
مغزي تومور

مغزي درتومور كه است جمجمه داخل در گير فضا توده
مغزي سلولهاي از اوليه مغزنوع هاي پرده يا دو سولهايرو از متاستاتيك يا ثانويه نوع

مي ساخته مغز از شوند.خارج

مغزي: تومور عالئم و ها نشانه

سردرد،.1 شكل به كه جمجمه داخل باافزايشفشار بدوتهوع مييا ديده استفراغ شود.ن
اندام.2 حسي بي
تشنج.3
فرد.4 هوشياري سطح تغيير
تومور.5 گرفتن قرار محل به بسته

شنوايي، چشايي، بويايي، حواس در
مختلفي عوارض و اثرات و... بينايي

مي شامل ميرا ايجاد را بينايي عالئم پسسري قسمت تومور مثالً نمايد.شود.
از.6 مغزي تومور تشخيص هاي ساده،روش عكس مغزي، نوار آنژيوگرافيMRIطريق و

باشد. مي ديگر هاي روش و ومغزي درماني اشعه درماني، شيمي مغزي تومور هاي درمان و
باشند. مي جراحي

عمل از قبل هاي :جراحيمراقبت

احتمالي• خطرات كاهش براي پزشك توسط شده تجويز داروهاي گرامي بيمار
معم كه عمل از بعد راتشنجي باشند مي ها آرامبخش و ها كورتن و توئين فني شامل والً

نمائيد. مصرف دستور طبق دقيق طور به

استفاده• آرامي تن هاي روش از اضطراب كاهش جهت
نمائيد.

عمل• براي شدن آماده و الزم اطالعات با آشنايي جهت
بپر دقيقاً را خود سواالت و نمائيد مشورت معالج پزشك با سيد.جراحي

موهاي• و نموده حمام جراحي عمل از قبل روز دستور طبق
بتراشيد. را زائد

پزشك• نظر طبق را جراحي عمل از قبل الزم آزمايشات
دهيد. انجام

باشيد.• ناشتا جراحي عمل شروع زمان تا عمل از قبل شب از

جراحيبتمراق عمل از بعد :هاي

را• مايعات غذايي (24رژيم عمل از بعد وساعت بلع واكنش بازگشت آغازتهوعبا (
و نمائيد.6نمائيد پزشكشروع صالحديد با را جامدات رژيم آن از بعد ساعت

مصرف• پرستار كمك با و پزشك دستور طبق را ها مسكن و دارويي دستورات
نمايئد.

كرده• كنترل دقيق را وي هوشياري سطح بيمار كنار حضور صورت در عزيز همراهان
ت هرگونه دهو اطالع پزشك و پرستار به را د.نغيير

برشمپانس• محل و كرده كنترل خونريزي وجود نظر از را جراحي عمل ناحيه ان
بد بوي و ها بخيه شدن جدا ورم، و زدگي بيرون طبيعي، غير حساسيت نظر از را جراحي

كنيد. كنترل طبيعي غير عالئم هرگونه
دهيد• اطالع سرعت به را غذا يا دهان آب شور طعم گونه مسزيراهر ازئلاين ناشي ه

باشد. مي گلو داخل به نخاعي و مغزي مايع قطرات چكيدن



پرستار• اطالع به و نمائيد يادداشت دقيق را خود بدن مايعات دفع و دريافت ميزان
برسانيد.

خوردن• غذا حين در را خود بدني مناسب وضعيت
نمائيد.حف• راحتي احساس تا نمائيد ظ
قرار• داريد بيشتري آرامش كه ساعاتي در را خود غذايي هاي وعده

دهيد.
نمائيد.• فراهم خود براي زيبا و آرام محيط
نمائيد.• رعايت را خود دهان بهداشت

كنيد.• استفاده خوشمزه و طعم خوش غذاهاي از
خود• اضطراب نمودن برطرف ه،جهت با را باساعاتي آزاد ارتباط برقراري و مراهان

وصرفآنها اجتماعي مددكاران از روحي شديد واكنش داشتن صورت در و نمائيد
بگيريد. كمك روانشناس

صورتي پرستاراندر و خانواده از نيستيد خود مراقبتي هاي فعاليت انجام به قادر كه
هستند شما از مراقبت مسئول خانه در كه افرادي بگيريو د.كمك

مغزي تومور

��ر	�زش����

123456٣8١:-0/.-,�	�ز+)�*�()'&%تر#�لا �م(ص)-��������ن��-��س:�����ن���ر��ن
http://hrmc.iums.ac.ir/

19كد

ABC%DE;��غ?<=>;: :
FG:;<=>?Hر��زی�* %JEد

L١٣٩٨�ل


