
 الپاروسکوپی
 

که است الپاروسکوپی نوعی عمل جراحی 

لوله نازکی که به دوربین مجهز می از طريق 

در  کوچکی برش)الپاروسکوپ( از  ،باشد

  .گرددشکم، وارد بدن فرد می

الپاراسکوپی نوعی عمل جراحی  در واقع،

ن فرد داخل شکم و لگ  دهد که با کمترين برش بهاست که به جراح اين امکان را می

 .دسترسی پیدا کند

د جايگزين موارد می تواناز و در بسیاری  گرفتهالپاروسکوپی با حداقل مشکالت انجام  

 .گرددتری در شکم انجام می گیرد، عمل جراحی باز که با برش بزرگ

  
 ی:الپاروسکوپموارد انجام 

زنان و زايمان  یهاالپاراسکوپی معموال برای بیماری

بیماری های دستگاه و تناسلی زنان و مشکالت دستگاه 

 شود. مواردی مانند:انجام می گوارش

 بیماری های التهابی لگن -

 بررسی علل نازايی -

 سرطان کبد -

 تومورهای قسمت شکم يا لگن -

 بارداری خارج از رحم -

 هاو عفونت م رحمیفیبرو ،ی شکمیها، چسبندگیی تخمدانهاکیست جراحی -

 (انجام بیوپسی )نمونه برداری از بافت -

 سرطان يک قسمت از شکم به نواحی ديگر آن  گسترشبررسی  -

 آسیب اندام های داخلی بدن مانند طحال بعد از سوانحی مانند تصادفبررسی  -
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 بسته بودن لوله های رحمیبررسی  -

وده و ر آپانديس ها،، تخمدانکیسه صفرا ،طحال برداشتن اندام هايی مانند رحم، -

 بزرگ

 ناحیه لگن يا مزمن دردهای ناگهانی علت بررسی -

 

 :نسبت به جراحی باز جراحی به روش الپاراسکوپی مزایای

 احتمال نیاز به دريافت خون  و در نتیجه کاهش کاهش خونريزی -

زمان ه شدن کوتاکمتر و  ددر -

برش  به دلیلبهبودی زخم نقاهت و 

 جراحی محلتر کوچک

نیاز کمتر بیمار به مسکن به علت  -

 درد کمتر 

 کاهش خطر عفونت  -
  

 

 

بیمار گرامی چنانچه کانديد عمل جراحی به روش الپاراسکوپی هستید، موارد زير را حتما به 

 پزشک خود اطالع دهید:

 روی بی هوشیدا به هر نوعحساسیت )آلرژی(  -

 وارفارين و يا آسپیرين مصرف داروهايی مانند -

  بارداری و يا احتمالدر صورت بارداری  -

 همچنین، رعايت موراد زير را به شما توصیه می نمايیم:

قبل از انجام الپاراسکوپی، توصیه های پزشک در مورد خوردن و نوشیدن را حتما  -

 .رعايت کنید تا در حین انجام آن، مشکلی برای شما رخ ندهد

عات الزم را برای قبل و حین و بعد از عمل از پزشک متخصص خود سوال هر گونه اطال -

 .کنید تا هر گونه ابهامی در مورد الپاراسکوپی داريد، برطرف شود
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اگر دارويی را بايد تحت نظر پزشک در روز عمل الپاراسکوپی مصرف کنید، تنها با   -

 .جرعه ای آب مصرف کنید و بیش از آن ننوشید

ينت آالت خود را قبل از عمل جراحی از بدن خود خارج کنید تا در رگونه جواهر و زه -

 .حین انجام عمل الپاراسکوپی مشکلی پیش نیايد

اگر وسايلی مانند عینک، دندان مصنوعی و سمعک داريد قبل از شروع عمل آنها را   -

 . تحويل دهید  به همراه خود

ه کاری برايتان پیش آمد به تا در صورتی ک بیاوريدردی را به عنوان همراه نزد خود ف -

بالفاصله پس از ممکن است فرد شما کمک کند و شما را تا منزلتان راهنمايی کند، زيرا 

 . انجام الپاراسکوپی توانايی انجام کارهای خود را نداشته باشد

غذايی خالی  بايد از مواد ،روده فردی که قرار است تحت عمل الپاراسکوپی قرار گیرد -

، از عمل های خوردن و آشامیدن از روز قبلعالوه بر رعايت محدوديت باشد. بنابراين

 .شود پاك شماهای تجويز می کند تا روده شماپزشک متخصص داروهای ملینی به 

بیمار قبل از الپاراسکوپی بايد آزمايش خون، نوار قلبی، عکسبرداری از قفسه سینه،  -

 .توصیه می کند، انجام دهدها و آزمون های ديگر را که پزشک تست عملکرد ريه

  
 شود:رعايت موراد زير بعد از الپاراسکوپی نیز به شما توصیه می

 رعايت رژيم غذايی مناسب -

پیاده روی، ورزشی موثر برای اين کار است. فردی که تحت عمل  :داشتن فعالیت بدنی -

قويت کند و الپاروسکوپی قرار گرفته است، می تواند با انجام پیاده روی، عضالت خود را ت

 .جلوگیری کند لخته شدن خون گردش خون را به حالت طبیعی برگرداند و با اين کار از
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