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تؾکیل هی ؽَد،  رحن داخل جٌیي  ای کِّفتِ در اٍلیي

ِ ای ثِ دٍر اٍ ؽکل هی گیزد کِ درٍى ایي کیغِ،  کیغ

ایي هبیغ کِ ثزای اداهِ .هقذاری آة ٍجَد دارد

هبیغ آهٌیَتیک ًبهیذُ السم ٍ ضزٍری اعت  جٌیي حیبت

 .تقزیجب در داخل ایي هبیغ ؽٌبٍر اعت جٌیي.هیؾَد

تحت فؾبر قزار ثگیزد ٍ هیشاى هبیؼبت کبّؼ  جٌیي اگز

 جذی ػَارك ٍ اختالالتپیذا کٌذ، هوکي اعت دچبر 

 .ؽَد

ایي کیغِ اغلت در سهبى سایوبى طجیؼی پبرُ هیؾَد ٍلی 

در ثزخی هَاقغ سٍدتز اس سهبى سایوبى پبرُ هیؾَد کِ در 

 . ایي فَرت ثِ آى پبرگی سٍدرط کیغِ آة هیگَیٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عالئم 

  ؽبیؼتزیي ػالهت پبرگی سٍدرط کیغِ آة، خزٍج هبیغ اس

خزٍج هبیغ اس ٍاصى هیتَاًذ ثِ آراهی ثِ . ٍاصى هیجبؽذ

 . فَرت قطزُ قطزُ ٍ یب ثزػکظ ثِ فَرت هذاٍم ثبؽذ

 علل شایع 

  ػفًَتْبی رحن، دّبًِ رحن یب هْجل 

  هقزف عیگبر 

  عبثقِ پبرگی سٍدرط کیغِ آة در ثبرداریْبی قجلی 

  در فَرتی کِ ؽوب قجال ػول جزاحی دّبًِ رحن یب

ِ ثزداری اس دّبًِ رحن داؽتْبیذ  . ًوًَ

  ثبرداری چٌذ قلَیی کِ در ثزخی هَاقغ ثبػج کؼ آهذى

 . رحن ٍ پبرُ ؽذى کیغِ آة هیؾَد

  ضزثِ ًبؽی اس حَادث ٍ تقبدفبت 
 

 

 

 

 عًارض احتمالی 

  احتوبل عشاریي ٍ ثِ دًیب آهذى ًَساد ثِ فَرت ًبرط

 . افشایؼ هی یبثذ

 ٍجَد خَاّذ داؽتىیاحتوبلجزٍسػفًَتذرهبدرٍجي . 

 ٍجَد ىیدرجيیٍفذهبتوغشیجبدهؾکالتتٌفظیاحتوبال 

 . خَاّذ داؽت

  رخ دّذافتفؾبرخًَذرهبدرهوکي اعت  . 

