
 

 

 

 

 شناسنامه 

 منبع:  زنان زایمان ویلیامز 

 كننده:   تهيه  واحد آموزش به بيمار 

 بازنگري:   تاريخ  1400بهار  

 اعتبار:   تاريخ  دوسال 

 كننده:   تاييد  مسئول علمي بخش 

 ارتباط با ما:

 :شماره تماس
071-2279701-9 
 داخلي:............. 

 :وبسايت

http://shirazmch.ir 

 ايميل: 
motherhosp@gmail.com 

 

 

 

ECTOPIC 

PREGNANCY 

 حاملگي نابجا
 

 تعريف

 )لسله رح     به دنبا  لقاح و عبسر از لسله فالسپ ) ستوس  خم   بالستوسست    

انترو و   .النته   حف ه   رح  النته زييي    نيتر  ) ديساره    در پسشتتتن 

پس از يك  .  حا وگ  نابجا در نظ  ز فوه   شتسد ،زييي  در ه  نقطه ديگ 

  سرد حا وگ  اكوسپ ك احوما  حا وگ   سفق بعر  كاهن    يابر.

 عوامل خطر :

رو  لسلته، انتاخس   ي  بب ع  لسلته فتالسپ، ح اح  هتا   تتتسر  ز فوته ب   

خسانر اناخس   لسله را ب   ب ماريها  ا  يشت  و ستاي  عفسن  ها  لسله كه   

ه  بينر چستتبيرز  ها  دور لسله ا   منا استت  حط  حا وگ  لسله ا  ر 

افياين دهير.ه  حسد نابارور  ه  استتوفاده از روشتتها  كمك بارور  با 

دحان ا  از است .استوعما     افياين چشتمگ   حط  حا وگ  اكوسپ ك هم اه

 .   ديگ  عسا ل حط  اس 

 عوارض عمل جراحي  :

در  تتسر  خشتتم ر دي هيگاا،خظاه  كالستت ك حا وگ  اكوسپ ك با ستته 

 شتمهته خاح   در حسن يي  عاعرز ،درد و حسن يي  يا لنه ب ي  وانييا   

عستتم  خاوان  شتتن  و    شتتمر   شتتسد.در  سارد پارز  لسله درد شتترير

 .كييره اس   د  خ ي و حيج   يا پارهلگا رخ    دهر كه بهسر  در

 
 

 

 

http://shirazmch.ir/
mailto:motherhosp@gmail.com


 

 
 
 

 
 

چه زماني درمان با شكست مواجه  

 شده است ؟ 

شسد در ان با    هيگا   زفوه   

شنس   ساحه شره اس  كه   يان  

س    خ و  باردار  به حر ثاب   

 ب سر يا افياين پ را كير. 

 لمس شن  حساس   رخ   رهر.در  • 

دستتتو ) عاييه از رو  شتتتن  و داحتتتل وانن  دهانتتته در  عاييتتته دو  •

 .  رح  بس ار حساس و فسق العاده دردناك اس 

زنتتان  بتتوال دچتتار لنتته ب يتت  و يتتا درحتتاخ  از حتتسن يي   80%-60% •

   شسنر.

افتت  فشتتار حتتسن و افتتياين خعتتراد فتت بان عوتت  فقتت  در  تتسرخ   •

 .رخ   رهر كه حسن يي  ادا ه داشوه باشر

 : تشخيص 

بتت وز حتتسن يي  و درد و  ببتت  بتتسدن نو جتته در  تتسر  

خستت  حتتا وگ  بطتتسر روختت ا ستتسنسز اف  وانييتتا  بتت ا  

 خشم ر  ال حا وگ  انجاا   شسد.

 ، بتتا يتتتك بتتار انتتترازه ز تتت     تتيان پ ونستتتو ون ستتت ا

 .شسد خشم ر اشنار   

 : درمان طبي

  وسخ كسا   دارو   

پاستت  از   تتيان ستت    خ وتت  بتتاردار  بتت ا  پتتاين  ننوتته  

 به ه  دو نسع در ان داروي  يا ح اح  اسوفاده   شسد.

پتتاين در تتان ختتك دوز  وسخ كستتا   ستتوويا ستتيجن 

بتترنبا   7و  4  تتيان ستت    خ وتت  بتتاردار  در روزهتتا  

  باشر. خيريق اول ه   

  تتيان خ وتت  بتتاردار  بتت ن از  7و  4ازتت  بتت ا روزهتتا  

  كاهن پ را ننير دوز دوا ف ور  حساهر داش . 15%

 

 

 


