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ػْاضن اًسّؼًْْگطافی 

 

اًسّؼًْْگطافی تَ لْضت کلی زض ٌُگاهی کَ زض هطکع 

پعـکی ّ تْؼظ تین هترمك ّ تا تدطتَ اًدام ـْز، 

پعـک قثل اظ اًدام زض هْضز ذططات . تی ذطط اؼت

احتوالی تا تیواض لحثت هی کٌس کَ هی تْاًس ـاهل هْاضز 

 :ظیط تاـس

   -   ذًْطیعی 

  -  ػفًْت 

  -  زیْاضٍ هطی زض هْاضز ًازض (ؼْضاخ ـسى)پاضگی 

  -پاًکطاتیت 

تا زًثال کطزى زقیق زؼتْضالؼول ُای پعـک هی تْاًیس 

 .ذطط ّقْع ػْاضن ضا کاُؿ زُیس

زض لْضتی کَ تا ُط کسام اظ ػالئن ظیط ضّ تَ ضّ ـسیس 

: زض اؼطع ّقت تَ پعـک هطاخؼَ کٌیس

  - تة

  -ٌَزضز قفؽَ ؼی 

  -تٌگی ًفػ 

  -ؼیاٍ یا تیطٍ ـسى هسفْع 

  - زضز ـسیس ّ هساّم ـکوی
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اًسّؼًْْگطافی ُوچٌیي تَ هْاضز ظیط کوک ظیازی هی 

: کٌس

  اضظیاتی هیعاى ًفْش تْهْض زض زیْاض ـکوی زض

ؼططاى ُای هطی، هؼسٍ، هقؼس، پاًکطاغ ّ ضیَ 

 تؼییي هطحلَ پیفطفت ؼططاى 

  تطضؼی ـیْع ؼططاى تَ غسز لٌفاّی یا زیگط

ػضُْا 

  فطاُن کطزى اطالػات زقیق زض هْضز ؼلْل ُای

ؼططاًی غیط ؼلْلی ضیَ ضا تطای کوک زض ضّؾ 

زضهاى 

  اضظیاتی یافتَ ُای غیط طثیؼی زض تمْیطتطزاضی

هاًٌس کیؽت پاًکطاغ 

  ُسایت ترلیَ پؽْزّکیؽت ّ زیگط تدوؼات هایغ زض

ـکن 

  َفطاُن ؼاظی اهکاى زاضّ ضؼاًی هؽتقین ت

 پاًکطاغ، کثس ّ زیگط اػضا

  اًسّؼًْْگطافی تَ لْضت ؼطپایی اًدام هی ـْز

ّ تیفتط افطاز تَ ضاحتی اًدام آى ضا پفت ؼط هی 

 .گصاضًس
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 آًسّ ؼًْْگطافی چیؽت؟

