
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک عٌَاى بِ هعوَالً را  رحوی ّای لَلِ يبست

 ًظر در حاهلگی از جلَگیری در دائوی رٍش

 تَاى هی هَارد از بعضی در حال باایي.  گیرًد هی

 ّرچٌد ، ًوَد رحن لَلِ بازًوَدى بِ اقدام دٍبارُ

 باشد . هی گراًی ٍ هشکل رٍش ، ایي کِ

 ؟انجام دهید کارهایی چهقبل از عمل باید 

  ّبی سلَلضوبرش وبهل )آسهبیص خَى 

اس تبریخ اًجبم آى بیص اس  وِ CBC یب خًَی(

 یه هبُ ًگذضتِ ببضذ.

 ( )سبل 04در افزاد ببالی ًَار للب 

 ( عىس اس لفسِ سیٌِ) لفسِ سیٌِ رادیَگزافی

سبل وِ اس تبریخ اًجبم آى  04افزاد ببالی  در

 بیص اس سِ هبُ ًگذضتِ ببضذ.

  ُرا  ّب آىًبم  حتوبً وٌیذ هیاگز دارٍیی استفبد

 .بگَییذخَد بِ پشضه 

  ضب لبل اس عول حوبم وٌیذ 

  ًبضتب ببضیذ. عول  اس ضب لبل 21اس 

  ادرار وٌیذ حتوبًلبل اس رفتي بِ اتبق عول 
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 : ترخیص توصیه بعد 
 

اًجبم وبر سٌگیي ٍ بلٌذ وزدى اجسبم سنٌگیي  تنب    اس .1

 بپزّیشیذ.یه ّفتِ 

اس ٍ خنَدداری وٌینذ   فعبلیت جٌسی تب یه ّفتنِ  اس  .2

 هنبُ  هین یه رٍش هطوئي پیطگیزی اس حبهلگی تنب  

 ًوبییذ  استفبدُ

ِ بعذ اس عول اس رٍس چْبرم  .3 ِ  ییسنزپب  صنَر   بن  رٍساًن

 ًوبییذ.  استحوبم

 ًگْذاریذ.  داضتي ًگِ ٍ خطهتویش را هحل عول  .4

بنِ  رٍس پنس اس عونل    11-8 ّنب ِ یبخجْت وطیذى  .5

 ًوبییذ.  هزاجعِ درهبًگبُ

 صنَر   بِ دستَر پشضه طبكرا   شضذُیتجَدارٍّبی  .6

 ًوبییذ  هصزفهزتب ٍ سز سبعت  

 

 بهه زسکه   زیر  هشدار عالئمدر صورت داشتن  . 8

درد ٍ تَرم ٍ خنزٍ  چنزن اس   عالئن : نمایید مراجعه

در لبعذگی، تَْع  تأخیز، تب، در صَر  ّب بخیِهحل 

ٍ درد، حسبسنیت سینز ضنىن ٍ     ّب پستبىٍ حسبسیت 

 خًَزیشی رحوی

 به امید بهبودی کما

 

1420هٌبع کتاب برًٍر سَدارث   

 

 

 مًضًع:

TL 

 لًلٍ بسته رحمی

جراحی زوان بخص:  

بیمار گريٌ َذف:  

  372تُیٍ ي تىظیم  :ياحذ  آمًزش سالمت داخلی 
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 گرامی با سالم خدمت کما مددجوی

