
 منابع:

 2018ثزًٍزسَدارث سزطبى 

ّبًس ثْزثْن/الیَر وبضىِ . ثیوبریْبی گَش ٍ حلك ٍ ثیٌی ثهِ      

ّوزاُ جزاحی ّبی سزٍ گزدى. تزجوِ پذرام ثزلعهی ٍ لهلهی         

 1392وَّی ..اًتطبرات اثي سیٌب،

. 

 

 

توتال 

الرنژکتومی)جراحی 

 برداشتن حنجره(

 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  
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 ویژه بیماران و همراهان بیمار

 ثبر در رٍس تَصیِ هی ضَد.2

در صَرتیىِ تٌفس ضوب سخت یب صذادار ضذ هوىي -8

است ثِ للت خطىی هخبط تٌفسی ثهبضهذ در ایهي        

صَرت ثبیذ لَلِ داخلی را طجك آهَسش دادُ ضذُ توییش 

ًوبییذ ٍ در صَرتیىِ تزضحبت سیستن تٌفسی ضهوهب   

غلیظ ٍ چسجٌبن ضذُ ٍ لبدر ثِ خهزٍ  راحهت آى       

ًیستیذ حتوب ثِ طَر سزپبیی ثِ ثخص اٍرصاًس هزاجعِ 

 ًوبییذ.

تب هذتی پس اس لول جزاحی حس چطبیی ٍ ثَیبیهی  -9

ضوب ضعیف هی ضَد وِ پس اس گذضت سهبى هی تَاًیهذ  

 خَد را ثب ایي هسئلِ تطجیك دّیذ.

تغییزاتی در صذای ضوب ایجبد هی ضَد وهِ ههی       -10

تَاًیذ ثب گذاضتي اًگطت ثز رٍی سَراخ صحجت وٌیذ ٍ 

ثعذ اس ادای چٌذ ولوِ اًگطتتبى را ثزداریذ تب ًهفهسهی    

 تبسُ وٌیذ.

اگز اس پَدر،لَسیَى یب اسپزی استفبدُ هی وهٌهیهذ    -11

 حتوب ثب اًگطت دّبًِ تزاوئَستَهی پَضیذُ ضَد.
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 راقبت در منزل:م

هذدجَی گزاهی حتوب اس دارٍّبی رلیهك وهٌهٌهذُ       -1

تزضحبت وِ تَسط پشضه ضوب تجَیش هی ضَد استفبدُ 

ًوبییذ چَى ثبلج تسْیل تخلیِ تزضحبت سهیهسهتهن     

 تٌفسی ضذُ ٍ تٌفس را ثزای ضوب آسبًتز هی ًوبیذ.

اس ضٌب وزدى در استخز ٍ دریب ثپزّیشیذ چَى آة اس   -2

طزیك تزاوئَستَهی ٍارد سیستن تٌفسی ضذُ ٍ ثبلهج  

خفگی ضوب هی ضَد.در صَرتیىِ هججَر ثِ اًجبم ایٌىبر  

ّستیذ حتوب ثب اًگطت لَلِ تزاوئَستهَههی خهَد را        

 ثپَضبًیذ.

در هَلع استحوبم هزالت ٍرٍد آة ٍ وف صبثَى ثهِ    -3

 لَلِ تزاوئَستَهی خَد ثبضیذ.

سعی وٌیذ ّویطِ اس یه گبس هزطَة ثزرٍی لهَهلهِ    -4

تزاوئَستَهی استفبدُ وزدُ ٍ در سهبى استزاحت حتهی  

الومذٍر ثخَر سزد ثبالی سز ضوب رٍضي ثبضذ تب تٌفهس  

 ضوب راحت تز ثبضذ ٍ تزضحبت ثْتز تخلیِ ضَد.

پَست اطزاف ًبحیِ تزاوئَستَهی ثبیذ ثطَر هٌظن ثهب  -5

آة ٍ صبثَى ضستِ ضذُ ٍ وبهال خطه ًگهْهذاضهتهِ     

ضَد.در صَرت ثزٍس التْبة در اطزاف لَلِ وِ هی تَاًهذ   

ثعلت ٍجَد تزضحبت ثبضذ هی تَاًیذ اس ٍاسلیي ٍ پهوهبد   

 ٍیتبهیي آ+د استفبدُ ًوبییذ.

