
 کولپوسکوپی چیست؟

 .کولپوسکوپی عموما روشی بی خطر و بدون درد است  
روشی برای معاینه واژن و دهانه رحم با استفاده از وسیلهه ای بیه نیا     

کولپوسکوپ می باشد، ابزاری دستی مجهز به نور و لنز هیای بیرای   

دستگاه کولپوسکوپی به پزشی  متصصیز زنیان    . است بزرگنمایی

تا دهانه رحم و واژن را بیرای بررسیی نیواحی    این امکان را می دهد 

. فییراهم مییی کنیید  ،غلییر نرمییا  کییه ممکیین اسییت سییر انی شییود   

دقیقت  ممتان متی بترد و      03تتا   51کولپوسکوپی حدود 

 .نیامی ب  بیهوشی ندارد

 بیوپسی چیست؟

زمانی که نتلجه تست پاپ اسیملر و ییا پلگلیری هیای اوللیه بررسیی       

الی را نشان دهد، پزشکان متصصز دهانه رحم و واژن نتایج غلر نرم

بلماری های زنیان از کولپوسیکوپی بیرای بررسیی احتمیا  سیر ان       

دهانه رحم یا سیر ان سیرویکه همینیلن بررسیی ایایعا  پیل        

در طتتتو   .سیییر انی در دهانیییه رحیییم اسیییتفاده میییی کننییید    

کولپوسکوپی پزشک متخصص منان می تواند نمونت  ای  

ای بررستی بیتتتر   ام باف  دهان  رحم یا سترویک  را بتر  

 .بردارد ک  ب  آن بیوپسی گفت  می شود

 

قبل از انجام کولپوسکوپی چه آمادگی باید 

 داشت؟

پزش  از شما خواسته باشد تیا یی  هفتیه  ای  از      ممکن است 

 . مصرف نکنلد آسپرینانجا  کولپوسکوپی 

به هر حا  از آن جایی که الز  است شما از کمر به پایلن لااس  

خود را در بلاوریید پوشیلدن لااسیی آزاد و ییا دامین را در ن یر       

 . داشته باشلد

مقداری خونریزی واژینیا  اتفیا     بیوپسیممکن است به دلل  

از انجیا    افتد، بهتر است نوار بهداشتی همراه داشته باشلد تا بعد

 .معاینه از آن استفاده کنلد

 ا  از انجا  کولپوسکوپی باید تما  داروهای مصرفی خود را به 

 . ا الع پزش  متصصز زنان برسانلد

 ای  از  . مهم است که پزش  شما بداند شیما بارداریید ییا خلیر    

انجا  کولپوسکوپی نلازی به  طع مصرف روش های پلشیگلری  

 .از بارداری نلست

نامه ریزی کنلد کیه انجیا  کولپوسیکوپی بیه دوره ای      وری بر

 .موکو  شود عاد  ماهلانهغلر از 

 ا  در صور  نداشتن ممنوعلت مصرف، با مشور  با پزش  

از اید درد خفلفیی    ،از انجا  کولپوسیکوپی همیراه بیا بلوپسیی    

 .لداستفاده کن ایبوپروفن مانند

 

 کولپوسکوپی چگون  انجام می شود؟

بیه  . شما برای کولپوسکوپی باید لااس خود را از کمر به پیایلن درآوریید  

شیما بیه پشیت روی    . شما کاوری داده می شود تا پاهای خود را بپوشانلد

رده، زانوهای خود را خم ملز معاینه دراز می کشلد و پاهای خود را باز ک

پزشی   . می کنلد و پاشنه های پای خود را روی رکاب ها  رار می دهلد

ابزاری به نا  اسپکولو  را که با مواد لغزنیده آغشیته شیده وارد واژن میی     

در . به این ترتلب دیواره های واژن برای کولپوسکوپی باز می شیود . کند

رحم و واژن ممکن است با محهو  سرکه یا رنی  یید   برخی موارد دهانه 

 .شستشو داده شود تا نواحی غلر نرما  بهتر رویت شود

در ادامه پزش  از  ریق کولپوسکوپ سیرویکه و واژن را معاینیه میی    

گاهی او ا  پزش  ممکن است با استفاده از کولپوسکوپ عکه . کند

پزشی  از نیواحی   در صیور  لیزو ،   . هایی را برای سابقه پزشکی بگلرد

 پزشی  ممکین اسیت از بیی    (. بلوپسیی )مشکوک نمونه برداری می کند 

زیییرا ممکیین اسییت . مواییعی بییرای انجییا  بلوپسییی اسییتفاده کنیید حسییی

نمونه ای که برداشته می شیود بیه   .کولپوسکوپی کمی با درد همراه باشد 

آزمایشگاه و نزد متصصصی به نا  پاتولوژیست ارسیا  میی شیود تیا زییر      

 . کوپ بررسی شودملکروس

 

https://www.dorvana.com/drugs/142-nsaids/424-a-s-a
https://www.dorvana.com/drugs/142-nsaids/426-ibuprofen


 مراقبت های بعد از کولپوسکوپی چیست؟

شما بعد از کولپوسکوپی به مرا ات های خاصی نلیاز نداریید و میی    

اگیر بعید از   . تواند به سرعت به فعاللت های روزمره خود بازگردیید 

کولپوسکوپی محدودیتی برای نزدیکیی جنسیی داشیتلد بیا پزشی       

 .متصصز زنان مشور  نمائلد

اگر بیوپسی انجام دهید ممکن اس  ختونریزی واییاتا    

داشت  باشتید امتا درد نخواهیتد داشت  یتا درد انتدکی       

عید از کولپوسیکوپی همیراه بیا     چند روز ب. وجود خواهد داش 

. بلوپسی برای دریافت نتلجه با پزش  متصصز زنان تماس بگلرید

به خا ر داشته باشلد که اگر مورد غلر  العی در  و  کولپوسکوپی 

 .یافت شود شما به انجا  درمان های بلشتری نلاز خواهلد داشت

عوارض کولپوسکوپی چیست، آیاا کولپوساکوپی   

 درد دارد؟

ا بییبلمیاران بیه دناییا  یی  کولپوسیکوپی همیراه       ممکین اسیت  

ای رن  شاله دانه  هوه برای سه تیا   ترشحا   هوه ،بلوپسی ها

 .د باشدپبه ملنی  پنج روز داشته باشند که ممکن است نلاز

ام فعالیت   توصی  می شتود کت    بلوپسی  در صور  انجا  

 : های میر دوری کاید

 فعالی  جاسی، 

 ،داروی داخل واین 

  تامپون 

بعد از انجام کولپوساکوپی چاه تقات بایاد باه      

 پزشک مراجعه کرد؟

بعد از انجیا  کولپوسیکوپی همیراه بیا بلوپسیی در صیورتی کیه        

  .مراجع  نماییدفورا با پزشک  خونریزی واژن سنگلن شد

  :مراجع  نماییددر موارد ذیل ب  پزشک 

 تب -

خون روشن، خونریزی ساگیای ک  بیتتتر ام   -

 یک دوره پریود باشد

کرامپ یا دردهایی کت  بتا داروهتایی م تل      -

  ایبوبروفن بهبود نمی یاباد

اگتتر درد در ناحیتت  شتتکمی داشتتت  و یتتا احستتا    -

ناراحتی کردید و همچاین در صورت بتروم تتب یتا    

ترشحات بد بوی واین با پزشک متخصص منان تما  

 .بگیرید
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