
 

 

 
  فروزنذه ااسم تهیه کننذه:

 آموزش سالمت سوپروایسر: علمی ویراست

 7/12/97: تاریخ بازنگری

 حاملگی خارج رحمی

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 مراقبت های بعذ از تسریق متوترکسات:

 در هعرض خَرضیذ لرار ًگیریذ.

از تواس با افراد هبتال بِ بیواریْای عفًَی 

 پرّیس ًواییذ. 

در صَرت برٍز خًَریسی غیر عبیعی 

 گسارش گردد.

بررسی هخاط دّاى از ًظر لرهسی ٍ ایداد 

 زخن 

 

 

 هٌبع:

 برًٍر ٍ سَدارث-دارٍّای شًریک ایراى-2018ٍیلیاهس 

 

 

05157236833رتباط با ما و پاسخگویی: ا  

 1203  : داخلی



  

 :تعریف

دیگری بِ خس  لسوتخایگسیي ضذى تخن در ّر 

 .الیِ داخلی رحن را حاهلگی خارج از رحن گَیٌذ

در لَلِ درصذ(  95)حاهلگی خارج از رحن بیطتر 

درصذ بالیواًذُ در  5ٍ  افتذاتفاق هی ّای رحن

تخوذاى، حفرُ ضکن ، دّاًِ رحن ٍیا در هحل 

درهاى آى در برش سساریي لبلی اتفاق هی افتذ. 

هَالع اٍرشاًس بِ صَرت برش از رٍی ضکن ٍ یا از 

اها درهاى دارٍیی  ، عریك الپاراسکَپی هی باضذ

 .ًیس با تَخِ بِ ٍضعیت بیوار لابل اًدام است

َلِ رحوی، ضکل غیر دالیلی هثل عفًَت ّای ل

عبیعی لَلِ ّا ٍ یا چسبٌذگی ّای دٍر لَلِ ای ٍ 

 ... از عَاهل خغر ّستٌذ.

 

 :عالئم بیماری

تاخیر در خًَریسی لاعذگی،درد ٍ خًَریسی یا لکِ 

 بیٌی ٍ تست حاهلگی هثبت

 :تشخیص

ایي بیواری از عریك آزهایص خَى ٍ  تطخیص

 داخلی اًدام سًََگرافی ٍ تست حاهلگی هثبت

بیوار بسیار کوک  بالیٌیّوچٌیي عالئن  است.

 .کٌٌذُ است

 عوارض حاملگی خارج از رحم:

 پارگی لَلِ، سمظ لَلِ ای، خًَریسی داخلی ٍ ...

 :درمان انتظاری 

باضذ ٍ حاد ً ضوادر صَرتی کِ درد ضکن 

خًَریسی داخل ضکوی ٍخَد ًذاضتِ باضذ از ضوا 

ٍ هیساى َّرهَى  گرفتِ هی ضَد.آزهایص خَى 

  .ذٌاًذازُ گیری هی کٌ را ّای هترضحِ از خفت

تکرار  ساعت بعذ هدذد ۴8ایي آزهایص را  سپس

 هی کٌٌذ .

ضوا هوکي  برایدر صَرت افسایص هیساى َّرهَى 

است بر اساس ٍضعیت بالیٌی ٍ آزهایطگاّی 

تصوین بِ تدَیس آهپَل هتَترکسات بِ صَرت 

هدذد   دٍ رٍز بعذ از تسریك ٍ عضالًی گرفتِ ضَد

 کاّصچٌاًچِ  آزهایص خَى اًدام هی ضَد.

هیساى َّرهَى هطاّذُ ضَد یعٌی ایي آهپَل 

آزهایص را بِ ی  ًتیدِ ست ٍ ضواهَثر بَدُ ا

افسایص اگر ٍ هی دّیذ پسضک هعالدتاى ًطاى 

ذ.ٍ در صَرت درد بایذ بستری ضَی باضذ َّرهَى

ضذیذ با صالحذیذ پسضک هعالح تحت عول 

 خراحی لرار هیگیریذ.

در صَرت حاهلگی کَچک، برداضتي هحصَل 

هلگی  ٍ ترهین هدذد لَلِ ٍ در بعضی هَارد حا

 هثل پارگی لَلِ برداضتي لَلِ اًدام هی ضَد.

 
 


