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  :یافته های تشخیصی
  

 همرا ه بیوپسیآندوسکوپی مری ، معده و دوازدهه  
 

 

  
  
  
  
 
 سونو گرافی آندوسکوپیک 

 
  
 

  
  
 سی تی اسکن قفسه سینه 

  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 

  تو موگرافی 
 



  
  :درمان

   4هفته در مرحله قبل از عمل، یک دوره استراحت بدون درمـان بـرای    6تا 4پرتو درمانی برای  -ترکیبی از شیمی درمانی       

  هفته و برداشتن مری به روش جراحی

  

  :تدابیر پرستاری
  

 بهبود فعالیت غذایی و جسمی بیمار در آمادگی برای جراحی ، پرتو درمانی و یا شیمی درمانی 

 ایی پر کالری و پر پروتئین به منظور جبران کاهش وزنرژیم غذ 

 ...و  NGTن روبرو میشود نظیر آآگاه کردن بیمار در خصوص استفاده از وسایلی که بعد از عمل با  

 وضعیت نشسته بعد از کسب هوشیاری 

 سپیراسیونفه به دلیل خطر پنومونی ناشی ازآموزش تنفس عمیق و سرآ 

 مرتبکنترل درجه حرارت به طور  

 روز 10الی 7ممنوعیت مصرف مواد خوراکی و استفاده از تغذیه وریدی به مدت  

 بررسی عوارض قلبی 

 معده ای و اطالع به جراح در صورت کوچکترین جابه جایی در لوله -عالمتگذاری قسمت بیرونی لوله ی بینی 

 ستوموزآناآسیب معده ای به داخل به دلیل خطر–عدم تالش در بر  گرداندن لوله بینی  

 ب و سپس مصرف مقادیر کوچک غذاهای پوره شدهآبا شروع تغذیه تشویق بیمار به خوردن جرعه های کوچک  

 ساعت پس از صرف غذا 2قرار گرفتن در وضعیت نشسته حداقل به مدت  

 

  

  :تهیه وتنظیم 
  )تکنسین  اتاق عمل(محدثه همسایه عباسی نیاسر

  کتاب جراحی برونر وسودارث: منبع 
 


