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درد قسمت پائین بطن 252

معده

گرده
روده ها
اپندکس
اين ساحه
قسمت پائین
شکم گفته
میشود.

نفیر ها
رحم

تخمدان
مثانه

بيكتر زنان در دوره های م تلف زندگی درد قسنمت انائين شنتم دارنند .اًلبنا زننان
فتر مينمايند كه اين دردها نارمل بوده و بايد آنهنا را بنه خاموشنی تحمنل نمنود  .بع نی
اش اص به اين عقيده اند كه درد خانم ها تا وقتنی کنه بتواننند بايسنتند ،راه برونند و گن
بزنند ،جدی نميباشد .اما اگنر زننان تنا آن زمنان منتبنر بماننند و بنه تنالت بنرای تنداوی
درد نكوند ،نتيجۀ آن ممکن است انتنان وخنيم ،عقامنت ،از دسنت دادن حناملگی و حتنی
مرگ باشد.
اين فصل انواع م تلف دردهای قسمت اائين شتم ( اائينتر از ناف ) و اسنباب آنهنا
را تكريح مينمايد .بع ی درد های قسمت اائين شکم بطنرف بناالی نناف انتكنار ميکنند
و ممکن اسباب ديگری داشته باشد .بع ی مكکالت قسمت انائين شنکم سنبب درد هنای
کمننر نيننز شننده ميتواننند .اگننر درد از ايزيکننه در ايننن فصننل تكننريح گرديننده فننر داش نته
باشد ،به يک کارکن صحی آموزت ديده مراجعه کنيد تا بطن شما را معاينه کند.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

اعضای تناسلی در قسمت
پائین شکم زنان قرار
دارد ،يکجا با ديگر
اعضای داخلی بدن.

 درد نبايد جزء زندگي نارمل
يك خانم تلقي گردد.
درد عالمۀ موجوديت يک
مشکل میباشد .قبل از آنكه وضع
صحي شما آنقدر وخیم گردد كه
نتوانید ايستاده شويد  ،راه برويد
ويا گپ بزنید ،به تالش تداوی
شويد.

درد قسمت پائین بطن 255

درد ناگهاني و
شديد بطن

بع ی دردهای بطنی واقعه عاجل ميباشند .اگر يكی از عاليم خطر ذيل را داشته
باشید به نزديكترين شفاخانه مراجعه نمائید.
يك كاركن صحی با تجربه معاينات بطنی و معاينۀ لگن خاصره شما را انجام داده
و در صورت ضرورت آزمايكات البراتواری الزم را به شما توصيه مينمايد .برای
دانستن طرز معاينه بطن و لگن خاصره به صفحۀ  512مراجعه شود.

عاليم خطر:


درد ناگهاني و شديد بطن.



تب بلند.



دلبدي و استفراغ.



تورم شتم كه مانند يك ت ته اوب س ت شده باشد.



از بين رفتن حركت روده ها (بطن خاموت)

انواع دردهاي قسمت
پائین بطن
نوع درد

اسباب درد قسمت اائين شتم متفاوت می باشد .اون اع ای م تلف در مجاورت
يکديگر قرار دارند ،دانستن سبب درد بطن مكکل ميباشد.

اسباب احتمالی

چه بايد كرد؟

درد شنننننديد وًينننننر معمنننننول در
جريان خونريزی مناهوار ينا بعند
از گم شدن يك خونريزی ماهوار

حمنننل خنننار رحنننم
(حمننل در نفيننر هننا عاجننل اسننت دفعتننا بننه شننفاخانه
يا تيوب های رحم) مراجعه كنيد.

درد دوامنننننننننننندار در جريننننننننننننان
خونريزی ماهوار

بننننننننه ب ننننننننا درد در زمننننننننان
خنننونريزی مننناهوار و مكنننتالت
رحنننم مراجعنننه نمائيننند  .از ينننك
دوای ضننند درد خفينننف اسنننتفاده
نمائيد.

