
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  دنا تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 الپاراسکوپی
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 36490411-17تلفن :            

 36490433فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 الپاراسکوپي عنوان

  فراصت فریبا تهيه كننده

 سرپرستار  سمت

 دفتر آموزش به بيمار تائيد كننده

 1400تابستان  سال تهيه

 محدثه برومند ناظر كيفي

تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 كيفيت بيمارستان دنا
 

 منابع:  
 بیماريهای زنان و زايمان فیلیپ 

 بیماريهای زنان و زايمان برونر           

 تكنولوژی جراحي زنان و مامائي            

   احسان گلچیني –مولفین : لیال ساداتي 
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 مزايای الپاراسكوپي :

به موارد زير  يای الپاراسكككوپي مي توان   له مزا از جم

 اشاره نمود :

ضايعات به  -1 سان تر  سريعتر و آ شخیص  کمك به ت

برابر  20تا  4کمك لنزهای زاويه دار و بزرگ نمايي 

 تصاوير .

ستي و بافت در  -2 ساني کمتر به تمامیت پو سیب ر آ

 اثر ايجاد برش کوچكتر 

شكم و  -3 ستكاری  عفونت کمتر زخم به دلیل عدم د

 ارگانهای درگیر 

کاهش شككانس ابتال به عوارچ چسككيندگي بعد از  -4

 عمل 

اقامت کوتاه در بیمارسككتان و برگشككت سككري  به  -5

 زندگي طيیعي و کار 

 درد کمتر بعد از عمل جراحي  -6

یل راه رفتن کاه -7 به دل ش عوارچ ريوی و آميولي 

 زود بیمار بعد از اعمال جراحي 

كان  -8 که ام مال بروز فلر روده ای  کمتر شككدن احت

تغذيه از راه دهان را همان روز يا حداکثر روز بعد 

 از عمل جراحي فراهم مي کند .

جای  -9 یل بر  به دل مار  يت برای بی اثرات رواني مث

 نماندن اسكار ناشي از زخم جراحي باز 

ايمني موضككعي و  سككیسككتمبروز حداقل اختالل در  -10

 سیستمیك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الپاراسكوپي چیست؟

فرو بردن يك الپاراسكككوا از طريش شكككاچ کوچكي در 

توسككگ گاز دی اکسككید ديواره شكككم و ليه تاتاني ناچ که 

ضای لگن را امكان  شاهده تمامي اع شده م شته  کربن انيا

 پذير مي سازد .

ضعي يا  سي مو در اين عمل قيل از انجام هر کاری از بي ح

 بیهوشي عمومي استفاده مي شود .

 

 
 

 

 عوارچ الپاراسكوپي :  

 اليته الپاراسكوپي خالي از عارضه نیست از جمله :
 

نه و جاد درد شكككا مال  اي عد از اع شكككم ب

ست به دلیل باقي ماندن  سكوپي ممكن ا الپارا

گاز دی اکسككید کربن باشككد که مي تواند به 

 دنيال اتساع سري  شكم ايجاد گردد .
 

 مراقيتهای بعد از اعمال الپاراسكوپي :

 

فرني و از  –سوا –روز ترخیص مايعات  -1

و از  فردا غذای  معمولي و بدون مادوديت

 خوردن غذاهای نفاخ خودداری شود .

فردا چسب روی شكم برداشته شود و حمام  -2

 کند و نیاز به پانسمان ندارد .

پنر روز بعد تماس با قسمت پاتولوژی   -3

آزمايشگاه دنا برای گرفتن جواب پاتولوژی 

و در صورت آماده بودن جواب مراجعه به 

 آزمايشگاه دنا با کارت زرد .

روز بعد از عمل مراجعه به  10يك هفته تا  -4

اتولوژی و برگ سيز خالصه مطب با جواب پ

 پرونده 

غذاهايي که ايجاد نفخ و ييوست مي کنند  -5

مصرچ نكنید. مثل لينیات و حيوبات تا روز 

 مراجعه به مطب پزشك

برای برطرچ شدن نفخ در حد توان راه  -6

برويد و فعالیت های روزانه خود را داشته 

 مايعات مصرچ کنید.  باشید و عرق نعنا و
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