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   GT-PA-144:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

  89بهار

 05256453-56تلفن تماس :          

سه روز بعد از عمل می توانیدید بریورو روزانیه         -7   

استحمام نمایدد)البته با تائدد پزشک( ولی در هر صیورو    

رعایت بیدیداشیت ییردز الیزامیی میی بیاشید                                                      

از خوردن غذاهاز نفاخ مثل حبوباو،شدر،مدوه هیاز    -8

خام ،آبمدوه هاز صناعی خوددارز کنددو سعی کینیدید    

غذاهاز سبک در حجم کم و غنی از پروتئیدیم مریر       

کندد مرر  آب به مدزان یراوان بسدار میفیدید اسیت                     

روز بعد جدت ویزیت مجدد و کشدیدن   01تا  01حدود -9

بخده ها به پزشک میعیالیر میراجیعیه نیمیاییدید                                                      

بعد از عمل در صورو مشاهده عالیم زیر حتیمیا بیه      -01

پزشک خود یا اورژانس زنان مراجعه نماییدیدت تیر،درد       

شدید شکم،خونریزز واژینال،ترشحاو بد بو از محل زخم 

 یا واژن                                                                                                            

مادران با گروه خونی منفی با همسران گروه خیونیی     -00

 مثبت باید روگام دریایت کنند 

 

 منبع :  بارداری زایمان ویلیامز

 حاملگی خارج رحمی 

 

مراقبت هاز پس از عمل و حدیم تیرخیدی        

 ت EPالپاراتومی یا الپاراسکوپی 

پس از عمل،مدو زمان بسترز در بخش با توجه بیه    -0

 وضعدت بدمار و نظر پزشک می باشد 

ساعت پس از عمل ،با نظر  21تا  02بدتر است حداقل -2

پزشک معالر )با کمک ( از تخت پایدم آمده   راه برویید     

 راه ریتم را به طور مرتر انجام دهدد                                                                                                                         

ساعت یکبار نفس عمدق   2بدتر است حداقل هر  -3

بکشدد و سریه کندد  ایم حرکت تا حدود زیادز از  

عفونت ریه ها جلوگدرز می کندبراز پدشگدرز از  

ناراحتی هنگام سریه محل عمل را با بالش نگددارید        

مراقبت از زخم جه در روش باز)الپاراتومی( ،چه در -1    

روش بسته)الپاراسکوپی(باید خشک نگه داشته شود    

تعویض پانسمان زخم با نظر پزشک انجام گدرد                       

پس از ترخد  کلده داروهاز تجویز شده براز  -5  

منزل از قبدل تآنتی بدوتدک،مسکم و غدره طبق  

دستورپزشک و به طور صحدح مرر   کندد                             

انجام کارهاز شخری و سبک در منزل مانعی ندارد  -6  
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عالیمی که در صورت ایجاد باید به پزشک مراجعه          

 کرد:

 رایر تریم شکایت حاملگی خارج رحمی درد 

شکمی است شدو درد متغدر است و ممکم        

است یک طریه یا دو طریه،در قسمت تحتانی        

 شکم احساس می شود 

در حاملگی لوله از به جاز آن که جندم در           

رحم جاز بگدرد،در لوله هاز رحمی گدر           

ایتاده و در آنجا رشد می کند به ایم دلدل که           

لوله هاز رحمی گنجایش بزرگ شدن جندم        

را ندارند در یک زمان نامعلوم لوله هاز            

رحمی به دلدل یشار پاره می شوند و نوعی           

خونریزز غدر قابل کنترل در شکم رخ می          

دهد اگر ظر  چند ساعت بدمار به اورژانس         

مراجعه نکند احتمال مرگ وز به دلدل            

 خونریزز داخلی وجود دارد 
 

 تشخیص :

تشخد  حاملگی خارج رحم توسط پزشک بر 

اساس عالیم بالدنی ،اندازه گدرز هیورمیون     

BHCG   و سونوگرایی صورو می گدرد 

 چه کسانی بدشتر در معرض خطرندت

خطر باردارز خارج رحمی در زنانی که دچیار  

عفونت هاز لگم،حاملگی خارج رحمی قبلیی  

،آسدر هاز لوله از در اثر اعمال جیراحیدیو    

همچندم چسدندگی لولیه از ییاخیتیالل         

و    IUDمادرزادز لوله هاز رحم،استفاده از     

بخروص از نوع پروژسترونی آن و استفاده از   

وسایل کمک بارورز براز درمیان نیازاییی        

 هستند،بدشتر است 

 درمان : 

در صورتی که احتمال قوز به حاملگی خیارج  

رحمی داده شود با توجه شرایط بیدیمیار و        

 پدشریت حاملگی ،جراحی انجام می شود 

درمان طبی در موارد خاص ،با دارو و کنیتیرل   

دقدق عالیم بالدنی و حداتی در بدمیارسیتیان    

 قابل انجام است 
 

 

 

 

 حاملگی خارج رحمی : 

حاملگی خارج وضعدتی اورژانسی اسیت و      

تقریبا در یک یا دو درصد حاملگی ها اتفیا   

می ایتد شایع تریم مکان که حاملگی خیارج   

رحمی رخ می دهد لوله هاز رحمی هستینید   

که از تخمدان بیه رحیم کشیدیده شیده            

اندحاملگی خارج رحمی ممکم است در مکان 

هاز مختلفی مانند تخمدان،گردن رحیم ییا     

کامال خارج از حفره رحم اتفا   بدایتید بیه     

همدم دلدل به حاملگی خارج رحمی،حاملگی 

 لوله از ندز گفته می شود 

 

 

 