درهَلع غذا خَردى اس لموِ ّبی وَچه اسهتهفهبدُ    -6

ًوَدُ ٍ ٍلذُ غذایی خَد را خَة ثجَیذ.تزجیحب اس هَاد  

 غذایی ًزم ٍ هبیعبت استفبدُ ًوبییذ.  

ثزای پیطگیزی اس ثزٍس لفًَت رلبیت ثْذاضت دّبى -7

 ٍ دًذاى ًیش الشاهی هی ثبضذ.ضستي دًذاًْب ثب هسَان  

مرکس آموزشی درمانی     -واحد آموزش پرستاری     :  نشانی 

 امیرالمؤمنین )ع( رشت
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 الرنژکتومی کامل:

ثزداضتي وبهل حٌجزُ در سزطبى ّبیی وِ         

فزاتز اس تبرّبی صَتی ٍسعت یبفتِ یب آى           

دستِ وِ ثِ دًجبل پزتَ درهبًی لَد وزدُ           

است یب ثبلی هبًذُ اًجبم هی ضَدٍ              

درالرًضوتَهی وبهل صذا لطع هی ضَد ٍ در         

راُ َّایی ثیوبر تغییز ایجبد هی ضَد یعٌی ثِ         

 تزاوئَستَهی دایوی ًیبس هی ثبضذ.

. 

 یا می دان م سرطان حنجره 

 چ ست؟

سزطبى حٌجزُ)جعجِ صذا(ثیوبری اسهت      

وِ در اى سلَل ّبی سزطبًی)ثذخیهن(در    

 ثبفت ّبی حٌجزُ یبفت هی ضًَذ.

حٌجزُ راُ لجَری وَتبُ ضجیِ یه هثلهج  

است وِ درست سیز حلك ٍ در ًبحیِ گزدى 

 لزار گزفتِ است.

 

 

 

عالیم سرطان حنجره  را می 

 شناس م؟

لالین ٍ ضىبیبت هزتجط ثب سزطبى حٌجهزُ  

لجبرتٌذ اس : گزفتگی صذای ههذاٍم یهب        

پیطزًٍذُ ، اضىبل در ثلع ، گلَدرد هذاٍم 

یب درد در سهبى ثلع ، اضىبل تٌفس ، درد     

 گههههَش ،تههههَدُ گههههزدى.          

ّز ضخص ثب ّزیه اس ضىبیبت فَق الذوهز  

ثبیذ تَسط یه هتخصص گَش ٍ حهلهك     

 ٍثیٌی ثزرسی ضَد.

 الرنژکتومی)برداشتن حنجره(:

ًَلی رٍش جزاحی در درهبى سزطبى حٌهجهزُ ههی      

ثبضذ وِ ثِ دٍ صَرت الرًضوتَهی ًسجی)ًیوِ وبهل( ٍ   

 وبهل اًجبم هی ضَد.

 الرنژکتومی نسبی:

اغلت در هَرد سزطبى ّبی وَچه تز حٌجزُ ثِ وهبر  

هی رٍد.ایي رٍش ثزای هزاحل اٍلیِ ی سزطبى حٌجزُ  

سهبًی وِ هحذٍد ثِ گلَت ثَدُ ٍ فمط یه تبر صَتهی  

درگیز ضذُ تَصیِ هی گزدد.یه ثخص اس حٌجزُ ثهب     

یه تبر صَتی یب تَهَر ثزداضتِ هی ضَد سبیز لسوت 

ّب ثبلی هی هبًذ.راُ َّایی حفظ هی ضَد ٍ ههعهوهَال     

ثیوبر هطىل ثلع ًذارد.ویفیت  صذای ثیوبر ههوهىهي     

 . است تغییزیب هوىي است خطًَت صذا ایجبد ضَد


