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 روششزح  

الپبرٚسىٛپی ٘ٛػی ػُٕ جزاحی ٔحسٛة ٔی ضٛد وٝ طی 

 (الپبرٚسىٛح)آٖ ِِٛٝ ٘بسوی وٝ ثٝ دٚرثیٗ ٔجٟش ٔی ثبضذ 

 .اس طزیك ثزضی در ضىٓ، ٚارد ثذٖ فزد ٔی ٌزدد

 

 موارد استفاده اسالپاروسکوپی 

اػٕبَ جزاحی ضىٕی ٚ لفسٝ سیٙٝ ثٝ خػٛظ اػٕبَ 

 ٔب٘ٙذ جزاحی ضىٕی ٚ ٍِٗ ثب الپبرٚسىٛپی ا٘جبْ ٔی ضٛد

ثزداضتٗ ویسٝ غفزا ثٝ ػّت سًٙ، آپب٘ذیسیت، تزٔیٓ 

فتك ٞبی وطبِٝ راٖ، ضىٓ ٚ فتك ٞبی ثؼذ اس ػُٕ جزاحی 

 رٚدٜ ثبریه ٚ ثشري ثٝ ػّت ثزداضتٗٔؼذٜ، ثزداضتٗ ثبس، 

ثیٕبری ٞبی اِتٟبثی ٚ ثذخیٓ، وٛچه وزدٖ ٔؼذٜ ٚ 

ا٘ذاختٗ حّمٝ ثٝ دٚر ٔؼذٞجزای درٔبٖ چبلی، ٘فزوتٛٔی، 

ٚاریىٛسُ، ویست ٞبی وّیٛی ٚ اخیزاً پزٚستبتىتٛٔی، 

ٕٞچٙیٗ وّیٝ اػٕبَ جزاحی وٝ در س٘بٖ ثز رٚی رحٓ ٚ 

ٖ ٞب غٛرت ٔی ٌیزد ٔب٘ٙذ ٞیستزوتٛٔی خبرج ) تخٕذا

ٖ ٞب ٚ ویست ٞبی (وزدٖ وبُٔ رحٓ ، ثزداضتٗ تخٕذا

ٝ ٞبی رحٓ، حبٍّٔی خبرج رحٕی ٚ  تخٕذاٖ، ثستٗ ِِٛ

اػٕبَ جزاحی ثز رٚی ریٝ ٚ ثؼضی اس ثیٕبری ٞبی لّجی ثٝ 

 .ٚسیّٝ الپبرٚسىٛپی ا٘جبْ ٔی ضٛد
 

  سکوپیالپاروعوارض 

ثٝ د٘جبَ ا٘جبْ الپبرٚسىٛپی ٕٔىٗ است ػٛارؼ سیز در 

 :فزد ایجبد ضٛد

  دارٚٞبی ثیٟٛضی ػٛارؼ 

  خٛ٘یآسیت اػضبی داخّی اس جّٕٝ رٚدٜ ، ٔثب٘ٝ ، ػزٚق 

  تطىیُ ِختٝ خٖٛ در ٍِٗ یب سبق ٚ ایجبد آٔجِٛی ریٛی 

 تحزیه ضىٓ یب ػفٛ٘ت 

 

