
 

 

 د ی بدان  دی با  یالپاراسکوپ  یتمام آنچه که درمورد جراح   ؛ی الپاراسکوپ  یجراح

دهد تا به داخل شکم و لگن   یاست که به جراح اجازه م یروش جراح   ینوع یالپاراسکوپ

با نام های  روش  نی ا  بزرگ در پوست نباشد. یبرش ها جادیبه ا یاز ی کند و ن  دای پ یدسترس

و گاها به اشتباه روش جراحی میکروسکوپی    با حداقل تهاجم  یجراح   ای  درون بین یجراح

 شود.  یشناخته م  زی ن 

جراح از   رای کرد ز یریبزرگ جلوگ یبرشها جادی توان از ا یم   یانجام الپاراسکوپ  با

  یم  یمتد الپاراسکوپ  یمقاله به بررس نی کند. در ا  یبه نام الپاراسکوپ استفاده م یابزار

 . می پرداز

 

 شود؟ ی گفته م ی به چه نوع جراح  یالپاراسکوپ   یجراح

 شود؟  ی م ه یتوص  یچه کسان  ی برا  شتریب  یالپاراسکوپ   ی جراح انجام 

 هستند؟  یچاق  ی الپاراسکوپ ی انجام عمل جراح د یکاند  ی چه کسان

 ی انجام جراح ی برا  ماریآماده شدن ب نحوه 

 ی الپاراسکوپی جراح  و خطرات  ضعف  نقاط 

 ی کوتاه به روند انجام عمل الپاراسکوپ  ینگاه 



 

 

 بعد از جراحی الپاراسکوپی

 جمع بندی 

 شود؟  یگفته م   یبه چه نوع جراح ی الپاراسکوپ  یجراح

  یداخل شکم و لگن دسترس یپوست به نواح   یادی که در آن جراح بدون شکافتن ز  یروش

  یکیکوچک که در نزد ی برش لهی روش بوس  نی. در اندیگو  یم  یالپاراسکوپ یدارد، جراح

  یم  جادی ا  (ییا پنج دوربین ی) با توجه به متد سه دوربینو دو یا چهار نقطه دیگر شکم ناف

  قی طر  نی نازک بوده و چراغ هم دارد از ا یلوله ا یشود، دستگاه الپاراسکوپ که دارا

قرار دهد.  یتواند آنها را مورد بررس ی م  یشکم و لگن شده و به راحت یوارد اندام ها

 ای   ستی ک  ،یندگ بچس  لیاز قب یمشکالت  یاست که اگر فرد نگونهی ا ی نوع جراح  نی ا ییکارا

داده شود.   صی تر تشخ   قیهستند، دق یکه همان توده رحم  دهای بروئیعفونت و بدنبال آن ف

عمل را انجام   نی بهتر ا یبا روش   دارد می تواند ازی ن   یچاق یبه جراح  یاگر کس نطوریهم

 .دهد

 



 

 

 شود؟  یم  ه ی توص یچه کسان  یبرا  شتری ب   یالپاراسکوپ  ی جراح  انجام

  یالزم را به عمل آورد. گاه قاتی به دقت تحق   دی فرد با یالپاراسکوپ  یاز انجام جراح قبل

داشته باشند.   یانجام عمل الپاراسکوپ  یالزم را برا طیتوانند شرا ی افراد نم  یاوقات بعض

 .ردیالزم انجام گ یها یتوسط پزشک بررس  یقبل از جراح  د ی با نی بنابرا 

 :عبارتند از رندی گ  یصورت م  یالپاراسکوپ  متدکه با استفاده از   ییها  یجراح  یطور کل به

 جراحی های چاقی  •

 جراحی کلیه  •

 جراحی بستن لوله های رحمی  •

 حی کیسه صفراجرا •

 آپاندیس  •

 الپاراسکوپی تشخیصی  •

در جراحی هایی که باید توده های بزرگ از شکم خارج شوند با توجه به اندازه سوراخ  

 های الپاراسکوپ عمال انجام این روش جراحی ممکن نیست. 

 هستند؟  یچاق  یالپاراسکوپ   یانجام عمل جراح  د ی کاند  یه کسان چ 

 است.( 30فرد چاق باالتر از  یمبتال باشد.)شاخص توده بدن  یبه چاق  دی با ماریب  •

 ( باشد.ی)هورمونی ن یاندوکردلیل به   دی نبا ماری ب یچاق •

  ،یقلب  یماریب  ابت، ی خون، د  یمرتبط مانند پرفشار یرا دچار عارضه ها ماریب ؛یچاق •

  نی او را در خطر ابتال به ا نکهی ا ای کرده باشد   یو ی ر یها یمار ی ب ای  یمشکالت تنفس 

 ها قرار داده باشد. یماریب 

از جمله خطرات و عوارض آن را  ی شنهادی پ یکامل روش جراح  تی اهم  دی با ماریب  •

 درک کند. 

