
الپاراسكوپي



الپاراسكوپي نوعي جراحــي است كه براي 
تشــخيص يا درمان بيماري هــا مورد اســتفاده قرار 
مي گيرد. در طي 20 سال گذشته اين روش بسيار شايع 
شده و به صورت سرپايي انجام مي گيرد. الپاراسكوپي 
روش جراحي اســت كه دوربين هاي كوچكي از طريق 
يك برش بسيار كوچك توسط يك لوله به داخل شكم 
فرستاده شده و محتويات شكم يا لگن به طور مستقيم 
مورد بررسي قرار مي گيرد. در صورت نياز وسايل و ابزار 
مورد نياز نيــز از طريق برش هــای كوچك ديگری به 

داخل فرستاده مي شود.
در حال حاضر بســياري از بيماري ها و مشكالت 
زنان را نيــز مي توان بــه كمك روش الپاراســكوپي 
تشخيص داد و درمان كرد. امروزه از روش الپاراسكوپي 

در حوزه بيماری های لگن و شــكم استفاده می شود. 
در آوردن فيبروم هاي رحمي، كيســت هاي تخمدان 
و بســتن لوله هاي رحمي از جمله مواردي اســت كه 

مي توان از روش الپاراسكوپي استفاده كرد.
يكي از موارد مهم اســتفاده از روش الپاراسكوپي 
تشــخيص علل نازايي در زنان اســت. به همين دليل 
در مورد نازايي هايي كه علت خاصــي براي آن ها پيدا 
نشده اســت و معاينات و آزمايشــات بيمار مشكلي را 
نشــان نمي دهد، مي توانيم از اين روش استفاده كنيم، 
چون برخي مشــكالتي كه در آزمايش ها و سونوگرافي 
 مشخص نمي شــود، با اين روش قابل تشخيص است. 
به طور مثال آندومتريوز نوعي بيماري در خانم هاست 

كه تنها روش تشخيص آن، الپاراسكوپي است. 
آندومتريوز را نمي تــوان به كمك آزمايش خون، 
سونوگرافي يا معاينه به طور قطعي تشخيص داد و تنها 
روش تشخيص بيماري، مشاهده ضايعات آندومتريوز با 

ديد مستقيم توسط الپاراسكوپ است.



مزايای الپاراسكوپي:
الپاراسكوپی نسبت به روش باز؛ مزاياي زيادي دارد مانند:

   كوتاه تر بودن زمان بستري
   كوچك بودن برش جراحي

   كمتر بودن درد بعد از جراحي
   سريع تر بودن زمان بهبودي )بيشتر بيماران يكي، دو روز پس از جراحي بهبود مي يابند.(

   كمتر بودن احتمال عفونت و چسبندگی پس از جراحي



عوارض جانبي: 
الپاراسكـــــــوپي روش 
بي خطــري اســت، امــا 
احتمال بروز مشكالت زير 

نيز وجود دارد:
   خونريــزي يــا فتق در 

محل برش
   خونريزي داخلي

   عفونت
   صدمه به عروق خوني يا 

ساير بافت ها
   مشــكالت ناشــي از 

بيهوشي

عالئم پس از الپاراسكوپی:
 در زمان بهبودي و نقاهت ممكن است عالئم زير پس از عمل الپاراسكوپي بروز نمايد:

   احساس خواب  آلودگي به دليل بيهوشي عمومي
   گاهي اوقات حالت تهوع ناشي از بيهوشي

   احساس خستگي و ناخوشي ظرف چند روز پس از عمل
   احساس سوزش در اطراف محل برش

   در صورت لوله گذاري داخل حلق، احساس سوزش گلو
   احساس درد در ناحيه شانه يا پشت به علت تحريك ديافراگم  ناشی از گاز مورد استفاده 

   افزايش احساس دفع ادرار به علت فشار گاز به روی مثانه



مراقبت ها و توجهات قبل از عمل الپاراسكوپي:
   لطفاً روز قبل از عمل استحمام نماييد )مخصوصاً داخل ناف خود را كاماًل تميز نماييد.(

   ناحيه عمل جراحي را مو زدايي )Shave( نماييد.
   شام سبك مانند سوپ يا مايعات ميل نماييد و از نيمه شب به بعد چيزي ميل نفرماييد.

   به منظور تخليه روده همراه با ناهار يك روز قبل از عمل، دو عدد ملين )بيزاكوديل( ميل نماييد.
   قبل از رفتن به اتاق عمل حتماً دستشويي رفته و مثانه خود را كاماًل تخليه نماييد.



مراقبت ها  و توجهات بعد از عمل الپاراسكوپي:
   پانسمان ضدآب تا 3 روز روي بخيه ها باشد و طي 3 روز اول بعد از عمل با پانسمان ضدآب مي توانيد حمام برويد. 

بعد از 3 روز پانسمان برداشته شده و بدون پانسمان حمام كنيد و نيازي به پانسمان مجدد نيست.
   بخيه هاي محل عمل معموالً جذبي است و نياز به برداشتن ندارد.

   محدوديت غذايي براي شما وجود ندارد.
   استراحت نسبي به مدت 2 تا 3 روز كافي است.

   درد شانه و گردن به علت وجود گاز داخل شكم مي باشد كه به تدريج كاهش مي يابد.
   در صورت وجود درد شكم از روز سوم به بعد و تب، موارد را با پزشك خود در ميان بگذاريد.

   7 تا 10 روز بعد از عمل با هماهنگي وقت دهي بيمارستان، جهت ويزيت نزد پزشك معالج خود مراجعه نماييد.
   لكه بيني و خونريزي كم تا يك هفته اشكالي ندارد.

   پرهيز از نزديكي تا اولين ويزيت بعد از عمل داشته باشيد.



 نكته: در صورت بروز عالئم زير 
به پزشك مراجعه نماييد:

   قرمزي يا تورم در اطراف محل زخم
   خونريزي يا ترشح از محل بخيه ها 

   تب
   درد شديد نافي

   گرفتگي صدا كه بيشتر از چند روز طول كشيده يا بدتر شده است.
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