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 هیستروسکوپی و مراقبت های قبل و بعد از آن

 
پزشکک بکا اسکتهادز از ایک       درمانی است که در بیماری های زنان و نازایی کاربرد دارد.-هیستروسکوپی یک روش تشخیصی

 .مستقیم مورد بررسی قرار دهد زیر دیدتواند داخل رحم را  روش می

 ایک  . دارد قکرار  حساسکی  باریک است ککه در انتاکای  ن دوربکی     هیستروسکوپ یک وسیله میله مانند باریک شبیه تلسکوپ

 تصکاویر  ولکاا  شکود  مکی  متصکل  ویدئویی دوربی  به هیستروسکوپ.شود می فرستادز رحم داخل به رحم دهانه طریق از وسیله

 درمان هدف یا تشخیص هدف با است ممک  هیستروسکوپی .است و قابل ثبت رویت قابل وضوح به طریق ای  از رحم داخل

  .یردگ انجام

 :هیستروسکوپی تشخیصی روشی با ارزش در موارد زیر محسوب می شود : یهیستروسکوپی تشخیص

     خونریزی های غیر طبیعی داخل رحمی، ناباروری، سقط های مکرر، تشخیص چسبندگی های داخل رحمی، تشخیص 

اراندانشگاز علوم پزشکی و خدمات باداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

یاس جامع زنان بیمارستان  
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I شناسایی محکل فیبروم های رحمی، تشخیص پولیپ  ندومتر، تشخیص علل دردهای لگنی،  UD      جابکه جکا شکدز و در مکوارد

 .شکست های مکرر روشاای کمک باروری

با هیستروسکوپی درمانی می توان بسکیاری از ضکایعات کشکد شکدز در جریکان هیستروسککوپی        درمانی:هیستروسکوپی 

 .تشخیصی را درمان کرد

ستهادز، ایم  تر بودز تکا وسکایل جراحکی    هیستروسکوپی درمانی شبیه هیستروسکوپی تشخیصی است اما هیستروسکوپ مورد ا

مانند: قیچی، فورسپس نمونه برداری، لیزر، الکترود و... از طریق هیستروسکوپ وارد رحکم شکود. بوسکیله ایک  عمکل درمکانی،       

اختالالت مادرزادی نیز مثل سپتوم رحمی )تیغکه داخکل    فیبروم، بافت اسکار و پولیپ از داخل رحم برداشته می شود. بعضی از

 .رحمی(، از طریق هیستروسکوپی قابل اصالح است

 زمان انجام هیستروسکوپی  

باتری  زمان انجام هیستروسکوپی، بالفاصله بعد از اتمام قاعدگی )بعد از پاکی( یا ناایتاً یک ههته بعد از اتمام قاعدگی اسکت.  

انجکام هیستروسککوپی در زنکان یائسکه، در هکر      .در ای  زمان باتری  امکان برای پزشک جات مشاهدز درون رحم وجکود دارد 

 .زمانی ممک  است

 مراقبت های قبل از عمل هیستروسکوپی 

 انجام تست های روتی  قبل از عمل، بسته به نظر پزشک معالج 

 درمان عهونت زنان قبل از اقدام به عمل. 

 با نظر پزشک معالج. قطع مصرف  سپیری  و وارفاری  قبل از عمل 

 ساعت قبل از عمل 42پماد و کرم های داخلی،  عدم استعمال. 

 نخوردن  ب و مایعات از نیمه شب قبل از عمل. 
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 خالی کردن مثانه قبل از انجام عمل. 

