهیي اوسیژى تطای تیواض ٍ زضهاى ػفًَتّای
هثل أ

مركسآموزشي درماني نمازي

 ایي سططاى زض افطازی وِ ّیچ ًَع ػاهل ذططی

ػاضض ضسُ ًیع ّوطاُ

واحد آموزش ضمن خدمت

ًساضًس ًیع هوىي است ضخ زّس ،هاًٌس افطازی وِ

زضهاى اصلی اًدام

ّطگع سیگاض ًىطیسُ اًس..

هیضَز .

روشهای تشخیصی سرطان ریه

کذام است؟
تطریص ظٍز ضس تیواضی تسیاض
سرت اسي ظیطا زض اتتسا تیواض
ّیچ ػالهتی ًساضز ٍ

ٍلتی

سططاى ضیِ تطریص زازُ
هیضَز وِ اظ ًظط ضضس تِ

سرطان ریه

توصیه های الزم:
 سیگاض ضا تطن
وٌیس.
 غصاّای سالن هاًٌس هیَُ ٍ سثعیدات تاظُ
استفازُ ًواییس
 اظ لطاض گطفتي زض هحیط آلَزُ ذَززاضی ًواییس.
 اظ تواس تا افطاز سیگاضی ذَززاضی ًواییس.

هطحلِای ضسیسُ وِ زض ػىس سی تی اسىي هیتَاًس ذَز ضا
ًطاى زّس .ضٍشّای تطریصی زیگط هثل تطضسی ذلط اظ ًظط
سلَلّای سططاًی ،ػىس سیٌِ ،سی تی اسىي ٍ زض صَضت

1. MD Consult (2012) accessed on
http://www.mdconsult.com/das/patient/body/38608

ًیاظ تطًٍىَسىَپی ٍ گطفتي ًوًَِ اظ تطًٍىَسىَج اظ زیگط

)4432-(2012

ضٍشّای تطریص سططاى ضیِ هیتاضس ( .تطًٍىَسىَپی یؼٌی

&

فطستازى یه لَلِ اًؼطاف پصیط زض ضیِ ّا ٍ زیسى ضیِ ّا تا آى

Suddarth's Text book of Medical Surgical

است).
روشهای درمان ایه بیماری کذام است؟
تا تَخِ تِ ایي وِ سططاى ضیِ اظ ًظط تافتضٌاسی اًَاع
هرتلفی زاضز ،زضهاى ًیع تطاساس ًَع سططاى هتفاٍت است .

(2010).Brunner

Bar,B.

&

2. Smeltzer,S.

Nursing. 12th ed. Lippincott Williams &Wilkins.
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