
وظایف متخصص زنان چیست؟

وظایف متخصص زنان به گونه ای است که بانوان عزیز بتوانند برای تشخیص و درمان بسیاری از
دوره برای  را  زنان  متخصصین  افراد  اکثر  البته  کنند.  مراجعه  افراد  این  به  خود  زنانه  مشکالت 
حاملگی بسیار گزینه ایده آلی می شناسند ولی به هیچ عنوان این چنین نیست. به همین دلیل،

لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر راجب وظایف متخصص زنان در ادامه همراه ما باشید.

وظایف متخصص زنان  <  مقاالت  <  اخبار  <  دکتر دلیری
چیست؟

  وقت مالقات 

چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
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دانلود PDF این مقاله

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

متخصص زنان کیست؟
همه چیز درباره خونریزی واژینال در بارداری



https://drdaliry.com/wp-content/uploads/2023/01/خونریزی-واژینال-در-بارداری.pdf


سونوگرافی غربالگری در تهران

برای درخواست وقت مالقات و نوبت دهی با ما در تماس باشید



تماس با ما

متخصص زنان کیست؟
بدانید است  بهتر  کنیم،  با شما صحبت  زنان  متخصص  وظایف  مورد  در  اینکه  از  قبل 
بانوان و تشخیص نوع متخصص زنان به پزشکی گفته می شود که به درمان مشکالت 
بیماری آن ها می پردازد و با توجه به صالحدید خود می تواند روش های درمانی متفاوتی

را آغاز کند.

 مراقبت های قبل و بعد از زایمان را می توان جزء مهم ترین وظایف متخصصین در نظر
غربالگری سونوگرافی  متخصص  به  دارید  قصد  که  زمانی  شما  دلیل  همین  به  گرفت. 

https://web.whatsapp.com/send?phone=989123238597&text=سلام
https://drdaliry.com/contact/


مراجعه کنید، باید نسبت به تخصص وی اطمینان کافی داشته باشید. همچنین جراحی
زنان و زایمان توسط متخصص و جراح در این حوزه انجام می شود؛ چرا که دکتر داخلی

بانوان را به متخصصین ارجاع می دهد.  

همه چیز درباره خونریزی واژینال در بارداری

آشنایی با وظایف متخصص زنان

و باردار  بانوان  به سالمت  می تواند  که  بررسی هایی  و  معمول  آزمایش های  کنترل 
شمار به  زنان  متخصص  وظایف  جمله  از  باشد  مرتبط  آن ها  رشد  حال  در  جنین 
و دیابت  ژنتیکی،  اختالل های  از  بسیاری  باال،  خون  فشار  حال  هر  به  می آید. 



وضعیت می توانند  که  می آیند  شمار  به  واضحی  دالیل  جزء  کدام  هر  عفونت ها 
سالمت مادر و جنین را تحت تأثیر خود قرار دهند.

و مهم  بارداری  دوره  در  غذایی  رژیم  برای  که  توصیه هایی  حتی  که  نماند   ناگفته 
کردن مشخص  بین،  این  در  دهد.  ارائه  باید  نیز  زنان  متخصص  را  است  ضروری 
داروهای مورد نیاز برای حفظ سالمتی جنین و بانوان باردار هم جزء وظایف اصلی
متخصصین زنان به شمار می آید و توجه داشته باشید که معموًال در دوران بارداری
از بسیاری  و  دل  سر  سوزش  پا،  پشت  درد  مانند  دردهایی  صبحگاهی،  خستگی 
در غربالگری  سونوگرافی  متخصص  کمک  با  می توان  را  دیگر  این چنینی  مشکالت 
به   دوره حساس  این  در  گونه سؤالی  به هر حال هر  کرد.  درمان  راحتی  به  تهران 

وجود آید پاسخ آن را می توان از متخصص زنان جویا شد.

چه زمانی به متخصص زنان مراجعه کنیم؟

با توجه به آنچه در مورد وظایف متخصص زنان و زایمان بیان کرده ایم، به نظر شما
چه زمانی باید به این متخصصین مراجعه کرد؟

 معموًال هنگامی که با خونریزی های غیر طبیعی روبه رو می شوید و یا حتی احساس
ضرورت که  هستند  دالیلی  جمله  از  لگن  درد  و  نزدیکی  حین  در  ادرار،  هنگام  درد 
مراجعه به متخصص زنان را نشان می دهند. خارش دستگاه تناسلی و عفونت های
مجاری ادرار، اختالالت پستان و اختالالت هورمونی، ناباروری، گرفتگی غیر معمول و
شمار به  زنان  متخصص  به  مراجعه  برای  واضح  دالیل  جمله  از  همگی  آندومتریوز 
هنگام و  حاملگی  دوره  در  تنها  که  می کنند  تصور  افراد  از  برخی  البته  که  می آیند 
در زنان  متخصص  با  می توانند  غربالگری  سونوگرافی  همچون  خدماتی  از  استفاده 

ارتباط باشند که این دیدگاه اشتباه است.

https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/


ارتباط باشند که این دیدگاه اشتباه است.