  هوکي اعتجفت ثِ فَرت سٍدٌّگبم اس ثذى هبدر خبرج

 . ؽَد
 

  تشخیص 

  اغلت سًبى ثبردار ٌّگبهی کِ هبیغ آهٌیَتیک ثِ فَرت

قطزُ قطزُ اس ٍاصى آًْب خبرج هیؾَد، آى را ثب ادرار 

جْت ثزرعی دقیقتز ایي هبیغ آى را . اؽتجبُ هیگیزًذ

ٌّگبهی کِ جذة یک دعتوبل ؽذ اس ًشدیک ثِ دقت 

ایي هبیغ ثیزًگ ثَدُ ٍ ثَیی هتفبٍت اس . هؾبّذُ کٌیذ

اگز احتوبال تؾخیـ دادیذ کِ دچبر پبرگی . ثَی ادرار دارد

 .سٍدرط کیغِ آة ؽذّبیذ عزیؼب ثِ پشؽک هزاجؼِ کٌیذ

  ،پشؽک یب پزعتبر پظ اس هؼبیٌِ ٍ گزفتي ؽزح حبل دقیق

دّبًِ رحن ؽوب را ثزرعی هیکٌٌذ تب ثجیٌذ کِ آیب دّبًِ 

رحن ًزم ؽذُ ٍ در حبلت ثبس هیجبؽذ یب ًِ ٍ در فَرت 

ًیبس اس دیگز رٍؽْبی تؾخیقی اس جولِ عًََگزافی ٍ 

 . آسهبیؼ هبیغ تزؽح ؽذُ اعتفبدُ هیؾَد
 

 درمان 

  ِدر فَرتی کِ کیغِ آة ؽوب پبرُ ؽذُ ثبؽذ، تب سهبى ث

 . دًیب آهذى کَدک خَد ثبیذ در ثیوبرعتبى ثغتزی ؽَیذ

  ِّفتِ اس 37اگز پبرگی کیغِ آة سهبًی رخ دّذ ک 

ثبرداری ؽوب گذؽتِ ثبؽذ، کَدک ؽوب آهبدگی ثِ دًیب 

آهذى را خَاّذ داؽت ٍ ؽوب ّز چِ عزیؼتز ثبیذ ػول 

ّز چِ سهبى سایوبى ثِ تأخیز ثیفتذ . سایوبى را اًجبم دّیذ

هبدراًی کِ در طی . احتوبل ثزٍس ػفًَت افشایؼ هییبثذ

 عبػت پظ اس پبرگی کیغِ آة سایوبى هیکٌٌذ، 24

در فَرتی کِ پظ . احتوبل ػفًَت را ثِ حذاقل هیزعبًٌذ

اس پبرُ ؽذى کیغِ آة سایوبى طجیؼی ثِ فَرت خَد ثِ 
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خَد رخ ًذّذ اس طزیق تشریق دارٍّبیی فزایٌذ سایوبى را 

 .تغزیغ هیکٌٌذ

  ِپبرُ ؽذُ ثبؽذ37 ٍ 34اگز کیغِ آة ؽوب ثیي ّفت  .

هوکي اعت پشؽک ثزای کبّؼ احتوبل ایجبد ػفًَت، اس 

 .طزیق تشریقبت، سایوبى ؽوب را جلَ ثیٌذاسد

  ِرخ دّذ، 34در فَرتی کِ پبرگی کیغِ آة قجل اس ّفت 

در فَرتی کِ . ٍضؼیت ؽوب کوی جذیتز خَاّذ ثَد

ًؾبًْبی اس ػفًَت در ؽوب هؾبّذُ ًؾَد، پشؽک عؼی 

هیکٌذ تب ثب تجَیش اعتزاحت هطلق سهبى سایوبى ؽوب را 

دارٍّبی اعتزٍئیذی جْت ثبلغ ؽذى ّز چِ . ػقت ثیٌذاسد

ثِ ؽوب ًیش ثزای . عزیؼتز ریْْبی جٌیي تجَیش هیؾَد

. جلَگیزی اس ایجبد ػفًَت آًتی ثیَتیک تشریق هیؾَد

ٍضؼیت ؽوب ٍ جٌیي ؽوب دائوب ثزرعی هیؾَد ٍ سهبًی 

کِ پشؽک تؾخیـ داد ریْْبی جٌیي ؽوب ثِ اًذاسُ کبفی 

ثبلغ ؽذُ اعت، اقذاهبت السم جْت سایوبى ؽوب را اًجبم 

 . هیذّذ

  پظ اس ایي کِ ًَساد ؽوب ثِ دًیب آهذ، اقذاهبت السم جْت

ًگْذاری اٍ در ثیوبرعتبى فَرت هیگیزد ٍ ًَساد ؽوب ثِ 

ثخؼ ٍیضُ ًَساداى ًبرط هٌتقل ؽذُ ٍ تحت ًظبرت قزار 

 . هیگیزد
 

 فعالیت 

 :قبل اس سایمان

  ُدر فَرتی کِ ثزای ؽوب اعتزاحت هطلق تَفیِ ؽذ

ثبؽذ، دقیقب ثبیذ طجق دعتَرات پشؽک تب سهبًی کِ ٍی 

 .  اعتزاحت ًوبییذتَفیِ کزدُ اعت در تخت

 ثزای حوبم ًجبیذ اس ٍاى اعتفبدُ کٌیذ. 