 . ردی پزشک متخصص تحت نظر قرار گ کیباشد سالها توسط   لی ما  دی با ماریب  •

روش   نی کرده باشد و از ا  یدرمان  می رژ  قیقبال اقدام به کاهش وزن از طر دی با ماریب  •

 نگرفته باشد.  جهی نت

 و جراحی غیر چاقی بیماری که چاق نیست هم به دالیل درمانیموارد  بسیاری از در 

 کاندید انجام جراحی الپاراسکوپی می شود. 



 

 

 ی انجام جراح  یبرا  ماری آماده شدن ب نحوه

معده هنگام انجام عمل ممکن   دی باشد چون اس یخال د ی معده با  ،ی از شروع جراح  قبل •

 .کند جادیاست مشکل ا

 ای از معده   یبردار  ری انجام تصو   ،ی شده جراح  نیی امکان دارد در روز تع یگاه •

و اگر   دیلباس راحت و گشاد بپوش یروز جراح دی کن  یالزم باشد. سع   شی آزما

 .دی بهتر است آنها را در خانه بگذار دیبه همراه دار وراالتی ز

بعد از   ای الزم است قبل از عمل   یگاه رای ز  دی پزشک حتما توجه کن  یها هی توص به •

 .مصرف شود یخاص یآن دارو 

.  دیی حتما به پزشک معالج خود بگو  دی کن یاستفاده م  ییکه دارو  یصورت در •

  ای  نی وارفار ل ی کننده خون از قب قی رق یبخصوص اگر در حال استفاده از داروها

 .دیهست  ن ی و آسپر  نی کوماد

  هی تخل یبرا یی دارو یالپاراسکوپ  یپزشکان ممکن است روز قبل از جراح  یبعض •

 .کنند  زی تجو  ماریب  یروده ها

حتما با دکتر معالج    دی کن یاستفاده م ی اهی گ  یدارو  انای اح  ای ها  نیتامیو   یاز مولت  اگر •

برخی   .کند  جادی شما اختالل ا یممکن است در جراح  رای ز  دی بگذار انی خود در م 

 می کنند.   داروهای گیاهی مانند قرص سیر مانند داروی هپارین عمل

  دی دار تی حساس  یهوشی ب یمانند دارو   یخاص یبه دارو  نکهی ا ای   دی باردار هست  اگر •

 .دیقرار ده انی حتما پزشک معالج خود را در جر

 ی الپاراسکوپمزایای روش جراحی    وقوت    نقاط

 رد کمتر بعد از عمل در مقایسه با سایر روش های جراحی د •

  یری به پوست شکم جلو گ ی جد بی کوچکتر از آس  یلی خ  یشکاف ها جادی خاطر ا به •

 .شود یم

شوند   ینم   یشکم دستکار یاز اجزا یلی خ ینوع جراح نیدر ا نکهی خاطر ا به •

 .کمتر است اری شده آن به نسبت عمل باز بس  جادی خطرناک نبوده و عوارض ا

 تمال ایجاد فتق یا هرنی در این روش بسیار کمتر از روش باز استاح  •

  یروزانه خود برم تی به سرعت به فعال یالپاراسکوپ  یبعد از انجام جراح  ماریب  •

 .گردد



 

 

 

 الپاراسکوپی  یجراح  و خطرات  ضعف نقاط

 خطرات جراحی الپاراسکوپی 

و اختصاص به این روش   نادر است  یالپاراسکوپ  یاز جراح یناش  و خطرات  عوارض

 است:  ری شامل موارد ز که  ددرجراحی ندارد و خطرات عمومی جراحی محسوب می گ

 لگن  عفونت •

(  یبرش بزرگتر در شکم )الپاراتوم جاد یبه ا ازی کنترل نشده که منجر به ن یزی خونر  •

 شود.  یم  یزی از خونر یریجلوگ یبرا

 . ی ( پس از جراح یبافت اسکار)چسبندگ   لی تشک  •

ها به مثانه    هی که ادرار را از کل یکوچک  ی)لوله هایزنای م ای به روده، مثانه   بی آس •

 رسانند(.  یم

 معایب جراحی الپاراسکوپی 

 .دارد ازی و مراکزمعتبر و مجهز ن متیگران ق یپزشک  زاتیتجه یالپاراسکوپ  عمل •

که در   یحتما توسط افراد  دی با نمیتواند انجام دهد و ی را هرکسی نوع جراح نی ا •

اند و با تجربه هستند   دهی روش را د نی مرتبط با ا یمعتبر، آموزشها یمراکز دانشگاه

 .انجام شود



 

