
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توان به مشکالالت مببو  به  ، از اختالالت کف لگن

سکستکتد ع ا اعرار، ع ا مو وو م مشکالالت کردالبع  

جنتکی ااکهرن وروع که بهکا اختالد عر رموو زوو ی  

 طبسعی ا باع می  بعع.

 

 

یک رمش تشخسصی   ، تتت یورمعینهمسکعر این مسهن  

می بهاکو که ببا  ببرسکی ار هن یه  کف لگن که عر  

 وو، به کهر می رمع.ایجهع اختالالت اعرار  وقش عار

 

 

 

 

، تنگی مجبا    می تککوان اوتواع اعرار ، به این تککتت

بی اختسکهر  یکه  اعرار  را بکه بيتبین و و  اوواو م 

تشککخسد عاع  که اسهمو اسککت هعن از ایککککن تتککت 

تشکخسد حک سب بسرهر  به مسکسده ا اکک م عر وتسجه 

 عرمهن مو ق آن است.  

به این تتت سهعن م عر کسن حهد بهارزش م سکککباهیی 

تنهسکدی  - م بومن جباحی لگن م یه سکستکتد اعرار  

را عقسقه تشککخسد عاعن اختالالت مثهوه   توان، ووو  می

 م عرمهن وروع.

 

تيهجری    کالمن بب این که حهلت ، این تتکککت بتسهر سهعن

 .عر کرهد راحتی حورت می  سبعم   ووارع، عرعوهک وبوعن

یورمعینهمسک  اوجهم تتکت توحکسه به  ، جيت چه مشکالالتی

  بعع؟می

 تالبر اعرار •

  وریت اعرار •

 اوواو بی اختسهر  یه •

 مشالالت ع ا اعرار •

 سوزش اعرار •

 اب اعرار   •

 مثهوه بسش  عهد •

 اختالالت کردالبع عریچه •

 تتت یورمعینهمسک چنو مبحده عارع؟

ببرسکی جبیهن اعرار، مبحده   مبحده امد    سکه مبحده عارع 

 سب  مبحده سکوم  ببرسکی م اووازن  ببرسکی مثهوه،   عمم

 مس ان ک هیت عریچه مجبا  اعرار   

 اوع؟عر یب کوام از این مباحل چه کهر  اوجهم می

این مبحده خوع به عم قترت تقتسد   ببرسی جبیهن اعرار 

 اوع می

از  بسرکهر مکهیعکهت مصککبک می کنکو م بعکو قتککرکت امد  

احتهس وسهز به تخدسه مارع اتهق اوجهم تتت اون م تخدسه  

را عر عستگهن مخصوص اوجهم می عیو م اعرار کبعن بسرهر  

 .بصورت من نی رسد می  بعع

بال هحده اس از اعرار کبعن عر ابایط استبیل  قتت عمم   

مس ان بهقی مهوون اعرار توسکط سکووو اووازن  سب  م تبت  

 

 

 

 ببرسی مثهوه 

عر این مبحده عم سککووول لوله اسککتبیل قهبل تعبسه عر  

مجبا  اعرار( بتکسهر بهریک  که به یک حس  ب متصکل 

عیگب  عر مقعو  است،به تبتسب یالی عر مجبا  اعرار م  

الالتبمع ببا    ۳کالمن بب آن  ، اککوعمیبسرکهر قبار عاعن 

تبت  عهلست کضکالت عر م ل یه  مورع ورب  اااکته 

م سکسس مثهوه بسرهر به سکبم اسکتبیل ورالی اب می  اکون

چگووگی کردالبع این   بعع.عر طی این  باینکو من نی 

  .عر طی اب اون تبت می  بععکضول مثهوه( 

 

 

 

م عر طی اعرار خوع را تخدسه می ورهیو  سسس بسرهر اعرار  

ن نی کردالبع مثهوه عر  هز تخدسه وس  کبعن مجوع م 

مس ان ری ش اعرار ، یرچنسن این تتت .تبت می اوع

می را عر مواقا سب ه م یه کطته مورع ارزیهبی قبار 

 .بنهبباین این تتت حتهسست مثهوه را می سنجو.  عیو

 

 

 

 

 

 

http://salamat.life/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1
http://salamat.life/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7/%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اووازن  سب  ک هیت عریچه مجبا  اعرار 

به خبمج آیتته سووو مجبا  اعرار، مضعست م ک هیت 

کردالبع مثهوه ید به حورت وروعار تشخسصی تبت 

 . بععمی

  90ته   10موت زمهن اوجهم تتکت بب حتکب اکبایط از  

 عقسقه است.

 :ابایط الزم جيت تتت یورمعینهمسک

جيت اوجهم این اقوام تشخسصی، آمهع ی خهحی وسهز 

 :وستت تنيه والهت قهبل توجه کبهرتنو از

کوم مجوع ک ووت اعرار  لیک آزمهیش کهمل اعرار 

 من ی(

 به مثهوه اب مباجعه اوع.

 ۴۸یه  عرمهوی اختالالت اعرار  حواقل  قطا عارم

 سهکت قبل از تتت

کوم مصبک غاایه و هخ م سنگسن عر اب قبل یه 

 حب هوه یرهن رمز

 

 

تخدسه کهمل مو وو قبل از اوجهم تتت به میژن عر 

 .که بی اختسهر  مو وو عاروو  کتهوی

 

 

 کوارض وهای از تتت یورمعینهمسک چستت ؟

سکهکت اس از اوجهم تتکت سکوزش اعرارم ا  ایش    ۷۲ته 

تعکواع ع عکهت اعرار وروعن، طبسعی تدقی می اککوع. ککه بکه 

 .مصبک مهیعهت که ی ببطبک می  بعع

 هیه ک ووت اعرار ، بعو از اوجهم این تتت ایجهع می  بعع  

م جيت اسشککگسب ، ا اککک اککره آوتی بسوتسک الزم را 

 .ورهیوببایتهن تجوی  می

ت کوتهیی عر اعرار خوع خون ببسنسو که به مرالن اسکت مو

 سبکت ببطبک خوایو او.

ماحو یورمعینهمسک بسرهرسکتهن  وق تخصکصکی کتکب  به 

ابسکنل مجب  عر زمسنه  م  اسکت هعن از ا اکالهن متخصکد 

تشکخسد وهرسکهیی کف لگن م اختالالت مببوطه ،  عهلست 

  تتبعن ا  عارع.

مشککالدی به جيت تعسسن مقت م یه مجوع یب ووه سککواد م 

ماحو یورمعینهمسک ترهس    ۸۲111۴۴۴ - 0۲1اککرهرن تد ن 

 حهحل  بمهیسو.

 

 

 

www.kasrahospital.ir 

 

 

 

تتت یورمعینهمسک  

 چستت

 

 

 

 

 
 

 

 تيسه م تنرسد 

  بمن آموزش به بسرهر م ارتقه سالمت بسرهرستهن کتب 
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