
آمادگى الزم جهت انجام الپاراسکوپى

الپاراسکوپى چیست؟

Laparoscopy

الپاراسکوپى یکى از روش هاى جراحى است که طى آن پزشک مى تواند

از طریق یک برش کوچک در زیر ناف ، تلسکوپ مخصوص وارد شکم کرده

و اعضاى لگنى را مشاهده نماید

در روش هاى درمان نابارورى، با کمک الپاراسکوپى مى توان

علل مختلفى مانند اندومتریوز 

 وجود تکه هاى کوچکى از بافت اندومتر یا الیه ى داخلى رحم در خارج از رحم 

مانند تخمدان ها، لوله هاى رحمى و محوطه شکم که مى تواند 

باعث درد، چسبندگى و نازایى شود، فیبروم رحمى 

(توده هایى غیر طبیعى از بافت عضالنى نرم که در دیواره رحم رشد مى کنند) 

اختالالت ساختمانى، کیست هاى تخمدانى، چسبندگى ها و 

حاملگى خارج از رحم که موجب نازایی می گردند را شناسایى کرد 
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  پیش از انجام عمل الپاراسکوپى به این موارد توجه نمایید:

آزمایشات و عکس بردارى هاى کامل قبل از عمل انجام شود

بیمار باید به مدت حدود 12 ساعت قبل از انجام عمل الپاراسکوپى

چیزى نخورده و یا نیاشامیده باشد 

             اگر فرد داروى خاصى قبل از عمل مصرف کرده است به متخصص اطالع بدهد

  اگر فردى مواد مخدر مصرف مى کند باید متخصص را در جریان بگذارد 

 عدم همراه داشتن جواهرات و زیورآالت

عمل الپاراسکوپى باید بعد از اتمام دوره قاعدگى باشد

 

 

عوارض جانبى الپاراسکوپى زنانآمادگى الزم جهت انجام الپاراسکوپى
ممکن است برخى عوارض جانبى داشته باشید. این ها اثرات ناخواسته

اما اغلب موقت هستند  که ممکن است پس از داشتن الپاراسکوپى زنانه 

داشته باشید 

مقدار کمى خونریزى از واژن

 

 

      

 

 

درد و ناراحتى در شکم

درد شانه وخستگى

کبودى در اطراف زخم ها

احساس تهوع

در صورت موارد زیر با پزشک خود تماس بگیرید
تهوع و استفراغ که بیش از 24 ساعت بعد از عمل تداوم داشته باشد

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

خونریزى قاعدگى شدیدتر از حد طبیعى

سرفه مداوم یا تنگى نفس

عدم توانایى در ادرار کردن

احساس درد شدید که با مصرف مسکن ها بر طرف نشود 

خونریزى یا ترشح از محل بخیه ها

 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 

در بسیارى از زنان تا 4 الى 6 هفته بعد از عمل، قاعدگى طبیعى رخ نمى دهد