ًسّؼًْْگطافی یک ضّؾ کن تِاخوی تَ هٌظْض هؼایٌَ آ

 .ّ تطضؼی تیواضی ُای گْاضـی ّ ضیْی اؼت

زض ایي ضّؾ یک اًسّؼکْپ هرمْق تا اؼتفازٍ اظ 

اهْاج لْتی فطکاًػ تاال، تماّیطی زقیق اظ قؽوت 

ُای هرتلف زؼتگاٍ گْاضؾ ّ قفؽَ ؼیٌَ ّ اػضای 

زیگط تسى هثل پاًکطاغ، هدطای لفطاّی، کثس ّ غسز 

. لٌفاّی ایداز هی کٌس

زض هْاقؼی تا تطکیة اًسّؼًْْگطافی تا ضّـی کَ تَ آى 

آؼپیطاؼیْى گفتَ هی ـْز پعـک هی تْاًس اظ ـکن یا 

. اًدام زُس (تیْپؽی  )قفؽَ ؼیٌَ تیواض ًوًَْ تطزاضی 

اظ اًسّؼًْْگطافی ُوچٌیي زض تطذی ضّؾ ُای زضهاًی 

. هثل ترلیَ پؽْزّکیؽت اؼتفازٍ هی ـْز

 چطا اًسّؼًْْگطافی ؟

اظ ایي ضّؾ تَ هٌظْض ـٌاؼایی ػلل تطذی ػالئن هثل 

زضز ـکوی یا قفؽَ ؼیٌَ، تؼییي هیعاى تیواضی زض 

زؼتگاٍ گْاضؾ ّ ضیَ ُا ّ تَ هٌظْض تطضؼی ًتایح 

تمْیطتطزاضی هاًٌس ؼی تی اؼکي ّ ام آض آی اًدام هی 

. ـْز

اظ ؼًْْگطافی هی تْاى تطای تطضؼی هْاضز ظیط اؼتفازٍ 

: کطز

  ّ ؼططاى ضّزٍ، هطی، ضیَ، پاًکطاغ یا ـکن

تْهْضُای ضکتال 

  لٌفْم

  هطی تاضت

  تْهْضُای ًْضّآًسّکطیي

  التِاب ّ کیؽت پاًکطاغ

  ؼٌگِای هدطای لفطاّی

  ؼاضکْئیسّظ
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 آهازگی تطای اًسّؼًْْگطافی

  - ـؿ ػسز پْزض پیسضّالکػ ّ زّ ػسز ـیاف

تیعاکْزیل تطای ـوا ًؽرَ ـسٍ اظ زاضّذاًَ تِیَ 

 .ًواییس

 - لیْاى آب 24ـؿ ػسز پْزض پیسضّالکػ ضا زاذل 

 زقیقَ یک لیْاى هحلْل تِیَ ـسٍ 30حل ًواییس ُّط 

تطای آهازگی تِتط هی .ضا هیل ًواییس تا توام ـْز

 .تْاًیس زض فْالل همطف پْزض پیسضّالکػ ضاٍ تطّیس

  - ؼاػت ـؿ ػمط ّ ؼاػت ُفت ـة یک ـیاف

فقظ هی تْاًیس .تیعاکْزیل اظ ضاٍ هقؼس اؼتؼوال ًواییس

اظ آب هیٍْ اًگْض ؼفیس ّ آب هیٍْ ؼیة پاکتی هیل 

ًواییس ّ لطفا آب هیٍْ طثیؼی ّ ضًگی هیل 

چای تؼالٍّ ػؽل تسّى هْم ،آب هطؽ یا .ًفطهاییس

اظ .گْـت کاهال لاف ـسٍ ًیع هی تْاًیس هیل کٌیس 

 .ُفت ؼاػت قثل اظ پطّؼیدط ًاـتا تواًیس
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  لثح 10یک ضّظ قثل اظ آًسّؼًْْگطافی اظ ؼاػت 

آهازگی ضّزٍ ضا ـطّع ًواییس ،اظ ـطّع آهازگی غصا هیل 

 .ًفطهاییس

  -زض لْضت ّخْز زیاتت ّ همطف اًؽْلیي 

 

  اظ همطف تطذی زاضُّای ذْززاضی کٌیس، هاًٌس ضقیق

ایي زاضُّا هوکي اؼت احتوال ّقْع ،کٌٌسٍ ُای ذْى 

ذْى ضیعی زض لْضت اًدام آؼپیطاؼیْى ضا افعایؿ 

زض لْضتی کَ هثتال تَ تطذی تیواضی ُا هاًٌس . زُس

 .زیاتت، ففاض ذْى تاال حتوا تَ پعـک اطالع زُیس
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: تِیَ ّ تٌظین

  تیواضؼتاى هِطاز اضتقای ؼالهتّگطٍّ آهْظؾ تَ تیواض

 1401زي هاٍ تاضید تاظًگطی

 

 

 

راهنمای مراقبت 

 درآندوسونوگرافی


