براي سالمتي فرد در دراز مدت
عارضه ندارد .
بر روابط جنسي تاثیر ندارد
كاهش ابتال به سرطان تخمدان

معایب :
نیاز به عمل جراحي
پرهزینه بودن و دشوار بودن عمل
جراحي برگشت باروري

عوارض غیر شایع و نحوه
برخورد با آنها :

بستن لوله های رحمی TL
بستن لوله هاي رحمي خانم ها یك
عمل جراحي ساده و بي خطر است
در این عمل لوله هاي رحمي فرد
در طي عمل بیهوشي عمومي ( یا
بي حسي موضعي ) بسته مي شود .
این عمل توسط متخصصین زنان یا
جراح عمومي بصورت سرپایي ( و
یا بستري با یك روز اقامت ) در
بیمارستان انجام مي شود .

موضوع تحقیق:

بستن لوله های رحمی

نحوه عمل :

-1احتمال تغییر میزان عادت
ماهیانه

با بسته شدن لوله هاي رحمي (
فاصله بین رحم و تخمدان ها )
از رسیدن اسپرم و تخمك به
یكدیگر و تشكیل سلول تخم
جلوگیري به عمل مي آید .

 -2احتمال حاملگي خارج ازرحمي

میزان اثر :

-0احتمال ایجاد كیست تخمدان

میزان شكست این روش در سال اول
بین  6/5تا  6/7درصد است .
میزان اثر این روش تا  16سال پس
از عمل بیش از  %09گزارش شده
است .

مرکز آموزشی درمانی حاج کریم عسلی

 TL -4مي تواند خطر هاي بیهوشي
رابه همراه داشته باشد .

زمان انجام عمل : TL
-1در صورت اطمینان از باردار
نبودن فرد بستن لوله هاي رحمي
در هر زماني از سیكل وي امكان
پذیر است  (.دوهفته اول عادت
ماهیانه زمان مناسب تري است )
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واحد آموزش و توانمند سازی (آموزش
به بیمار)
تلفن بیمارستان(63300463600:داخلی )110

آدرس سایت:

مزایا :

Asali.lums.ac.ir

دایمي بودن.

دی ماه 99

میزان اثر باال.
به یادآوري و مراجعه مكرر نیاز
ندارد.

2

1

حاملگي در افرادي كه لوله هاي
خود را بسته اند :
حاملگي در این افراد بسیار كم
بوده ولي در صورت تاخیر عادت
ماهیانه  ،تهوع  ،حساس شدن
پستانها  ،درد و حساسیت زیر
شكم و خونریزي از رحم باید
بررسي انجام شود .
حاملگي بعد از  ، TLمحتمل
وممكن خواهد بود  .باید توجه
داشت كه چون نیمي از این موارد
موبوط به حاملگي خارج از رحم
مي باشد  ،در هر مورد شك به
حاملگي باید خارج رحمي بودن
آن بررسي شود .
هر مورد شك به حاملگي باید به
مركز بهداشتي درماني مراجعه
شود
سن مناسب براي بستن لوله هاي
رحمي :
این عمل براي خانمهایي كه
تعداد فرزندان آنها كامل مي
باشد وباالي  05سال هستند ،مناسب
است  .در مورد كسانیكه سن آنها
زیر  06سال مي باشد ،با در نظر
گرفتن احتمال ازدواج مجدد و
 ...بهتر است مشاوره دقیق
انجام شده و عمل بادر نظر
گرقتن كلیه موارد و احتیاطات
الزم انجام شود.
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-1مراقبت هاي بعد از عمل :

-2پس از زایمان طبیعي

حمام كردن روزانه

-0هنگام سزارین(بستن لوله هاي
رحمي به راحتي امكان پذیراست)

استفاده از مسكن ( در موارد
احساس درد )
تمیزوخشك نگهداشتن محل بخیه
نداشتن نزدیكي حداقل تا یك
هفته
خودداري از برداشتن اجسام و
اشیاي سنگین تا یك هفته .
-2عدم نیاز به استفاده از
كاندوم
پس از عمل نیازي به استفاده از
یك روش دیگر وجود ندارد
هشدارها و نحوه برخورد با آنها
:

توجه  :پس از سقط و نیز در
فاصله زماني  7-42روز پس از
زایمان  ،زمان مناسبي براي
انجام عمل لوله بستن نیست.
جهت انجام موارد زیر به مركز
بهداشتي درماني ارجاع داده مي
شود :
پاپ اسمیر
معاینه لگني

تذكر ها :
نخوردن مایعات و مواد غذایي
حداقل  9ساعت قبل از عمل

تب باالتر از  09درجه .

مصرف نكردن دارو از 24ساعت قبل
از عمل

درد و تورم محل بخیه و خروج
چرك و خون از آن تا یك هفته

حمام كردن شب قبل از عمل ،
استفاده از لباس تمیز و راحت

درد شكمي كه بدتر شده یا از
بین نرود.

نداشتن لوازم زینتي و الك

اسهال .

داشتن همراه براي برگشت به
منزل ( در صورت امكان )

از حال رفتن .

تذكرهاي بعد از عمل لوله بستن
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