متخصص زنان چه بیماری هایی را تشخیص و درمان می کند؟

متخصص زنان تنها خدماتی مانند سونوگرافی غربالگری در تهران  و شهرهای دیگر
را در حوزه کار خود جای نمی دهد؛ چرا که شما برای تشخیص و درمان بیماری هایی

همچون مشکالت قاعدگی می توانید با متخصصین زنان در ارتباط باشید.

و ریز  مشکالت  متأسفانه  امروزه  نیز  عفونت  و  سرطان  همانند  رحمی   مشکالت 
درشتی را برای بانوان به وجود می آورند که در همین هنگام می توان به تشخیص
تشخیص برای  بود.  مطمئن  دارند،  باالیی  مهارت  و  تجربه  که  زنان  متخصصین 
تناسلی دستگاه  بیماری های  تخمدان،  سرطان  و  تنبلی  همانند  تخمدان  مشکالت 
مانند تبخال، زگیل، عفونت و بسیاری از مشکالت و اختالالت هورمونی که نیاز به
تشخیص به موقع دارند، تنها باید به متخصص زنان مراجعه کرد. ناگفته نماند که
کلیه مسائلی که به دوره حاملگی همچون بارداری خارج از رحم مربوط می شود در

حوزه کاری این متخصصین است.

مراقبت های قبل و بعد از زایمان و در شرایطی سقط جنین را نیز می توان جزء وظایف
و است  حساسی  بسیار  دوره  حقیقتًا  حاملگی  دوره  گرفت.  نظر  در  زنان  متخصص 
نمی توان بدون برنامه ریزی در تغییر سبک زندگی، این دوره را پشت سر گذاشت و
به همین دلیل، بهتر است مراجعه به متخصص زنان را در این دوره در اولویت قرار

دهید.



روش های تشخیص بیماری های زنانه

توجه داشته باشید که جراحی وظیفه پزشک داخلی زنان نیست و تنها متخصص
روش های از  متخصصین  معموًال  بپردازد.  نیز  زایمان  و  جراحی  به  می تواند  زنان 
گوناگونی برای تشخیص انواع بیماری ها استفاده می کنند که دریافت نمونه از رحم

اولین روش به شمار می آید.

برای از یک دستگاه مخصوص  به شکلی است که  رحم  دیگر معاینه دهانه  روش 
از دیگر  یکی  هیدروسکوپی  می کنند.  استفاده  رحمی  بیماری  نوع  تشخیص 
روش های رایج پیشنهادی متخصصین زنان است که می توان برای تشخیص بیماری

یک گزینه عالی در نظر گرفت.

 اما سونوگرافی که برخی فکر می کنند تنها باید به دنبال بهترین سونوگرافی جنین
باشند از جمله روش های متفاوت دیگری است که به کار می آید. به خاطر داشته
باشید که سونوگرافی را می توان برای تشخیص مشکالت و بیماری های رحمی نیز
یک گزینه عالی در نظر گرفت ولی کاربرد آن را اکثرًا برای دوره حاملگی می شناسند.

به گونه ای است که در 3 دسته بندی تشخیص زنان  به هر حال وظایف متخصص 
متأسفانه داد.  جای  می توان  حاملگی  دوره  مراقبت های  و  بیماری  درمان  بیماری، 
برخی از بانوان تصور می کنند که برای درمان بسیاری از بیماری های خصوصًا عفونی
بدانید، باید  که  صورتی  در  بیاورند،  روی  گیاهی  و  خانگی  درمان ها  به  می توانند 
درمان خانگی و گیاهی شاید بدون عوارض باشد، اما همیشه کارساز نیست و شاید
وظایف به  توجه  با  لطفًا  دلیل  همین  به  بیاورد.  وجود  به  را  بیشتری  مشکالت 
متخصص زنان سعی کنید در کوتاه زمان ممکن برای تشخیص و درمان بیماری خود

به این عزیزان مراجعه کنید.

سخن پایانی

برای می توانید  شد،  گفته  زنان  متخصص  وظایف  مورد  در  آنچه  هر  به  باتوجه 
تشخیص و درمان بسیاری از مشکالت زنانه خود به این متخصصین مراجعه کنید.
افراد شاید متخصص باشند و از  به خاطر داشته باشید که امروز متأسفانه برخی 
دست به  را  کافی  تجربه  و  مهارت  ولی  باشند،  داشته  معتبری  پزشکی  مدرک 
نیاورده اند و به همین دلیل، باید در کنار مدرک پزشکی به تبحر این افراد هم توجه
کار افراد  این  به  مراجعه  شاید  و  باید  آن چنان که  شاید  این صورت  غیر  در  کنید. 
درستی نباشد. برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورین ما در این کلینیک در تماس

باشید.  



 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 

ما بهترین و به روزترین مراقبت های
حاملگی نسبت به سایر مراکز بارداری

را ارائه میدهیم

درباره ما

02155744954 

info@drdaliry.com 

دسترسی سریع

خانه

خدمات ما

وبالگ

درباره ما

تماس با ما

اخبار سایت

بایدها و نبایدهای دوران بارداری 
وظایف متخصص زنان چیست؟ 
تاثیر نوشیدن مایعات در بارداری 
سونوگرافی آنومالی چه زمانی

انجام می شود؟


مهمترین تغییرات پوست در
بارداری کدامند؟
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