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 پیشگیری و درمان سرطان های گوارشی

توجه به عالیم و مراجعه به پزشک در صوور  -

 مشاهده 

 توجه به سابقه خانوادگی سرطان -

 غربالگری منظم و دوره ای-

 پرهیز از مصرف سیگار ، الکل و مواد مخدر-

مصرف کم گووشو  مورموز یوا غوآاهوای  مواده ، -

مصرف کافی سبزی و میوه تازه ،مصرف محدود 

 غآاهای سرخ کردنی و دودی 
 رعای  بهداش  دهان و دندان-

 فعالی  بدنی کافی و کنترل وزن بدن-

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه مجله پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگان منبع :

.7931شهریورماه 71خدمت و جامعه ،شماره   

مویودان —شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خومویونوی 

 )ره( 

 30411444310شماره تماس : 

 :سای  بیمارستان

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

 

 

 
 
 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
   

تشخیص زود هنگام و درمان  
 سرطان دستگاه گوارش 

 

 

 گروه هدف: عموم مردم

 زیر نظر کمیته آموزش به بیمار

  793/3939  

 

درمان سرطان بستگی به 

نوع و مرحله پیشرف  

سرطان و شرایط سالمتی 

بیمار دارد و شامل جراحی ، 

شیمی درمانی و پرتو درمانی 

 اس .
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 عالئم و نشانه ها 

 تهوع ،استفراغ طوالنی مد  با یا بدون خونریزی-

احساس سیری زودرس بعداز وعده های غآایی -

 کوچک

 مشکل در بلع-

 احساس گیر کردن غآا بعد از بلع-

 کاهش وزن به دلیل ناشناخته در هر سنی -

 کم خونی فقر  هن به دلیل ناشناخته -

 خستگی ، ضعف و بیحالی -

 وجود خون در مدفوع-

 خونریزی از مقعد ، مدفوع سیاه میری یا تیره-

تغییر جدید و مستمر در عادا  اجاب  مزاج-

 )یبوس /اسهال(

 

. 

 

 عوامل خطر 

 سال یا بیشتر 03سن -

 سابقه سرطان های گوارشی در بستگان درجه یک-

 سابقه فردی پولیپ در روده بزرگ-

 سابقه بیماری های التهابی روده -

 دیاب  -

 چامی و کبد چرب-

 نوشیدن چای داغ یا مایعا  داغ-

 مصرف دخانیا  ، مواد مخدر-

 نوشیدن الکل-

 مصرف زیاد گوش  مرمز یا فر وری شده -

 مصرف ناکافی میوه ، غال  و سبزیجا  تازه -

 فعالی  فیزیکی ناکافی -

 به نام خدا

 سرطان های دستگاه گوارش

سرطان های دستگاه گوارش در ایران جزو سرطان هوای -

 شایع می باشند.

سرطانن های معده و روده بوزرگ بوه تورتویوب دومویون و -

سومین سرطان شایع در زنوان و موردان ایورانوی بووده و 

درصد مرگ های نواشوی از سورطوان هوا  42عامل  تقریبا 

 هستند.

درصد از کل مرگ های ناشوی 01سرطان معده به تنهایی -

 از سرطان را به خود اختصاص داده اس .

بیشترین میزان بروز سرطان معده در استان های شوموال -

ی و کمترین میوزان بوروز ایون بویومواری در اسوتوان هوای 

 مرکزی و جنوبی کشور   می باشد.

 

 