 :ها خانمرحم در  های لولهبستن 

ینه رٍش جزاحنی    ّب خبًنرحن در  ّبی لَلِبستي 

. در ایي گزدد هی ّب خبًناست وِ ببعث عمین ضذى 

ِ رٍش  ٍ اس اًتمننبل  ضنَد  هنی رحنن بسننتِ   ّنبی  لَلن

. ّوچٌیي بب ایني  وٌذ هیتخوه بِ رحن جلَگیزی 

وبر، اس رسیذى اسپزم بِ لَلنِ رحنن ٍ ایجنبد لمنب      

جزاحی هختلفی بزای  ّبی رٍش. ضَد هیجلَگیزی 

، لَلنِ  ّنب  رٍش ایي دراًجبم ایي وبر ٍجَد دارد وِ 

بب اسنتفبدُ اس ینه حلمنِ،     یب ٍرحن بزیذُ، سَساًذُ 

  .ضَد هیولیپس یب ًَار بستِ 

 :روش جراحههههی بسههههتن لولههههه ههههها 

یه عونل جزاحنی    ّب خبًنرحن در  ّبی لَلِبستي 

 بنب ّنن   تنَاى  هنی ٍ ایي وبر را  ببضذ هیسبدُ  ًسبتبً

اس بیَْضنی عونَهی ٍ ّنن بنب اسننتفبدُ اس      اسنتفبدُ 

هَضعی اًجبم داد . دٍ رٍش جزاحنی ونِ    حسی بی

 اس: اًذ عببر  ضَد هیاستفبدُ  ّب آىاهزٍسُ بیطتز اس 

 

وننَچىی اس  )بننبس وننزدى ًبحیننِهیٌننی الپبراتَهی( ۱

 ضىن (

 )اًجبم جزاحی بذٍى بزش جزاحی (الپبراسىَپی (1

 :جراحی الزاروسکوزی درروش 

ایجنبد   ضىن هتزی دررٍی در ابتذا ضىبف یه سبًتی

ونزبي پنز    اوسیذ دیرا بب گبس  ضَد ٍ سپس ضىن هی

یه ببدوٌه  صَر  بِبطَریىِ حفزُ ضىن  وٌٌذ هی

. سپس جزا  بنب  ضَد هیرحن جذا  ّبی ٍلَلِاس رحن 

ایجننبد یننه بننزش وَچننه در سیننز ًننبف، دسننتگبُ  

لَلنِ ونِ سنزش ینه     را وِ ضبیِ یه  الپبراسىَپ

را اس اینني سننَرار ٍارد بننذى  دٍربننیي وَچننه دارد

. یه بزش وَچه دیگنز، درسنت در بنبالی    وٌذ هی

 ِ ِ  خط رٍیص هَّبی عبًن ایجنبد   (ی تٌبسنلی  )ًبحین

تب اس طزیك آى دستگبّی وِ بزای بزینذى،   گزدد هی

لننزار  هَرداسننتفبدُدٍخننتي یننب سننَساًذى لَلننِ ّننب 

 ٍارد بذى ضَد. گیزد هی

 

ایي وبر فمط بب ایجبد سِ بزش وَچه بِ  طَرولی بِ

ٍ  ضنَد  هنی بز رٍی ضىن اًجنبم   هتز سبًتیلطز یه 

سهبى جزاحنی   ول بزش جزاحی در ایي عول ًذارین.

 .حذٍد ًین سبعت طَل خَاّذ وطیذ

 :روش عبارتنداز این دربستن لوله ها مسایای 

 جلَگیزی دائوی اس ببرداری

 جزاحی عول اسسزیع آى بعذ  تأثیز

 جٌسی فعبلیت درعذم اختالل 

 رٍساًِ ّبی هزالبتعذم ًیبس بِ  

 ارساى بَدى آى 

 :از اند عبارتاین روش  در ها لولهمعایب بستن 

عفًَی همبربتی جلَگیزی  ّبی بیوبریاًتمبل  اس

 وٌذ ًوی

 ًیبس بِ عول جزاحی دارد

) در  ببسًوَدَاى دٍببرُ لَلِ ّب را ًتهوىي است 

 (صَر  پطیوبًی اس بستي لَلِ ّب

ًسبت بِ عول بستي لَلِ ّب در هزداى )ٍاسوتَهی( ، 

 است. تزی پیچیذٍُ  تز هطىلعول 
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