 

  یآن را با روش جراح می اما اگر بخواه دی آ  یباال به نظر م ینوع  جراح نی ا  متی ق هرچند 

بلکه    خواهدیم  یکمتر  ینه تنها بستر ینوع جراح  نی شد که ا دی متوجه خواه  م،ی کن سهی باز مقا

  ی به صرفه تر بوده، عوارض کمتر  نی گردد بنابرا یخود برم  یعاد یبه زندگ  مارزودتریب 

 .مدت خواهد داشت دراز در

 ی کوتاه به روند انجام عمل الپاراسکوپ ی نگاه

در   دی رو  یم مارستانیبوده، شما همان روز که به ب  ییبه صورت سرپاعمل الپاراسکوپی 

 .شد دی مرخص خواه زیهمان روز ن 

  یسرم  لهی کرد و به وس دی حس نخواه  یدرد  نی کنند بنابرا می    هوشی در طول عمل، شما را ب

خواهند کرد.    قی تزر ماریرا به بدن ب  یهوشی و مواد ب  عاتی شود، ما   یزده م  دی که داخل ور 

شود و فقط   یانجام م   یموضع  یحس  یب  لهی عمل ها به وس نی از ا یبرخ   زی ن یهرچند که گاه

بوده، اما در طول انجام عمل   داری فرد ب یعنیحس خواهد شد.  ین شده در عمل بیی قسمت تع 

 .این روش در عمل های ناحیه شکم ممکن نیست کند  یحس نم یدرد

 

 بعد از جراحی الپاراسکوپی 

  یم  هی را بخ  یشده در محل ورود لوله الپاراسکوپ  جادی ا یاوقات شکاف ها یگاه •

 .شود دهی ها کش هی دو هفته بخ ای  کیتواند بر اساس نظر پزشک بعد از   یزنند که م 



 

 

به خاطر   شتریمسئله ب  نی ا  د،ی نگران نباش د ی بعد از عمل احساس تکرر ادرار کرد اگر •

که کم   است وارد شده به شکم برای ایجاد فضای دید دوربین الپاراسکوپیفشار گاز 

 .گردد یرفته، به حالت اول بر م  نی کم و به مرور زمان از ب 

  د ی شود اما نبا  یم  صی بهتر شد ترخ ی کم   ماری حال ب  یوقت یاز انجام الپاراسکوپ بعد •

 .کند  یبالفاصله رانندگ

 .را شروع کند دنی تواند خوردن و آشام  یم  ماری از عمل بنا به صالح پزشک، ب بعد •

درد   نی . ادی کن ی شانه ها احساس م هی در ناح  یدرد یالپاراسکوپ   یبعد از جراح  یگاه •

شود.   یم خارج  است که در طول عمل استفاده و بعد دی اکس  یبه خاطر گاز کربن د 

و   ستی عنوان نگران کننده ن  چی کند که به ه یم  کیامر اعصاب شانه ها را تحر نی ا

 .رفع خواهد شد یبعد از مدت

و انجام  ن ی سنگ لیتا حالتان کامال خوب نشده از بلند کردن وسا  دی داشته باش توجه •

 . دی ز ی بپره  د ی و شد یطوالن یکارها

 جمع بندی 

از   یاری . اگرچه بسدی پزشک خود را دنبال کن  یپس از عمل ، مهم است که دستورالعمل ها

که بدن   دی داشته باش ادی کنند، اما به   یم دایپ   یافراد فقط در عرض چند روز احساس بهتر

  تی فعال شتری تا دو هفته به ب  کی یتواند ط  یدارد. احتماالً م  ازی به زمان ن  یبهبود یشما برا

 . دی دار ازی ن یشتری به زمان ب  نیسنگ یها تیانجام فعال ی. اما برادیبرگرد  دخو  یعاد یها

و دوره های  هستند   ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق یک ی خورسند   یحامد قدس دی س  دکتر

  یالملل نی عضو انجمن ب  شانی . االپاراسکوپی پیشرفته را در مراکز معتبر فرانسه گذرانده اند

عمل های  ،ندرا درمان کرده ا یادی ز  اری بس مارانی هستند و تا کنون ب  IFSO یجراحان چاق

پی نیز توسط  غیر چاقی مانند عمل های کیسه صفرا و آگاندیس به روش الپاراسکو

 یراه ها قیاز طر د ی توان  یم  شتری جهت مشاوره و کسب اطالعات ب   .ایشانانجام می شود

 .دیی اقدام نما تیساموجود در  ی ارتباط
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