 روش انجام الپاروسکوپی 

ٖ ثیٗ است وٝ طی آٖ، ا یٗ ٘ٛع جزاحی، یه رٚش درٚ

ثذٖٚ ثبس وزدٖ ضىٓ، حفزٜ داخُ ضىٓ ٚ ٍِٗ وبٔال 

ایٗ ػُٕ ٔؼٕٛال در ثیٕبرستبٖ ٚ . رٚضٗ ٚ ٕ٘بیبٖ ٔی ضٛد

 سٛراخ 3ثب ثیٟٛضی ػٕٛٔی غٛرت ٔی ٌیزد ٚ ثب استفبدٜ اس

 ٔیّی ٔتزی جزاحی ا٘جبْ ٔی ضٛد وٝ ٔؼٕٛال یىی 5 ـ 10

.  اس ایٗ سٛراخ ٞب در ٘بف ایجبد ٔی ضٛد

سپس دستٍبٞی ثٝ ٘بْ آ٘ذٚسىٛح را وٝ در ٘ٛوص 

دٚرثیٗ ثسیبر حسبسی تؼجیٝ ضذٜ، درٖٚ ضىٓ ٔی فزستٙذ 

را ٚارد ضىٓ ثیٕبر دی اوسیذ وزثٗٚ پس اس آٖ، ٌبس 

 سٛراخ دیٍز، 2ٔی وٙٙذ تب اػضبی ضىٓ ثبس ضٛد ٚ اس 

ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع ػُٕ، .اثشارٞبی جزاحی ٚارد ٔی ضٛد

ٗ ٞبیی ثب ا٘ذاسٜ ٞبی ٔختّف ٚجٛد دارد تػبٚیز . دٚرثی

الپبراسىٛح در ٔب٘یتٛر ثٝ جزاح ثزای ٔطبٞذٜ اػضبء 

 . داخّی ٚ ٞذایت ػُٕ جزاحی وٕه ٔی وٙذ

در الپبرٚسىٛپی تطخیػی، جزاح لبدر خٛاٞذ ثٛد وٝ 

ٝ ٞبی یه ثیٕبری را سزیؼب ثجیٙذ ٚ سپس یب آٖ ثیٕبری را  ٘طب٘

ثب جزاحی تحت درٔبٖ لزار دٞذ یب الذاْ ثٝ درٔبٖ طجی 

ٍٞٙبْ ا٘جبْ ایٗ ػُٕ تطخیػی ٔی تٛاٖ اس . ٔٙبست وٙذ

ٝ ثزداری وزد .ثبفت ٞبی ٔٛجٛد در ٘ٛاحی ٔطىٛن ٕ٘ٛ٘  
 

 

 مشایای الپاروسکوپی 

جزاحی اس طزیك الپبرٚسىٛپی ٘سجت ثٝ جزاحی ثبس ٔشایبی 

 :سیز را ثزای فزدی وٝ ا٘جبْ ٔی دٞذ در ثز دارد

  درٔبٖ ثب الپبرٚسىٛح در ثؼضی ثیٕبری ٞب ٔی تٛا٘ذ ٔٛجت

سبدٜ ضذٖ ػُٕ جزاحی، درد وٕتز ثیٕبر ثؼذ اس جزاحی ٚ 

 .دٚراٖ ٘مبٞت وٛتبٜ تز ضٛد

 ٔطبٞذٜ ٚ دیذ ثٟتز اػضبی ضىٓ در ایٗ ػُٕ ثٟتز است. 

 احتٕبَ ػفٛ٘ت ٔحُ ثزش جزاحی ثسیبر وٓ است. 

 ٘سجت ثٝ جزاحی ثبس ػٛارؼ وٕتزی دارد. 

 ٞشیٙٝ آٖ وٕتز اس ػُٕ جزاحی ثبس ٔی ثبضذ. 

  ثیٕبر ٔؼٕٛال ٕٞبٖ رٚس یب رٚس ثؼذ اس جزاحی ٔی تٛا٘ذ اس

 . ثیٕبرستبٖ ٔزخع ضٛد
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  در اوثز اٚلبت ثیٕبر ٔی تٛا٘ذ ثؼذ اس چٙذ رٚس ثٝ سز وبرش

 .ثزٌزدد

 ٓو حفظ سیبایی پوستوٛچه ثٛدٖ جبی سخ 

  در الپبرٚسىٛپی چٖٛ ضىٓ ثبس ٕ٘ی ضٛد، در ٔؼزؼ ٞٛای

ٔحیط لزار ٕ٘ی ٌیزد ٚ ثبفت ثذٖ ثب ِٛاسٔی وٝ ٍٞٙبْ ػُٕ 

استفبدٜ ٔی ضٛد تٕبس ٘ذارد، چسجٙذٌی خیّی وٕتزی 

 .ایجبد ٔی وٙذ

 

