- 1تعریف ًاتارٍری در هرداى چیست؟

 - 4علل ًاتارٍری در هرداى چیست؟

- 6اٍلیي اقذام در تررسی ًاتارٍری

ًاتارٍری تِ زهاًی گفتِ هی شَد کِ

- 1ضرتِ

هرداى کذام است؟

فرد پس از یک سال جْت فرزًذ دار

- 2جراحی هجاری ادراری

جْت تررسی ًاتارٍری ،تیوار تایذ

شذى تذٍى استفادُ از رٍش ّای

- 3جراحی هجاری تٌاسلی

تِ پسشک هتخصص جراح کلیِ ٍ

پیشگیری از تارداری ،صاحة فرزًذ
ًشَد.

- 4جراحی فتق کشالِ راى
- 5عفًَت ّای هجاری تٌاسلی
ٍ- 6اریکَسل

- 2عالئن ًاتارٍری چیست؟

- 7علل ًاهعلَم (اکثر هَارد)

هی کٌذ.

 -5راُ تشخیص ًاتارٍری چگًَِ است؟
از آًجا کِ

- 3آیا توام افراد ًاتارٍر تایذ تعذ از یک
سال هراجعِ کٌٌذ؟
خیر تایذ تَجِ داشت کِ در صَرت

 %50علل ًاتارٍری

هرتَط تِ زى ٍ  %50هرتَط تِ هرد
هی تاشذ الزم است حتواً ّر دٍ از
جْت ًاتارٍری تررسی شًَذ.

ًقص هجرای ادراری یا تٌاسلی زٍدتر

تست تررسی اسپرم هی تاشذ در

- 7راُ ّای جلَگیری از ًاتارٍری
هرداى چیست؟
الف :پرّیس از هحیط کاری تا حرارت تاال.
ب :هواًعت از ضرتِ هجاری تٌاسلی.
ج :درهاى ّرچِ سریع تر عفًَت هجاری
تٌاسلی ادراری.

از ایي هَعذ هراجعِ شَد.
1

اقذام در ًاتارٍری هرداى کِ اًجام

دٍ ًَتت اًجام شَد.

فرد تا شکایت عذم فرزًذ دار شذى
تعذ از یک هذت هعیي هراجعِ

هجاری ادرار هراجعِ کٌذ تا اٍلیي

د :درهاى ٍاریکَسل در صَرت لسٍم.
2

3

قطب آموزش ارولوشی کشور

- 8آیا درهاًی جْت ًاتارٍری ٍجَد

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

دارد؟
تلِ در خیلی از هَارد تا رفع علت
ًاتارٍری هی تَاى هشکل ًاتارٍری

ناباروری مردان

را حل کرد.
با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای

- 9رٍش ّای درهاًی ًاتارٍری کذام
است؟

مرکس پسشکی شُید دکتر لبافی وصاد
دکتر احمد جًاَرفريش زادٌ ،دکتر رضا سرَىگ وصاد،

در هَاردی کِ ًاتارٍری علت
هشخصی ًذارد از رٍش ّای زیر
استفادُ هی شَد:
- 1تسریق اسپرم داخل رحن

دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیه کیالوی،
دکتر محمد سام زادٌ،دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی،
دکتر حسیه ذکی

پرستاران َمکار:
علی وًری ،جالل الدیه رحماوی ي طیبٍ معصًمی

 :IUI- 2تسریق اسپرم داخل
لَلِ ّای رحن
 :IVF- 3ترکیة اسپرم ٍ تخوک در
هحیط آزهایشگاُ

نشریه شماره :14
گريٌ آمًزشی اريلًشی ،تلفه23601 :
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