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 عوارض احتمالی جراحی ھیستروسکوپی

  

ممکن است حین انجام عمل در رحم یک سوراخ 

ایجاد شود کـه در ایـن حالـت بیمـار بـرای کنتـرل 

باید شب را در بیمارستان بمانـد و در مـوارد نـادر 

خونریزی به دنبال سوراخ شـدن رحـم اتفـاق اگر 

بیافتد و متوقف نشود ممکن است نیاز به تـرمیم 

محل سوراخ شده باشد که در ایـن صـورت بھتـر 

بـاز بایـد تاکیـد . است الپاراسـکوپی انجـام شـود

کنم که انجام این عمل باید توسط جـراح مجـرب 

انجام شود تا احتمال بروز این عوارض به حـداقل 

 .برسد

 

 آمادگی ھای الزم قبل از عمل ھیستروسکوپی

  

بھترین زمان انجام عمـل، در روزھـای اول بعـد از 

بھتـر اسـت . پاک شدن دوره قاعدگی می باشد

شب روز قبل ناشتا باشد یعنی آب و  ١٢بیمار از 

اگــر دارای بیمــاری زمینــه ای اســت . غــذا نخــورد

بـا مثل دیابت فشار خون یا کم کاری تیرویید باید 

 پزشک مربوطه قبل از عمل مشاوره شود

 

 

ار  د انتظ کوپی بای ی ھیستروس ل جراح د از عم ھ بع آنچ

 داشت

اگر برای انجام عمل بیھوشی عمومی گرفته اید 

ساعت یعنی تا زمان از بـین رفـتن اثـر  ٢۴باید تا 

داروھای بیھوشی استراحت کنیـد و بھتـر اسـت 

 .در این مدت تنھا نباشید

مشـــابه دردھـــای عـــادت ممکـــن اســـت دردی 

ماھیانه و یا خون ریزی خفیف داشته باشید، این 

خون ریزی خفیف است و ظرف حدود یـک ھفتـه 

بھتــر اســت در ایــن مــدت از . متوقــف مــی شــود

ـــوار  ـــای آن ن ـــه ج ـــد و ب ـــامپون اســـتفاده نکنی ت

بـرای تسـکین درد مـی . بھداشتی مصرف کنیـد

 .توانید از مسکن استفاده کنید
 



 

 نحوه انجام ھیستروسکوپی

  

ــی تــوان تحــت بیھوشــی  ــن عمــل را ھــم م ای

. عمومی و ھم با بی حسی موضعی انجام داد 

در برخی از موارد به بیمار توصیه مـی شـود یـک 

ساعت قبل از شروع عمل یک داروی ضد التھاب 

مثل بروفن برای کاھش درد بعـداز عمـل مصـرف 

 .کند

واژن پس از عبـور از دھانـه  ھیستروسکوپ از راه

رحــم وارد رحــم مــی شــود و انتھــای آن بــه یــک 

دوربین وصـل اسـت و از طریـق مـانیتور کـامپیوتر 

با وارد کردن سرم بـه . می توان درون رحم را دید

داخل رحم فضای داخل رحم باز می شود و دیـد 

در این زمـان جـراح عـالوه . پزشک بھتر می شود

رحم اگـر احیانـا بـه بر بررسی کامل فضای داخل 

یک یافته غیر طبیعی برخورد کند می توانـد آن را 

ھمزمـــان بـــا کمـــک وســـایلی کـــه از داخـــل 

 .ھیستوسکوپ عبور داده می شوند برطرف کند

کل پروسه اگر توسـط جـراح مجـرب انجـام شـود 

 ٣٠تـا  ۵بسته به یافتـه ھـای حـین عمـل حـدود 

 .دقیقه طول می کشد

  
 

 موارد استفاده از ھیستروسکوپی 

  مـوارد در بیمارانی کـه دچـار ھـر کـدام از

ــک  ــوان ی ــه عن ــر ھســتند مــی شــود ب زی

ــــن وســــیله   وســــیله تشخیصــــی از ای

 :استفاده کرد

  خون ریزی ھای شدید رحمـی کـه

 به درمان دارویی پاسخ نداده

  ــین دو خــون ریــزی یــا لکــه بینــی ب

 عادت ماھیانه

 خون ریزی در دوران بایسگی 

 نازایی 

 سقط ھای تکراری 

 

  عالوه بر این در مـوارد زیـر بـه عنـوان یـک

راه درمانی می تواند مورد اسـتفاده قـرار 

 بگیرد

 در آوردن پولیپ رحمی 

  از بـین بـردن چسـبندگیھای داخــل

 رحم

  از بین بردن آندومتر رحم در افرادی

 که خون ریزی غیر طبیعی دارند

  در آوردن میومھـای رحمـی کـه بــه

 طرف داخل رحم رشد کرده اند

 در آوردن IUD  در مــواردی کــه در

 استرحم گیر افتاده 

  بر طرف کردن اخـتالالت مـادرزادی

 ؟ھیستروسکوپی چیست

ھیستروسکوپی عملی است که توسط عبور یـک 

میلی متری به داخل رحم  ٣-۵وسیله باریک حدود 

از راه دھانه رحم که به یک دوربین و مـانیتور وصـل 

است به پزشک این امکـان را مـی دھـد تـا فضـای 

رای ھر مشـکلی اسـت داخل رحم را ببیند و اگر دا

  .دآن را برطرف کن

  

  

  آمادگی ھای الزم قبل از عمل ھیستروسکوپی

بھتــرین زمــان انجــام عمــل، در روزھــای اول بعــد از 

بھتـر اسـت . پاک شدن دوره قاعـدگی مـی باشـد

شب روز قبل ناشـتا باشـد یعنـی آب و  ١٢بیمار از 

اگر دارای بیماری زمینه ای اسـت مثـل . غذا نخورد

زشک یرویید باید با پدیابت فشار خون یا کم کاری ت

 مربوطه قبل از عمل مشاوره شو

 مشکالت احتمالی ھمراه با این عمل عبارتند از 

سیب به دھانه رحم، سوراخ شدن رحـم، عفونـت آ
داخل رحمـی، خـونریزی شـدید، مشـکالت مربـوط 

 بی حسی و بیھوشی به

 
  


