زر هَاریکِ جٌیي سًسُ ٍلی زارای زیستزس
،زکَلواى شسیس یا پیشزًٍسُ ،ذًَزیشی غیز
قاتل کٌتزل اس یک رحن زارای اًقثاض ٍ اتساع
سزیع رحن زر اثز ذًَزیشی هرفی تسٍى ًشزیک

ایویل تیوارستاى
info @golsarhospital.ir

تَزى سهاى سایواى ٍجَز زاشتِ تاشس سشاریي
اٍرصاًسی اًجام هی شَز ٍلی زر هَارزیکِ
زکَلواى ذفیف ٍ غیز پیشزًٍسُ ٍ جٌیي هززُ
است سایواى طثیعی اًسیکاسیَى زارز0

سایت تیوارستاى
www.golsarhospital.ir

شوارُ تلفٌْای تیوارستاى:

7221718-25

هٌثع  :تیواریْای سًاى ٍ سایواى ٍیلیاهش
تیواریْای سًاى ،سایواى ٍ هاهایی
زکتز حجت الِ پاشاسازُ
زکتز علی اکثزسازُ پاشا

تارید تسٍیي :اسفٌس 91
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تارید تاسًگزی :اسفٌس 92
كد پمفلتPMD 69 :

کٌسُ شسى سٍزرس جفت یا زکَلواى

عالین تالیٌی زکَلواى:

تِ جسا شسى جفت اس هحل اتصالش تِ زیَارُ رحن

ذًَزیشی ٍاصیٌال زر  0/ 80هَارز – تٌسرًس رحوی ٍ

قثل اس شزٍع سایواى جٌیي زکَلواى جفت هی گَیٌس،

زرز شکن یا پشت زر زٍ سَم هَارز – زیستزس جٌیٌی

کِ شیَع آى حسٍز  1زر 150سایواى است0

زر  0/ 60هَارز  -کٌتزاکشٌْای اتٌَرهال (اًقثاظات غیز

علت :افشایش فشار ذَى ًاشی اس حاهلگی
ذَى هشهي قثل اس تارزاری

– فشار

– ساتقِ زکَلواى زر

اًَاع زکَلواى:
فزم هرفی  :ذًَزیشی آشکار ٍجَز ًسارز ٍ ذًَزیشی
زر حفزُ رحن هحسٍز هی شَز( 0/ 20هَارز) 0
- 1

زکَلواى هوکي است کا هل تاشس

طثیعی رحن ) زر  0/ 34هَارز – سایواى سٍزرس زر

- 2

 0/ 22هَارز  -جٌیي هززُ زر  0/ 15هَارز

- 3

افشایش شست ٍ فزکاًس اًقثاظات رحوی هوکي است اس

زیسُ هی شَز ٍ هزگ جٌیي زر ایي هَارز تیشتز است0

حاهلگی قثلی – پارگی سٍزرس کیسِ آب – تزٍهای

سٍزرس تزیي ًشاًِ ّای تشریصی زکَلواى تاشس0

ذارجی (ظزتِ ) – سیگار کشیسى  ،هصزف کَکائیي ٍ

ذًَزیشی تیزُ  ،گاّی اٍقات زفع لرتِ ٍ ّوزاّی تا

الکل – لیَهیَهْای رحوی – سي تاالی هازر ٍ هَلتی

زرز اس هشرصات تارس ذًَزیشی ٍاصیٌال زر زکَلواى هی

پاریتِ (سًی کِ تیش اس یکثار سایواى کززُ است ) –

تاشس0

اتساع رحوی (حاهلگی چٌس قلَیی ّ ،یسرآهٌیَس )

اگز سى تارزاری زر سِ هاِّ سَم ً،اگْاى زچار افت

– تٌس ًاف کَتاُ – گزٍُ ذًَی  oهازر

فشار ذَى ،تاکیکارزی (افشایش ظزتاى قلة ) ًثط

تِ زًثال یکثار زکَلواى  ،اًسیساًس رکَرًس – 10

ظعیف ٍ سززی اًتْاّا گززز  ،تسٍى ایٌکِ ذًَزیشی

 17زرصس است ٍ تِ زًثال زٍتار زکَلواى اًسیساًس

ذارجی ٍجَز زاشتِ تاشس اٍلیي چیشی کِ تایس هَرز

رکَرًس اس  0/ 20تجاٍس هی کٌس0

تَجِ قزار تگیزز زکَلواى است حال اگزایي ذاًن

زکَلواًْای هٌتج تِ هزگ جٌیي  ،زر  0/ 50هَارز تا

تارزارفشار ذَى تاال ّن تاشس ٍظعیت خطزًاکتز ذَاّس

ّیپزتاًسیَى (افشایش فشارذَى ) حاهلگی ّوزاُ

تَز چَى تِ ًَساًات کن زر حجن ذَى ،حسا سیت ًشاى

ّستٌس0

هی زٌّس0

عَارض اغلة شسیس است
اذتالالت اًعقازی زر  5ات 8زرصس هَارز

فزم اکستز ًال  0/ 80 :هَارز را تشکیل هی زّس:
- 1
- 2

ذًَزیشی آشکار زیسُ هی شَز0

استفازُ صحیح اس

زکَلواى اکثز اٍقات ًا کاهل است0

آًتی تیَتیک
عَارض کوتزاست ٍ اس شست کوتزی تزذَرزار
است،گاُ زر هَارز زکَلواى ًا کاهل ًیش ذًَزیشی
هوکي است هرفی تاشس 0
حسٍز  0/ 30ذًَزیشیْای سِ هاِّ سَم

ًاشی اس

زکَلواى جفت است ؛ کِ هعوَال تعس اس

ّفتِ 26

حاهلگی ظاّز هی شَز0
زکَلواى جفت یک حازثِ اٍرصاًسی است ٍ تیوار ّز جِ
سزیعتز تایس زر تیوارستاى تستزی شَز ٍ تحت هزاقثت
هستقین پششک ٍ اقساهات زرهاًی تزای پیشگی ری اس
عَارض جثزاى ًاپذیزآى قزار تگیزز0
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