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آمىیوسىتس چیست؟   

 

 

 

 

 

آهٌیَسٌتش رٍضی است کِ طی آى هقسار کوی اس هبیغ کِ جٌجي را احبطِ کززُ ثِ ٍسیلْی سَسى اس طزیق جسار ضکن 

 .ایي هبیغ حبٍی ازرار جٌیي ٍ سلَلْبی ریشش یبفتِ اس پَست ٍ ریِ جٌیي است. کطیسُ هی ضًَس

 :بهتریه زمان اوجام آمىیوسىتس

 ّفتِ ثِ تؼَیق 2 تب 1 ّفتْی حبهلگی اًجبم هی ضَز ٍ گبُ زر صَرت ػسم کفبیت هبیغ، 20 تب 15ایي اقسام هؼوَال طی 

 .هیبفتس

 علت اوجام آمىیوسىتس چیست؟

ّزسلَل ثسى حبٍی اطالػبت .ایي اقسام اغلت جْت ثزرسی ًقبیص کزٍهَسٍهی زر جٌیي اًجبم هیطَز

 . هی ثبضس (کزٍهَسٍهی)صًتیکی

 زاًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زرهبًی تْزاى

   هسیزیت اهَر پزستبری–هؼبًٍت زرهبى 

(عج) ولیعصربیمارستان  
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زر . ضبیغ تزیي ثیوبری کزٍهَسٍهی، سٌسرم زاٍى یب هٌگَلیسن است اهب هوکي است جٌیي ثِ ًقبیص زیگزی هجتال ثبضس

ضوي تَجِ زاضتِ ثبضیس هی تَاى اس ایي اقسام ثزای تطریص هَارز زیگزی اس اذتالالت جٌیي هثل ثزذی ثیوبری ّبی 

 . استفبزُ کزز…ذًَی، ػفًَتْب ٍ

 چه کساوی بایستی تحت آمىیوسىتس قرار بگیرود؟

 سبل ٍ ثیطتز ثبضس، حتوب ثبیس ایي آسهبیص را ثزای ثزرسی سالهت جٌیي ذَز اًجبم زّس، سیزا احتوبل  35اگزسي هبزر

  . ٍ کزٍهَسٍهی زر سٌیي ثبال ثبالتز استهطکالت صًتیکیثِ زًیب آٍرزى ًَساز ثب 

 سبثقِ اثتال ثِ ًَع ذبصی اس اذتالالت صًتیکی ٍ کزٍهَسٍهی را زر ذبًَازُ  (پسر ٍ هبزر جٌیي)اگز ذبًوی یب آقبیی

 .ذَز زارز، ثبیس ذبًن ایي آسهبیص را اًجبم زّس

 چگووه می توان برای آمىیوسىتس آماده شد؟

 ،حوبیت ٍ ّوزاّی ّوسز ٍ یب یکی اس زٍستبى اطزافیبى ثسیبر هفیس ٍ الشاهی است 

 ضوب ثبیستی فزم رضبیت ًبهِ را کِ حبٍی اطالع اس  اًجبم آهٌیَسٌتش ٍ ػَارض احتوبلی آى هی ثبضسهطبلؼِ ٍاهضب

 .کٌیس

ثْتز است صجح رٍس ًوًَِ گیزی صجحبًِ سجك هیل ضَز. ًیبس ثِ ًبضتبیی ٍجَز ًسارز . 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=166651
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=166651
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هطبثق هؼوَل زارٍی ذَزرازررٍس         هی ًوبیس، هصزف، ذبصی ثِ تجَیش پشضك هؼبلج زارٍی کِ زرصَرتی

 .ًوًَِ گیزی هصزف ًوبییسًٍیبسثِ قطغ زارًٍیست

 آمىیوسىتس چگووه اوجام میشود؟

اثتسا سًََگزافی جْت تؼییي حیبت جٌیي، سي حبهلگی، هحل جفت، هیشاى هبیغ ٍ اًتربة هحل هٌبست ٍرٍز سَسى 

 . اًجبم هی ضَز

هوکي است پشضك پس اس اًجبم سًََگزافی ثِ زلیل پبییي ثَزى سي حبهلگی یب کوی هبیغ اهٌیَتیك، اًجبم آهٌیَسٌتش 

 .را ثِ سهبًی زیگز هَکَل ًوبیس

پشضك پس اس ضسػفًَی کززى ضکن تحت ّسایت سًََگزافی، سَسى را اس طزیق پَست ٍارز سبک حبهلگی ًوَزُ 