فبروئيد ها

دردهنننننای گرفتگنننننی درجرينننننان تقلص نارمل رحم بع ی انواع وسايل داخنل رحمنی بنننننننه ب نننننننا درد در جرينننننننان
خنننننونريزی مننننناهوار مراجعنننننه
ممتن است درد را شديد سازند.
خونريزی ماهوار
نمائيد.
اگننننردرد شنننندت كسننننب نماينننند ،
اگرخنننونريزی ماهواربنننه تننن خير
شفاخانه برويد.
افتاده باشد
باختن حاملگی
(سقط بنفسهی)
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صفحه
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انواع درد های قسمت پائین بطن 255
صفحه
چه بايد كرد؟
اسباب احتمالی
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درد بعنند از والدت ،
33

(خاتمه حاملگی) ويا سقط دادن

ميتنننروب هائيتنننه در جرينننان والدت ينننا سنننقط بعد از سقط ديده شود.
بداخل رحم ميكوند.

455

درد شننننديد همننننراه بننننا ويننننا بنننندون
موجوديت تب (عفونت)
يکجننا يننا بعنند از سننیری نمننودن يننك
انتان مقاربتی يا انتان لگن خاصره يك انتان ديگنرلگن
خاصره ويا
درد ينننك طننننرف بطننننن همننننراه بننننا ينننك خريطنننه اركنننی در بطنننن (آبسنننه لگنننن
دلبنندی  ،اسننتفراغ و از دسننت دادن خاصره) .
اشتها.
اانديسيت يا يك انتانات ديگر روده ها.

عاجنننل اسنننت فننننورا بنننه شننننفاخانه
مراجعه نمائيد.

432

عاجنننل اسنننت فنننورا بنننه شنننفاخانه
مراجعه نمائيد.

بنه ب نا انتاننات گنرده هنا و مثاننه 133

مراجعه نمائيد.

انتانات گرده ها
انتانات روده ها ازسبب ارازيت يا باكتريا

درد همراه با اسهال

به ب ا اسهاالت مراجعه
نمائيد.

438

حمل داخل نفير ها (حمل خار رحمی)
درد شديد درسه ماه اول حاملگی ،
اًلننب بننا خننونريزی كننه اينندا مننی
شود بر طرف ميگردد.

عاجنننل اسنننت فنننورا بنننه شنننفاخانه
برويد.

31

درد شديد در سه ماه آخنر حناملگی االسنتا از جدار رحم
جدا شده.
با يا بدون خونريزی

عاجنننل اسنننت فنننورا بنننه شنننفاخانه
مراجعه نمائيد.

31

درد خفيننننف و گنننندری در جريننننان ممتن نارمل باشد
حاملگی
انتان مثانه يا گرده
درد با ازدياد دفعات ادرار.

تداوی ضرورت ندارد

درد با آمدن خون در ادرار

سنگ گرده

درد يتجنننا بنننا آمننندن افنننرازات وينننا انتان لگن خاصره كه ممتن
خننونريزی خفيننف ازمهبننل  ،بع ننا از سبب انتانات مقاربتی ويا
انتانات بعد از سقط ،والدت
يتجا با تب.
ويا خاتمه حاملگی (سقط
بنفسهی) باشد.
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بنننه ب نننا انتاننننات مثاننننه وگننننرده
مراجعه نمائيد.
به ب ا سننگ مثاننه وينا گنرده هنا
مراجعه نمائيد.
بنننه مباحنننا منننر التهنننابی لگنننن
خاصننره  ،انتانننات رحمننی ،وانتننان
بعد از سقط مراجعه نمائيد.

113
133

434
33
455

درد قسمت پائین بطن 253
نوع درد

چه بايد كرد؟

اسباب احتمالی
مر التهابی لگن خاصره يا ندبات موجود از سبب
يك انتان سابقه لگن خاصره

درد در جريننننننان مقاربننننننت
يك نكو و نمای
جنسی
اضافی در ت مدان
(سيست ت مدان)
فيبروئيد ها
مقاربت جنسی ناخواسته
درد هنگننام حركننت كننردن ،انتان سابقۀ لگن خاصره ويا هر يتی از اسباب فو
الدكر
راه رفتن يا برخاستن.
درد كنننه در زمنننان بنننين دو در زمان آزاد شدن ت مه
خننننونريزی منننناهوار بننننرای ( )ovulationيک مقدار
اند ساعت محدود دوام می کم خون نيز داخل بطن
ميريزد که جدار بطن را
نمايد.
ت ريا ميکند.
درد در جريان سه هفته بعد انتان رحم بزودی بعد
از تطبيننننق نمننننودن وسننننيلۀ از تطبيق وسيلۀ داخل
رحمی ( )IUDمعمول
داخل رحمی ()IUD
است.