 

 

  سکوپیالپارومشکالت جزاحی 

  ٞب ٖ اثشارٞبی الپبرٚسىٛپی ٌزاٖ است ٚ در تٕبٔی ثیٕبرستب

 .ٚجٛد ٘ذارد

 ثٝ ، جزاح ٘یبس ثٝ ٟٔبرت سیبدی ثزای ا٘جبْ جزاحی دارد

دِیُ دیذ ٔحذٚد، دضٛار ثٛدٖ ٕٞبٍٞٙی چطٓ ٚ دست ٚ 

 .وبٞص حس الٔسٝ

 

 

 

  سکوپیالپاراموارد منع جزاحی 

در غٛرتی وٝ فزد ٔطىالت سٔیٙٝ ای داضتٝ ثبضذ ٕ٘ی تٛاٖ 

اس جزاحی الپبرٚسىٛپی ثزای اٚ استفبدٜ ٕ٘ٛد ایٗ ٔطىالت 

 :ضبُٔ ٔٛارد سیز است

 ٜاختالَ ا٘ؼمبدی درٔبٖ ٘طذ 

 ٘برسبیی وجذ 

 فعالیت 

  در رٚس جزاحی پس اس جزاحی الپبرٚسىٛپی، ثٝ ٞیچ

 .ػٙٛاٖ را٘ٙذٌی ٘ىٙیذ

  ْثٝ ٔذت یه ٞفتٝ اس ٚرسش وزدٖ ٚ ثّٙذ وزدٖ اجسب

ٗ تز اس   . ویٌّٛزْ اجتٙبة وٙیذ۱۰سٍٙی

 فزدی وٝ . پیبدٜ رٚی، ٚرسضی ٔٛثز ثزای ایٗ وبر است

تحت جزاحیالپبرٚسىٛپیمزار ٌزفتٝ است، ٔی تٛا٘ذ ثب ا٘جبْ 

پیبدٜ رٚی، ػضالت خٛد را تمٛیت وٙذ ٚ ٌزدش خٖٛ را 

ثٝ حبِت طجیؼی ثزٌزدا٘ذ ٚ ثب ایٗ وبر اس ِختٝ ضذٖ خٖٛ 

 .جٌّٛیزی وٙذ

 رصیم غذایی 

  ثزای تسزیغ اِتیبْ ثبفت ٘زْ ٚ استخٛاٖ، رصیٓ غذایی

 .پزپزٚتئیٗ ٚ پزوبِزی استفبدٜ وٙیذ

  ٔیٜٛ ٞب ٚ )جٟت پیطٍیزی اس یجٛست اس رصیٓ پزفیجز

 . حبٚی سجٛس ٚ ٔبیؼبت فزاٚاٖ استفبدٜ وٙیذ(سجشیجبت

  ٞبی ۴۸ثٟتز است ثٝ ٔذت ٝ  سبػت اس ٘ٛضیذٖ ٘ٛضبث

 .ٌبسدار خٛدداری وٙیذ

  ٗغزفسجشیجبتٛٔزوجبتٛآثٕیٟٛٞبیتبسٞحبٚیٛیتبٔی

 .،ٔی تٛا٘ذثٟجٟجٛدسزیؼتزسخٓ وٕىىٙذ(C)ث

 

 در چه مواردی به پششک مزاجعه نمایید؟ 

 سىٛپی جٟت پیٍیزی اس ٚدٚ تب سٝ رٚس پس اس ا٘جبْ الپبر

 ٚضؼیت جزاحی 

  در فٛاغُ ٔٙظٓ ٚ ٔطخع ضذٜ تٛسط پشضه جٟت

 ادأٝ درٔبٖ 

  در غٛرت ٞز ٌٛ٘ٝ تبخیز در ثٟجٛدی 

 تت 

 سزٌیجٝ ٚ غص 

 خٛ٘زیشی ضذیذ 

 ْٚتٟٛع ٚ استفزاؽ ٔذا 

 تٍٙی ٘فس 

 

 

 


