- 1سشطاى هثاًِ چیست؟
سشطاى هثاًِ دٍهیي سشطاى ضایع دستگاُ

هثل دسد استخَاًی ٍ دسد پْلَ.

پس اص اثثات ٍجَد تَدُ داخل هثاًِ کِ

 - 4عالئن آصهایطگاّی هثل کن خًَیٍ ،جَد

هی تَاًذ تِ دلیل سشطاى هثاًِ تاضذ،

ادساسی تٌاسلی است هعوَالً دس سٌیي تاال دیذُ

سلَل ّای سشطاًی دس ادساس

سیستَسکَپی (دیذى داخل هثاًِ اص طشیك

هی ضَد تطَسی کِ هیاًگیي سي تیواساى هثتال

الصم تِ رکش است ّش فشدی کِ تا عالئن خَى

هجشای ادساس تا کوک دٍستیي) اًجام هی ضَد

 65سالگی است،

دس ادساس ،سَصش ادساس ٍ تکشس ادساس تِ پضضک

کِ ٍجَد تَدُ داخل هثاًِ سا تاییذ هی کٌذ،

هشاجعِ هی کٌذ هثتال تِ سشطاى هثاًِ ًیست ٍ

سپس ًوًَِ تشداسی اص ضایعات داخل هثاًِ

- 2چِ عَاهلی سثة سشطاى هثاًِ هی ضًَذ؟

ایي عالئن دس کٌاس تشسسی ّای دیگش تالیٌی ٍ

اًجام هی ضَد ٍ تِ آصهایطگاُ فشستادُ

تاکٌَى عَاهل هتعذدی اص جولِ سیگاس ،هَاد

آصهایطگاّی هی تَاًذ دس تطخیص سشطاى

هی ضَد.

ضیویایی ضغلی (سًگشصیً ،ماضی ،چشم ساصی،

هثاًِ هَثش تاضذ.

تطخیص ًْایی ٍ لطعی تا جَاب آصهایطگاّی

کاغز ساصی  ٍ )...هحیطی ٍ داسٍّای ضیوی
دسهاًی (هثل سیکلَفسفاهیذ) دس تشٍص سشطاى
هثاًِ ضٌاختِ ضذُ اًذ.

ًوًَِ تشداضتِ ضذُ اص هثاًِ تاییذ هی ضَد.

- 4سٍش ّای تطخیصی سشطاى هثاًِ
چِ ّستٌذ؟
اٍلیي سٍش تطخیصی سًََگشافی هثاًِ پش هی

- 3سشطاى هثاًِ چِ عالیوی داسد؟

تاضذ کِ هوکي است غذُ سا ًطاى تذّذ.

 - 1هْوتشیي ٍ ضایع تشیي عالهت ٍجَد خَى
دس ادساس تذٍى دسد است.
 - 2عالین ادساسی هثل سَصش ادساس ،تکشس

سیتَلَطی ادساس هوکي است سلَل سشطاًی سا دس
ادساس ًطاى دّذ.

تستِ تِ ایٌکِ سشطاى هثاًِ دس هشاحل پیطشفتِ
ٍ یا اتتذایی تطخیص دادُ ضذُ تاضذ سٍش
دسهاًی فشق هی کٌذ.
دس هشاحل همذهاتی تشاضیذى تافت سشطاًی اص
سٍی هثاًِ تا کوک ٍسایل آًذٍسکَپی سٍش
هَثشی است .پس اص آى تِ فَاصل هعیي

ادساس

هعایٌات سیستَسکَپی (دیذى داخل هثاًِ تا

 - 3عالین ًاضی اص دست اًذاصی سشطاى تِ

دٍستیي اص تیشٍى) تکشاس هی ضَد تا دس

استخَاى ٍ لسوت ّای هجاٍس ضکن
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- 5سٍضْای دسهاًی سشطاى هثاًِ چِ ّستٌذ؟

صَست عَد سشطاى تا تشاضیذى تَدُ جذیذ
2
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قطب آموزش ارولوشی کشور

تافت سشطاًی خاسج ضَد .استفادُ اص هَاد

- 7پیگیشی سشطاى هثاًِ چگًَِ است؟

ضیویایی کِ داخل هثاًِ تضسیك هی ضًَذ هثل

تستِ تِ ایي کِ تیواسی دس هشاحل اٍلیِ یا پیطشفتِ

هحلَل ب ث ط احتوال پیطشفت ٍ یا عَد

ٍ یا هٌتطش دس لسوتْای هختلف تذى تاضذ سٍش

سشطاى هثاًِ سا کاّص هی دّذ .دس تیواساى تا

پیگیشی فشق هی کٌذ .دس تیواساًی کِ دس هشاحل

سشطاى پیطشفتِ دسهاى ّای پیطشفتِ تش

اٍلیِ سشطاى هثاًِ هی تاضٌذ تْتشیي کاس هعایٌات

دیگشی هَسد ًیاص است .تِ عٌَاى هثال دس
تیواساًی کِ سشطاى آًْا تِ لسوتْای دیگش تذى
اًتطاس ًیافتِ تاضذ تا عول جشاحی هی تَاى تافت
سشطاًی سا تِ ّوشاُ تواهی هثاًِ اص تذى خاسج
کشد.
پس اص تشداضتي هثاًِ دس هَاسد پیطشفتِ اص لسوتی اص

دٍسُ ای هثاًِ است تا عَد تَهَس هطخص ضَد ،دس

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

سرطان مثانه

تیواساى تا تیواسی پیطشفتِ ٍ هٌتطش ،تْتشیي کاس
تشسسی کل تذى است تا دس صَست کطف اًتطاس تِ
لسوتْای دیگش تذى ،هثل استخَاى ،سیِ ٍ  ...دسهاى
الصم دس اٍلیي فشصت اًجام ضَد.

سٍدُ کیسِ ای هاًٌذ هثاًِ ساختِ هی ضَدکِ هوکي
است تِ هجشا ادساس ٍصل ضَد یا ایٌکِ دس افشاد هسي
تش هثاًِ سٍدُ ای تِ پَست هتصل هی ضَد ٍ ضخص
کیسِ تِ ضکن خَد هی چسثاًذ.

تا تطکش اص تْیِ کٌٌذگاى هجوَعِ ًطشیِ ّای
هشکض پضضکی ضْیذ دکتش لثافی ًظاد
دکتش احوذ جَاّشفشٍش صادُ ،دکتش سضا سشٌّگ ًظاد،
دکتش فشصام تجلی ،دکتش حسیي کیالًی ،دکتش هحوذ سام صادُ،
دکتش سیذعلی هحوذ هیشجلیلی ،دکتش حسیي رکی

- 6تیواسی هٌتطش ٍ گستشدُ چگًَِ دسهاى

پشستاساى ّوکاس :علی ًَسی ،جالل الذیي سحواًی ٍ طیثِ هعصَهی

هی ضَد؟
دس تیواساًی کِ تیواسی آًْا تِ سایش ًماط تذى هٌتطش

نشریه شماره :10

ضذُ است تجای جشاحی ،تا اضعِ دسهاًی ٍ ضیوی

گشٍُ آهَصضی اسٍلَطی ،تلفي23601 :

دسهاًی تحت دسهاى لشاس هی گیشًذ.
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