 اس هقبرثت خَدداری کٌیذ . 

 :پس اس سایمان

  جْت خبرج ؽذى اثتذا لجِ تخت ًؾغتِ ٍ در فَرت

 .ًذاؽتي عزگیجِ ثب کوک ّوزاُ خَد اس تخت خبرج ؽَیذ

  اس سٍر سدى، ثلٌذ کزدى اجغبم عٌگیي ٍ راًٌذگی تب سهبًی

 .کِ پشؽک تَفیِ کزدُ اعت خَدداری کٌیذ

  ّفتِ پظ اس سایوبى اس اًجبم هقبرثت 6 تب 4ثْتز اعت 

 .خَدداری کٌیذ

 ّفتِ 8 اس ٍسى ًَساد تب اس ثلٌذ کزدى اؽیبء عٌگیٌتز 

 . پزّیش ًوبییذ

 رصیم غذایی 

  ٍ اس یک رصین غذایی هتؼبدل ٍ عبلن عزؽبر اس کلغین

 ٍ اس هقزف غذاّبی پز کبلزی ٍ ثب پزٍتئیي پیزٍی کزدُ

 .ارسػ غذایی کن خَدداری کٌیذ

 اس هقزف غذاّبی ًفبخ ٍ دیز ّضن اجتٌبة کٌیذ. 

  جْت جلَگیزی اس یجَعت اس رصین غذایی پزفیجز ٍ هبیؼبت

 .هقزف کٌیذ

 هبًٌذ. هَاد غذایی عزؽبر اس ٍیتبهیي ث هقزف کٌیذ :

پزتقبل، لیوَ ؽیزیي، عجشی خَردى، گَجِ فزًگی، فلفل 

 دلوْبی ٍ ًبرًگی

  اس یک رصین غذایی عزؽبر اس عجشیجبت ٍ اًَاع هیَّجبت

 . اعتفبدُ کٌیذ

 غالت کبهل را ثِ رصین غذایی خَد ثیفشاییذ. 

 هقزف آة را افشایؼ دّیذ. 

  را ًیش افشایؼ دّیذ3هقزف هبّی ٍ اهگب . 

  داري 

 ثبرداری  34 تب 24 اگزؽوبدرّفتِ:دهایکًاستزيئیکًرت

ی راجْت دقَیقبعتزٍئی،پشؽکؾوبهوکٌبعتتشرخَد ثبؽیذ

 ثؼذاسّفتِ. ّکٌذیتَؿجٌیيُیثلَغزعزػت ثخؾیذى ثِ 

هوکي اعت ریْْبی کَدک ؽوب ثِ اًذاسُ کبفی ثبلغ ،34

 . ؽذُ ثبؽٌذ کِ ثذٍى اعتزٍئیذ قبدر ثِ سایوبى ثبؽیذ

 اًقجبضبت رحوی را هْبر هی کٌٌذ :داريهای تًکًلیتیک .

ایي دارٍ ثیؾتز اس دٍ رٍس قبدر ثِ ػقت اًذاختي سایوبى 

 . سٍدرط ًویجبؽذ

 ثزای جلَگیزی اس ایجبد ػفًَتْب:آوتیبیًتیک . 
 

 در چه شزایطی به  پششک  مزاجعه  وماییذ؟ 

 در فَرت هؾبّذُ دفغ ًبگْبًی هبیغ اس ٍاصى . 

 :پس اس سایمان اس طزیق سشاریه

  درجِ ٍ لزس، 38در فَرت ایجبد ػالئوی  هبًٌذ تت ثبالی 

احغبط درد قزهشی، درد، تَرم یب احغبط گزهی  در هحل 

 .جزاحی سیز ثِ پشؽک هزاجؼِ ًوبییذ

  در سهبى تؼییي ؽذُ تَعط پشؽک ٍ حذاکثز تب ّفت رٍس

ثؼذ اس ػول عشاریي جْت کؾیذى ثخیْْب ثِ پشؽک 

 .هزاجؼِ ًوبییذ

 در فَرت ثزٍس ّز گًَِ ػالئن ًگزاى کٌٌذُ دیگز. 

 

 