هوکي است ثزای ٍرٍز سَسى ثِ هحل هٌبست ثیص اس یك ثبر تالش .ٍهقسار کوی اس هبیغ را ثِ زاذل سزًگ هی کطس

 .ضَز

  

 

 

 

 

اًجبم آهٌیَسٌتش ثب ًبراحتی کوی ّوزاُ است ٍ ثِ راحتی . زر حبهلگی زٍ قلَ، ثزای ّز سبک یك سَسى ٍارز هی ضَز

زر ضوي هوکي است کبرثزز هبزّی ثی حسی . پس ًیبسی ثِ ثیحس کززى هَضؼی پَست ٍجَز ًسارز. تحول هی ضَز

جْت ارسبل ًوًَِ ًَع آسهبیص زرذَاستی ثبیستی زقیقب تَسط پشضك . ثب رضس سلَلی زر آسهبیطگبُ تساذل زاضتِ ثبضس

 .تؼییي ضَز
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 خطرات احتمالی آمىیوسىتس چیست؟

 ذطز .  ّفتِ ثؼس رخ هی زّس2 تب 1زر ایي صَرت هؼوَالً سقط  ( زرصس هَارز1 تب 5/0زر ):ذطز هزگ جٌیي

سقط زر صَرت زاضتي سبثقْی قجلی، ثبال ثَزى آلفب فیتَ پزٍتئیي زرآسهبیص غزثبلگزی ٍ سبثقِ ذًَزیشی اذیز 

 .ثیطتز است

 هقسار اى جشئی ثَزُ ٍ غبلجب طی یك ّفتِ ثزطزف هی ضَز. گبّی ثزٍس کززُ ٍ ذَش ذین است: آثزیشش. 

 اغلت زر حس لکِ ثیٌی ثَزُ ٍ ثِ ًسرت رخ هی زّس: ذًَزیشی. 

 ًسرتبً زر اثتالی هبزر ثِ ػفًَتْبیی چَى ایسس ٍ ّپبتیت ذطز اًتقبل ٍ : ( هَرز1000 زر 1کوتز اس )ػفًَت

ثب تَجِ ثِ اطالػبت هَجَز، زر حبل حبضز اًجبم سًََگزافی ثزای هبزر ٍ جٌیي     . ػفًَت جٌیي ٍجَز زارز

 .ثی ذطز زر ًظز گزفتِ هیطَز

 مراقبت بعد از آمىیوسىتس چگووه است؟

پیطٌْبز هب زاضتي رٍسی آرام ٍ ذَززاری اس فؼبلیت سیبز ٍ هقبرثت زر ّوبى رٍس است. 

ثْتز است تب رفغ .زر صَرت ثزٍس اًقجبضبت هکزر، ذًَزیشی ٍ یب آثزیشش ثبیستی آى را ثِ پشضك اطالع زّیس ٍ

 .هطکل زر ثستز استزاحت کٌیس

اگز گزٍُ ذًَی ضوب هٌفی ٍ گزٍُ ذًَی ّوسزتبى هثجت ثبضس پس اس اًجبم آهٌیَسٌتش آهپَل رٍگبم تشریق هی ضَز. 

 وتیجهی آزمایش چه موقع آماده می شود؟

 ّفتِ سهبى هی ثزز اهب ًسرتبً سلَلْبی هبیغ آهٌیَتیك ثِ ذَثی رضس ًکززُ ٍ ًتیجْی 3 تب 2هؼوَالً ثزرسی کزٍهَسٍهی 

زر ایي گًَِ هَارز پس اس زٍ ّفتِ ٍ زر صَرت قطؼی ضسى ػسم رضس . ثزرسی کزٍهَسٍهی هٌفی اػالم هی ضَز
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تَجِ زاضتِ ثبضیس کِ ػسم رضس هٌبست سلَل زر آسهبیطگبُ ارتجبطی ثب . سلَلی، تَصیِ ثِ ًوًَِ گیزی هجسز ذَاّس ضس

 .ٍجَز یب فقساى آًزهبلی ًسارز

. اگز ًوی ذَاّیس اس آى هطلغ ضَیس حتوبً ثِ پشضك اطالع زّیس. آسهبیص ّوچٌیي جٌسیت جٌیي را هطرص هی کٌس

پس اس آهبزُ ضسى جَاة، ّزچِ سٍزتز جْت راٌّوبیی ٍ تصوین گیزی ّبی احتوبلی، ٍاحس پزیٌبتَلَصی را زر جزیبى 

 .پبسد آسهبیص ثگذاریس