درد بدون عاليم ديگر

خون

صفحه

"منننر التهنننابی لگنننن خاصنننره" 432
ديده شود .
مكتالت صنحی ت مندان هنا دينده 181
شود.
مكتالت صحی رحمی ديده شود181 .
ب نننننا "اگنننننر مقاربنننننت جنسنننننی 083
دردناك باشد" ديده شود.
284
درصننننننننورت ضننننننننرورت دوای
خفيف ضد درد استفاده نمائيد.
درصننننننننورت ضننننننننرورت دوای 284
خفيف ضد درد استفاده نمائيد/
فصننل "شننناختن اع ننای بننندن" 21
ديده شود.
فننننورا بننننه يننننك كنننناركن صننننحی 403
مراجعه نمائيد

انتاننات لگنن خاصنره سنبب درد دايمنی وينا گندری در جهت معاينه داخلی لگنن خاصنره 432
بطنن و قسنمت انائين كمرميگردننند كنه مناه هننا ينا سنالها بنننه ينننك كننناركن صنننحی مجنننرب
مراجعه نمائيد.
ادامه می يابد.
بننه ينننك كننناركن صننحی ينننا كتننناب
"آنجننا كننه داكترنيسننت" مراجعننه
انتان روده ها ازسبب باكتريا يا ارازيت ها.
نمائيد.
به يك كاركن صحی با تجربنه در 135
تومور يا نكو و نمای زايد رحم يا ت مدان
زمينۀ انجام معايننات داخلنی لگنن
خاصره مراجعه نمائيد.
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سواالت در مورد درد شکم 253
اگننر درد شننما بننا يکننی از انننواع درد هننای تكننريح شننده در صننفحات قبلننی مطابقننت
نکرد ،اين سواالت به شما کمک خواهد کرد تا در مورد آن بيكتر بياموزيد:

درد چگونه است؟ آيا تیز و شديد است – ويا کند ،گرفته و نه بسیار بد؟

سواالت در مورد
درد بطن

 درد هولنننا كننه بننه صننورت دوره يننی اينندا ميكننود و گننم ميكننود شننايد از سننبب
سنگ گرده باشد .درد شديد بنا وصنف گرفتگنی ينا اننگ زنننده ممتنن اسنت از اثنر ينك
مكکل روده ها باشد.
 درد تينز و شنديد م صوصننا كنه بناالی يننك ناحينۀ توضنع داشننته باشند ،ممکننن از
سبب التهاب ااندكس ويا حمل خار رحمی باشد.

دوام درد چه مدت می باشد؟

 درد آنی و شديد كه بهبود نمی يابد ممتنن جندی باشند .اينن درد ميتوانند ناشنی از
حمل خار رحمی ،التهاب ااندكس يا امرا ديگر روده هنا ،امنرا ت مندان هنا وينا
مر التهابی لگن خاصره باشد.
 درد ايته برای اندين روز يا هفته دوام نمايد ب صنوص اگنر شنديد نباشند ممتنن
از سبب موجوديت ندبات انتانات سابقه ،سوء هاضمه ويا دردهنای عصنبی بوجنود آيند،
امتان تداوی اين دردها در خانه موجود ميباشد.

آيا درد ارتباطی با گرسنگی دارد؟

 اگر درد بطن داريد و اشتهای خود را ازدست داده
ايد .ممتن انتان جدی در روده هنا و ينا اانديسنيت (التهناب
ااندکس) داشته باشد.
 اگر درد داريد و اشتهای شما خوب ميباشد ،ممتنن
مصاب ارابلم های فو نباشيد.
برای كسب معلومات بيكتر در منورد دردهنای قسنمت
انائين شنتم بنه كتنناب (آنجنا كنه داكترنيسننت) وينا ينك كتنناب
ديگر طب عمومی مراجعه نمائيد.

خانمیكه امروز با داشتن درد راه
میرود فردا ممكن از اثر آن
بمیرد .درصورتیكه مطمئن
نباشید عاجال كمك طبي بگیريد.
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کلينيک
امروز به
کلینیک برو تا
امروز به
يونی ،يونی،
معاينهشود .ممکن
تومعاينه
درد تو
اين درد
برو تا اين
است
ممکن
شود.
است وضعیت تو را خرابتر سازد.

وضعيت تو خرابتر شود.
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