
آمادگى الزم جهت انجام هیستروسکوپى

هیستروسکوپى چیست؟

Hysteroscopy

هیستروسکوپى نوعى عمل جراحى است که طى آن یک تلسکوپ

 (ابزار میله اى شکل که در انتهاى آن یک دوربین قرار دارد) 

وارد رحم شده و حفره داخلى رحم به  وسیله آن بررسى مى شود

با این روش مى توان شرایط غیرطبیعى رحم را تشخیص داد که عبارتند از

 میوم هاى زیرمخاطى داخل رحم 

  چسبندگى دیواره هاى رحم به هم 

 پولیپ 

وجود دیواره داخل رحمى 

 ناهنجاریهاى مادرزادى رحم

 هیستروسکوپى یک روش تشخیصى- درمانى است 

که در بیمارى هاى زنان و نازایى کاربرد دارد
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  پیش از انجام عمل هیستروسکوپى به این موارد توجه نمایید:

انجام آزمایش خون درخواستى

تست باردارى قبل از هیستروسکوپى و اطمینان از عدم باردارى

انجام پاپ اسمیر 

                      درمان عفونت زنان                     

  قطع مصرف داروهاى ضد انعقاد از جمله: آسپیرین،  وارفارین، کلگزان و  ...

 عدم استعمال پماد و کرم هاى واژینال 24 ساعت قبل از عمل 

ناشتا بودن صبح عمل تقریبا 6 تا 8 ساعت  ناشتایى الزامى است

 

 

عوارض جانبى هیستروسکوپى زنانآمادگى قبل از هیستروسکوپى
از مزیت هاى این روش این است که معموال پس از هیستروسکوپى نیاز به بسترى نیست

میزان درد بعد از عمل و مدت نقاهت آن کم است 

پس از عمل به مدت 1 تا 2 روز ممکن است موارد زیر را داشته باشید  

                                    دردهاى زیر شکمى و یا خونریزى خفیف واژینال         

 

 

      

 

 

            گاهى احساس بى حالى و ضعف

درد شانه وخستگى

در صورت موارد زیر با پزشک خود تماس بگیرید

 اگر بعد از انجام هیسترسکوپى دچار عالئم

درجه حرارت بیش از 39 درجه سانتى گراد براى بیش از 24 ساعت    

                                  تب، درد شدید شکم یا خونریزى شدید 

به پزشک مراجعه کنید

 تمام روش هاى پزشکى با برخى از ریسک ها همراه است

اما چگونه این خطرات به شما اعمال مى شود نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود 

هیستروسکوپى جهت تشخیص علت سقط جنین هاى مکرر

هنگامى که زن بیش از دو بار سقط جنین متوالى داشته است 


