
 

صعودد ییرعب ا ا     به علتیک بیماری حاد است که 

بد ن ارتبعا    ،دستگاه تناسلی  نان به قسمتهای فدقانی

 یمرع  اسعت   . دهعد با بعارداری یعا اباحعی ری یعی    

، هعای رحمعی، تدمعدانها   هایی چدن، رحم، لدلهاندام

کعه   لگ    یا سیستم عب ق لگ  را درگیعب کنعد   فضای

 شدد.با تداه به یحل درگیبی نایگذاری ییبیماری 

 لعی یمرع  اسعت    عایل بیماری یومدالً باکتبی است 

ی  یعب ،، قعاری یعا انگعل هعم      به  سیله ای  بیماری

های یقاربتی ا  شایوتبی  علعل ایع      بیمار شددایجاد 

 بیماری است.

 

 عالئم بیماری:

ها یمر  است خفیف، یتدسط   یا شدید باشد. نشانه 

شما یمر  است درد شدیدی در قسعمت اعایی  شعرم    

تع    لعب ،    یقاربت)نزدیری(دردنعا،،  داشته باشعید. 

احسا، ناخدشی، تهدع   استفباغ   احسا، فشعار در  

 باشععد.بیمععاری یععیایعع  ا  عالئععم  لگعع    درد اشععت

 

 در دریان: عدارض دریان ناقص   یا تاخیب

 نععا ایی، حععایلگی خععارح ا  رحععم،  یمرعع  اسععت

  )بسععته شععدن(دردهععای یععزی  لگنععی،  بسععه   انسداد

 های رحمی ایجاد شدد.لدله

هایی که یمر  است نیعا  بعه در   ردن   چسبندگی

 ها باشد.ها   تدمدانرحم، لدله

  ،ادد عفدنت در خدن یمر  است ینجب به شعد 

 شدد.خدن در عفدنی   یا ایجاد لدته 

 

 ر شهای تشدیصی:

عالئعم  ی بعا گعبفت  شعبا حعام   یشعاهده     تشدیص 

   یععععا  MRIسععععدندگبافی،   انجععععام ، بیمععععاری

 شدد.، انجام ییسی. تی.اسر 

 

 دریان:

های خفیف تا یتدسعط، دریعان شعما بعه    در عفدنت 

 صدرت سباایی انجام خداهد شد، ایا اگب عفدنت شما

شدید باشعد یمرع  اسعت نیعا  بعه بسعتبی شعدن در         

 بیمارستان داشته باشید.

    بود ا  بستبی شدن، ال م اسعت در بسعتب اسعتباحت

 ریدی ببای شما داخل بیدتیک کنید   یایوات    نتی

 شدد.شب ع یی

   اهت کنتبم درد ببای شما یسر  تجعدیز خداهعد

 شد.

 ا ببای ایشگیبی ا  عفدنت یجدد، دریان همسب شعم

 نیز ال م است.

 

 نرات  ید شی:

شدد تعا بعب فعبد شعدن عالئعم در بسعتب       تدصیه یی

 استباحت کنید.

 نشسعته بعه خعب ح   قبار گبفت  شما در  ضویت نیمعه  

 نماید.بهتب تبشحات چبکی کمک  یی

ا  حمام نشسته یعا نشسعت  در    ،د ش سباایی بگیبید

 ید.ی ان حمام   لگ  خددداری نما
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 بندشید. لیدان( 8)ر  انه حداقل  فبا انیایوات 

     ا  رژیععم اععذایی اباب تگی )گدشععت، حبدبععات

) ا یبکبعات، گبیع    لبنیات(   سبشار ا   یتعایی    

 ید.یفب ت   سبزیجات تا ه( استفاده نما

 اهت ایشگیبی ا  یبدست رژیم اذایی ابفیبب)ییده

   سبزیجات( یصبد کنید.

 

 

ی دریعانی را  بیدتیعک د ره در صدرت تجدیز  نتی

کایل کنید. دار ها را به یدقع یصبد کنید   ا  قطعع  

 .یدینمای دار ها خددداری خدد سبانه

 

 بهداشت فبدی:

سعاعت   4الی  3 ابینه را هبی شدد ناحیهتدصیه یی

یربار   بود ا  دفع ادرار   ااابعت یعزاح ا  العد بعه     

 ید   خشک کنید.یعق  بشد

 د.کنیبه فدر یربر تودیض خدد را ندار بهداشتی 

  ا  یقاربعت  لگنعی، عفدنعت   بب فبد شعدن تا  یان 

 

 انسی خددداری کنید.

    اهت الدگیبی ا  بب   عفدنت لگنعی ا  کانعد م

 .یدینمادر  یان یقاربت استفاده 

 

 نرات قابل تداه:

 ایگیبی دریان  شدد در تاریخ یقبر اهتییتدصیه

 به ازشک خدد یبااوه کنید. های ازشری  یباقبت

 م عفدنعت )تع ، خعب ح    یع در صدرت ببگشعت عال

اشتهایی، لب ، بدی بعد ا   بی    تبشحات چبکی، ضوف

 خدد یبااوه کنید.ابینه   تهدع   استفباغ( به ازشک 

رحمعی)درد،   صدرت بب   عالئم حایلگی خارحِ در

( به ازشک عق  افتادن قاعدگیخدنبیزی، سبگیجه   

 یبااوه کنید.خدد 

.حداقل سالی یربار یواینات  نان را انجام دهید 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 دانشگاه علدم ازشری   خدیات بهداشتی دریانی تهبان

  یدیبیت ایدر ابستاری –یوا نت دریان 

 یبکز  ید شی دریانی ضیائیان

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یدرد 

 
 دانید؟چه یی
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