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الپاراسکوپی چیست ؟ 

 

. الپاراسنَپی ًَعی خزاحی است مِ تا استفادُ اس یل دٍر تیي مَچل ًَری داخل ضنن ٍ لگي را تزرسی هی مٌذ

. ایي ٍسیلِ تصاٍیز را تِ صفحِ ًوایطگز اتاق خزاحی هٌتقل هی مٌذ 

مسایای الپاراسکوپی چیست؟ 

 تزش 4 تا 2در ایي خزاحی تٌْا تِ .اس تزتزی ّای ایي رٍش ایي است مِ پشضناى را اس تزیذى تذى تیوار تی ًیاس هی ساسد 

سپس پشضل ،دٍر تیي ٍ سایز ٍسایل خزاحی را ٍارد تذى تیوار هی مٌذ ٍ ّوشهاى . هیلی هتزی ًیاس است 10-8مَچل 

. هزاحل مار را در صفحِ ًوایطگز هطاّذُ هی مٌذ 

موارد الپاراسکوپی در طب زوان  

  تزرسی لگي

 داًطگاُ علَم پشضنی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

  محب یاسبیمارستان زوان
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 لَلِ ّای رحن

 تخوذاًْا

 عقین ساسی لَلِ ای

 تاس یاتیIUD ُگن ضذ 

 (عول خزاحی خارج مزدى رحن)ّیستزمتَهی 

بیماریهای قابل تشخیص با الپاراسکوپی 

 آًذٍ هتزیَس

 حاهلگی ًا تدا

  میستْای تخوذاًی

 تیواریْای التْاتی لگي

 ًاتارٍری

 سزطاى

  اقذامات قبل از ال پاراسکوپی

 السم است هَّای هحل عول را تتزاضیذ .

 استحوام مٌیذ، الك ًشًیذ ٍ آرایص ًنٌیذ. 

 ًَضیذى آب ّن  .( ساعت قثل اس عول8).ضة قثل اس عول غذای سثل تخَریذ ٍصثح رٍس عول ًاضتا تاضیذ

. هوٌَع است
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 سیزا در غیز ایٌصَرت تعذ اس عول سزفِ یا استفزاغ خَاّیذ مزد ٍ ایي تزای ضوا . اس استعوال دخاًیات تپزّیشیذ

 .خطزًاك است

 ٍ خارج مزدى سیَر آالت ٍ اعضای هصٌَعی هثل دًذاى ........

 چٌاًچِ اس دارٍّای خاصی استفادُ هینٌیذ، تْتز است مِ پشضل هعالح خَد را اس ًَع آى آگاُ ًوائیذ .

اقذامات حیه ال پاراسکوپی 

سپس دٍر تیي .پس اس تیَْش ضذى ، سًَذگذاری در هثاًِ صَرت گزفتِ ، یل  تزش در سیز ًاف  دادُ هی ضَد 

الپاراسنَج ٍارد ضنن هی ضَد سپس تا یل اتشار ،گاس دی امسیذ مزتي ٍارد  ضنن هی ضَد  تا  فضای السم خْت 

. تعذ اس اتوام اقذاهات تطخیصی یا درهاًی دٍرتیي اس ضنن خارج ٍ ضنن تخیِ سدُ هی ضَد .حزمت اتشار ایداد گزدد

 اقذامات بعذ از الپاراسکوپی

 ضزٍع هایعات

ضزٍع رصین هایعات تعذ اس هعایٌِ تَسط پشضل اًدام ضذُ ٍ .  ساعت تعذ اس عول ًاضتا تواًیذ 8-12ضوا هوني است

ضزٍع آى تا هایعات صاف ضذُ هثل چای موزًگ تَدُ ،تعذ اس تحول رصین هایعات صاف ضذُ ،تذٍى داضتي تَْع ٍ 

. استفزاغ من من رصین خاهذ ٍ هعوَلی ضزٍع هی ضَد

 درد قفسِ سیٌِ ٍ ًاحیِ عول

تِ علت دهیذى گاس الپاراسنَپی حیي عول هوني است تعذ اس عول در ًتیدِ فطار ایي گاس تِ عضلِ ضنوی دردّای 

 .قفسِ سیٌِ ایداد گزدد

در صَرت تزٍس ایي حالت ضوا  در حالت ًیوِ ًطستِ ٍ یا ًطستِ قزار تگیزیذ ٍ اس هسني تصَرت ضیاف یا خَرامی  

. استفادُ ًواییذ
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. در ضوي خْت ماّص فطار اس خَردى غذاّای ًفاخ ًیش  پزّیش ضَد

 خلَگیزی ٍ تْثَد دردّای قفسِ سیٌِ ٍاخاتت هشاج تا راُ رفتي ٍ خَدداری اسخَردى غذاّای حدین ٍ ًفاخ اهناى 

. پذیز هی تاضذ

 هزاقثت اس ًاحیِ سخن

  رٍس پس اس عول ٍ  خطل مزدى ًاحیِ عول2استحوام   رٍس پس اس عول خزاحی1تزداضتي پاًسواى  .

ًیاسی تِ پاًسواى هدذد ًیست  .

 رٍس تعذ اس عول7-10مطیذى تخیِ ّا  .

( درخِ ساًتیگزاد 8/37گزهی، تة تاالی )مٌتزل رٍساًِ سخن اس ًظز عفًَت 

 (مٌتزل هحل عول(.قزهشی ٍ تَرم ٍ تزضح اس هحل سخن ،مِ ًطاى دٌّذُ عفًَت هیثاضذ

هحل سخن را تا آب ٍصاتَى هالین تطَئیذ  .

توصیه های ضروری 

تا یل ّفتِ اس فعالیت خٌسی پزّیش ًواییذ .

 در صَرت تزٍس درد ضذیذ ،تَْع،استفزاغ،سزگیدِ ٍ یا ّز گًَِ هطنل دیگز تِ پشضل هزاخعِ ًواییذ .

اس تلٌذ مزدى اخسام سٌگیي  تِ هذت یل ّفتِ تعذ اس عول خَد داری فزهاییذ .

10-7رٍس پس اس عول تِ پشضل خَد هزاخعِ ًواییذ  .

 

   

 

 
 