  هیستروسکوپی چگونه انجام می شود؟

 رامش ممک  است پیش از عمل بکه  هیستروسکوپی ممک  است در مطب پزشک یا در بیمارستان انجام شود. برای کمک به 

 دارو دادز شود. همچنی  ممک  است از بیاوشی عمومی یا بی حسی موضعی برای از بی  بردن درد استهادز گردد.بیمار 

پس از حصول بیاوشی، در مرحله و  د ضد عهونی کنندز تمیز می شودان با موبیمار روی تخت معاینه قرار گرفته و محوطه واژ 

باتر با یک نوع گاز یا مایع  بعد، هیستروسکوپ از طریق دهانه رحم به درون رحم فرستادز می شود، سپس رحم جات مشاهدز

 .متسع می شود

ز طریکق هیستروسککوپ بکه    در صورتیکه حی  هیستروسکوپی، عمل جراحی مورد نیاز باشد، ابزارهکای کوچکک مخصکو  ا   

 .داخل رحم هدایت می شود

 زمان ترخیص از بیمارستان  

همکان بعکدازرار روز عمکل    تکرخیص   ساعت متغیر است؛ معموالً 42الی  4بسته به نوع جراحی از معموالً زمان ترخیص بیمار،  

 انجام می شود.

  مراقبت های بعد از انجام عمل هیستروسکوپی 

 عدم رانندگی 

 ننوشیدن الکل 

  مراجعه به پزشک معالج پس از  مادز شدن جواب  زمایش پاتولوژی. 

  ساعت اول عمل 42وجود همراز در کنار بیمار تا. 

 طبق تجویز پزشک. استهادز از مسک  برای کاهش درد 
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  ًروز پس از عمل 3الی  4برگشت به کار تا ناایتا. 

   تا یک ههته پس از عمل جراحی یا تا زمان قطع کامل خونریزی واژینال رابطه جنسینداشت. 

 با توجه به نظر پزشک. های ورزشی تا چند روز پس از عمل تنداشت  فعالیت های سنگی  و فعالی 

 مصرف منظم داروهای  نتی بیوتیک جات جلوگیری از ایجاد عهونت. 

 ترمیم  ندومتر داروهای هورمونی )استروژن و پروژسترون( تجویز شکوند.   ممک  است پس از جراحی برای تحریک

العادز باالیی برخوردار اسکت و بکه هکیج وجکه مصکرف ایک         قکه مصرف ای  داروها از اهمیت فو توجه داشته باشید

 .یا تغییر ندهید نکنید داروها را خود سرانه قطع

 گی سوند ادراری، فیکس یا  ی یو دی داخل رحمکی  ممک  است پس از هیستروسکوپی جات جلوگیری از چسبند

 .گااشته شود. ای  وسایل، چند روز و یا چند ماز بعد از عمل با نظر پزشک معالج، برداشته می شود

         توجه داشته باشید که ممک  است قاعدگی بعد از هیستروسکوپی سکنگی  تکر و طکوالنی تکر از معمکول شکود و چنکد

 .ظم چندانی نداشته باشدقاعدگی بعد )تا چندی  ماز(، ن

  عوارض بعد از عمل هیستروسکوپی

می شوند و همچنی  تا چند قاعدگی پس از اتمام هیستروسکوپی بیماران دچار یکسری دردهای شکمی مشابه دردهای دوران 

یکک الکی دو   ها، خونریزی واژینال خهید تا یک الی دو روز، دردهکای شککمی تکا     هدرد شانروز دچار لکه بینی خواهند بود. 

ممک  است مشاهدز  روز چند تا گلو درد و خشکی ،(بیاوشی داروهای به مربوط) تاوع احساس غش، و ضعد روز، احساس

 شود.

 باید مطلع شوند؟سریعاً پزشک معالج یا کادر درمانی  یعالئمچه در صورت مشاهده  

  ی گراددرجه سانت 33تب بیش از 
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 درد شدید شکمی 

  شدید واژینالترشحات یا خونریزی 

  نهس تنگی و ادرار دفع مشکل در. 

 آیا هیستروسکوپی ایمن است؟ 

 مکی  درصد یک از کمتر هیستروسکوپی یک عمل جراحی ایم  به شمار می رود، بروز مشکالت احتمالی به همراز ای  عمل،

 .باشد

 :مشکالت احتمالی همراز با ای  عمل عبارتند از 

 رحم  سیب به دهانه

 رحمسوراخ شدن 

 عهونت داخل رحمی

 خونریزی شدید

 .بیاوشی و حسی بی مشکالت مربوط به 

 

 


