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 الرپاسكوپي

Laparoscopic Surgery 

   الپراسکوپی چیست؟

 عملی بزرگ از برشی کوچک

الپاراسکوپی نوعی جراحی است، به همراه دوربین  که طی آن، بدون باز کردن شکم، حفرره 

شود. در این روش به کمرک للکرکوپی کره همره داخل شکم و لگن کامال روشن و نمایان می

لرروان کاررد، جررراد دیررد بوارررد خواهررد داشررت و از ایررن طریرر  میچیررز را بزرمامررایی می

 اد و آنوا را درمان کرد . هاد مخالفی را لشخیص دبیمارد

هیکارسکوپی نیز به معااد جراحی داخل رحم است که عدم دسارسی ما بره داخرل رحرم را 

برطرف کرده و ما می لوانیم بره کمرک هیکارسرکوم عمرل هرایی مبرل چکرعادمی بعرد از 

 .جراحی وجود فیعروم و پلیپ را درمان کایم

 ؟  شود   ی چگونه انجام م   ی الپاراسکوپ 

 لی از قب  یجراح  یها  لهیبه نام تروکار و عبور وس  یکیبار  یبا عبور لوله ها  یالپاراسکوپ  عمل

شود. در   یتمام مراحل عمل در درون شکم و بدون برش انجام م  یچیپنس و ق  ن،ینور، دروب

استفاده از سوزن مخص و   ،یبسته به نوع جراح ینخاع ای یعموم یهوشیروش ابتدا با ب  نیا

و  میکن  یم  یش ود ا از را وارد حف ره ش کم  یناف وارد شکم م  هیدر ناح  ابتداتروکار که    ای

 یلول ه ه ا ونی ریچن د براب ر  ن در تلو  یبه داخل ش کم و بررانم ا   نیسپس با عبور دورب

 یجراح  لیش ود و ب ا عب ور وس ا  یبسته به نوع عمل و محل عم ل اااش ته م   یتروکار بعد 

ب ه روش   یتمام مراحل عمل جراح  رهیو غ  پنسکوتر،    ،یچیق  لیاز قب  یمخصو  الپاراسکوپ

 شود یبسته انجام م

 چیست؟   الپاروسکوپی   جراحی   مزایای 

 : از  ععارلاد  باز جراحی عمل با مقایکه در الپاروسکوپی جراحی روش هاد مزیت از  لعدادد

  کوچک برش علت به پوست زیعایی حفظ .1

 دهد  می کاهش را خون دریافت به نیاز احامال که خونریزد، کاهش  .2

 میکاد  لر کولاه را زخم بوعودد زمان و راکمار درد که جراحی چاقود با  کوچکار برش .3

 کاد  پیدا نیاز مککن داروهاد به کمار  بیمار شود می سعب که کمار درد .4

 میرند  می  قرار عفونت  معرض در کمار بدن داخلی هاد اندام:  عفونت خطر کاهش .5

  زندمی هاد روزمره و کار به سریع برمشان و  بیمارساان در کمار  بکارد .6
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  چقدر   الپاراسکوپی   عمل   های   موفقیت   درصد 

؟  است   

اغلب عملوا با درصد باال و معادل عملواد جراحی باز  

 انجام می شود 

 

 
 

 
 

  

 عوارض عمل جراحی الپاراسکوپی چیست؟  

مبل لمام عمل هاد جراحی، الپاراسکوپی نیز عوارض خرودش را دارد کره اغلرب نراچیز و قابرل 

 کاارل هکااد از جمله : 

 عفونت محل عمل •

                          نرراچیز بکرریار کرره طحررال – کعررد  –آسرریب برره احشررار مجرراور از قعیررل روده  •

 هکااد  همراه پایین درصد  با و

 خونریزد از رمواد بزرگ و لعدیل به عمل جراحی باز  •

   :   مراقبت های پس از جراحی الپاروسکوپی 

 

 رژیم غذایی مااسب   ✓

طعیعی است که به علت بیووشی، حالرت لورود داشراه باشرید. و رژیرم غرذایی بکراه بره نرود 

 ودجراحی با دساور پزشک شرود می ش

الپاروسکوپی، به هیچ عاوان رانادمی نکاید و به مدت یرک هفاره در روز جراحی پس از جراحی  ✓

  کیلومرم اجاااب کاید. ۱۰لر از از ورزش کردن و بلاد کردن اجکام ساگین

 پیاده رود    ✓

ورزشی موثر براد این کار است. فردد که لحت جراحی الپاروسکوپی قرار مرفاه است، مری 

رود، عضالت خرود را لقویرت کارد و مرردش خرون را بره حالرت طعیعری لواند با انجام پیاده  

 برمرداند و با این کار از لخاه شدن خون جلومیرد کاد.

✓  

ها داشاه باشید. پس از جراحی الپاروسکوپی، ممکن است درد جزئی و کعودد در ناحیۀ برش

کمرک کارد. همیارین در دو روز اول لواند به لخفیف درد و نراراحای شرما  لغییر وضعیت می

شود. از طرفی ممکن است بره علرت پس از جراحی، داروهاد مککن نیز براد شما لجویز می

ها و قفکره اککیدکربن حین الپاراسکوپی براد باز کردن شکم، در ناحیۀ شرانهاسافاده از دد

 د.سیاه درد داشاه باشید. این درد طی چاد روز خود به خود ناپدید خواهد ش

✓  

لوانیرد از آب و صرابون هرا میها را لمیز و خشک نگودارید. براد لمیز کرردن آنمحل برش

 .ها را بردارید لوانید بانداژ رود زخماسافاده کاید. و ... روز بعد از جراحی می

 

 کاارل درد 

 مراقعت از زخم

 
 

 


