
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیشگیری

 لگي التْاب تیواری از پیطگیری رٍش هَثرتریي

 است. هقارتتی ّای تیواری تِ اتتال از پیطگیری

 تیواری تِ اتتال تاالی خطر هعرض در زًاًی کِ

 داضتِ هٌظن هعایٌات تایذ دارًذ لگي قرار التْاب

 آزهایص ّوسر از اطویٌاى عیي حال در ٍ تاضٌذ

 ایي .است هْن تسیار هقارتتی درهاى تیواری ٍ تیوار

 لگي التْاب تیواری هکرر ٍقَع از تِ پیطگیری کار

 .کرد خَاّذ کوک هقارتتی ٍتیواریْای

 

 درهاى:

دارٍی چرک  شکرک   )فَری با آًتی بیَتیک  درهاى

از آسیب شدید بِ دستگاُ تَلید هثل جلَگیکی  (کي

هی کٌد. ّک قدر شاًوی دیکتک ًسبت بِ درهاى شَد 

اقدام ًواید، شاًس ًابارٍری یا حاهلگی شارج از رحن 

لَلِ ّای رحوری در ٍی بیکرتک    ّای علت آسیب بِ

ِ . هی شَد  عفًَهت   اًتقهال  از پیطهگیری  هٌظهَر  ته

 .تگیرد قرار درهاى تحت تایذ ًیس تیوار ّوسر

 

 
5 

:هراقبت های الزم بعد از ترخیص  

رعایت تْذاضت فردی ٍ ضستطَی دستْا قثل ٍ  .1

 تعذ از استفادُ از سرٍیس تْذاضتی

رٍزاًِ ٍ خطک کردى لثاس زیر  تعَیط لثاس زیر  .2

 در آفتاب ٍیا تِ ٍسیلِ اتَ

 پَزیطي ًیوِ ًطستِ جْت تسْیل خرٍج ترضحات .3

 خَدداری از ًطستي در کف حوام .4

ّوسر تیوار  تِ هٌظَر پیطگیری از اًتقال عفًَت  .5

 تایذ تحت درهاى قرار تگیرد  ًیس

تا زهاى درهاى ضذى عفًَت از فعالیت جٌسی  .6

 ًواییذ. خَدداری

ٍ عذم استفادُ از آى ٍ استفادُ از  IUD جخرٍ  .7

 کاًذٍم

هصرف دارٍ ٍآًتی تیَتیک طثق دستَر تِ صَرت  .8

هرتة ٍ سر ساعت تا کاهل ضذى دٍرُ درهاى  چَى 

عالئن ضوا هوکي است ًاپذیذ ضًَذ ٍلی اداهِ 

 درهاى ظرٍری هی تاضذ.

 ىهصرف هایعات فراٍا .9

 بِ اهیذ بْبَدی شوا
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 هَضَع:

 ّای التْابی لگي بیواری
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زًاى جراحی خش:ب  

بیوار گرٍُ ّذف:  

  372:واحد  آهوزش سالهت داخلی  و تنظین  تهیه

1399 
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 گراهی با سالم خذهت شوا هذدجَی

 

یک تیواری اسهت کهِ در   بیواری التْابی لگي  

  رحوهی  ّای لَلِتٌاسلی زى )رحن   ّای اًذامآى 

 هلتْههة( ّهها آى هجههاٍر سههاختارّایتخوههذاى ٍ 

تهِ علهت عفًَهت     هعوهَالا . ایي تیوهاری  ضًَذ هی

ِ  یهک  لگهي تیواری التْاتی  .ضَد هیایجاد   عارظه

 هقهارتتی هطهتر    ّهای  تیوهاری از  ًاضهی  جذی

 گههردد هههیایجههاد ٍ سههَزا   یهها کالهیههذ هاًٌههذ

 یّها  رٍشٍلی هوکهي اسهت ًاضهی از    . (عفًَت)

آًهههذٍهتر جراحهههی تْهههاجوی هپهههل تیَپسهههی 

 یسترسکَپیّ  سقط  (از تافت رحن یتردار )ًوًَِ

 .آیذ تِ ٍجَد (تافت رحن تا دستگاُ ی یٌِ)هعا

 

 عَاهل زهیٌِ ساز:

  سال 25 کوتر ازسي 

 ٍظعیت اقتصادی ٍ اجتواعی پاییي 

 اعتیاد 

 تْذاضت سطح پاییي 

 هصرف سیگار 

 دارا تَدى ٍسیلِ داخل رحوی IUD 

 

 عارضِ هْن بیواری التْابی لگي: 4

 ًاتارٍری 

 حاهلگی خارج از رحن 

  در داخل لگي (عفًَت) آتسِتطکیل 

 ٌیگدرد هسهي ل 

 

 :بالیٌی عالئن

o  لگي درزیر شکن یا  قسوت در دٍطرفِدرد 

o  راُ از هْبل  غیرطبیعیخرٍج ترشح(

 (تٌاسلی

o  غیرطبیعیخًَریسی قاعذگی 

o درد در ٌّگام ادرار ٍ هذفَع کردى 

o درد در ٌّگام هقاربت 

o  ،سایر عالئن هربَط بِ عفًَت هاًٌذ تب ٍ

، سردرد ٍ تَْع اشتْایی بی کسالت عوَهی،

 استفراغ ٍ

 

 :تشخیص

  حساسیت زیاد در ًاحیِ ضکن عالئن تالیٌی هاًٌذ

 ٍ گردى رحن

  گراد ساًتیدرجِ  ..83 از تاالترتة 

 عفًَت ٍجَد عذم یا ٍجَد ترای خَى آزهایص 

  هْثلآزهایص از ترضحات 
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