
 جراحی خارج کردن رحم :

شامل برداشتن رحم و دهانه رحم  توسط عمل           

جراحی می باشد. این روش برای درمان سرطان         

، رشد غیرسرطانی رحم ، خونریزی های                 

غیرطبیعی رحم ، درد مداوم و برخی صدمات           

 وارده به رحم انجام می شود.

نکته : جراحی به دو صورت ، جراحی باز 

شکمی و از راه واژن ممکن است انجام         

 شود.

 مالحظات قبل از عمل :

            بهتر است قبل از اینکه مورد عمل جراحی

قرار بگیرید کلیه سواالت و نگرانی های            

خود را با پزشک خود در میان بگذارید تا            

سواالت شما پاسخ داده شود و نگرانی              

 هایتان کاهش یابد.

                بعد از عمل به علت برداشته شدن رحم

 توانایی بچه دار شدن نخواهید داشت.

             این عمل تاثیری در روابط زناشویی شما

ندارد باعث از دست رفتن صفات زنانگی          

شما نمی شود و مدتی پس از استراحت                 

می توانید به زندگی عادی و روزمره خود           

 برگردید.

   ساعت قبل از عمل از خوردن و           8حداقل

 آشامیدن خودداری فرمایید.

          در صورت داشتن بیماری خاص با مصرف

داروهایی نظیر پایین آوردنده های فشار           

خون ، آسپیرین و ضد تشنج ، حتمٌا به                 

 پزشک و پرستار اطالع دهید.

        در صورت داشتن اعضای مصنوعی مانند

دندان، طال، گیره سر پس از اطالع به              

 پرستار آنها خارج کنید .

              به هیچ وجه در منزل محل عمل را با تیغ

نتراشید این کار قبل از عمل در بیمارستان         

 انجام خواهد شد.

 مراقبت از زخم و محل عمل :

پس از برداشتن پانسمان طبق دستور پزشک             

روزانه زخم را با آب و صابون شسته و خشک             

 نگه دارید.

 مراقبت های بعد از عمل جراحی:

    هفته اول باید از فعالیت های شدید                 2در

خودداری کنید و کم کم سطح فعالیت خود را         

 افزایش دهید.

               تا زمانیکه پزشک اجازه نداده است از بلند

کردن اجسام سنگین و نزدیکی جنسی                  

 خودداری کنید.



           برحسب نیاز می توانید دوش گرفته و حمام

 کنید )بهتر است روزانه انجام شود(.

        از رژیم غذایی معمولی تبعیت کنید. مصرف

 میوه و سبزیجات به مقدار کافی داشته باشید.

              برای دفع ادرار و اجابت مزاج از زور زدن

خودداری کنید و برای درمان یبوست از             

شیر، روغن زیتون، کاهو و میوه جات به              

 میزان کافی استفاده کنید.

          در صورت بروز خونریزی واژینال شدید یا

 تب ، موضوع را به پزشک خود اطالع دهید.

  نسخه دارویی که به شما داده می شود را طبق

 دستور استفاده نمایید.

             ، در تاریخی که پزشک مشخص می کند

جهت بررسی مراجعه کنید. به طور معمول          

هفته بعد از        4اولین مالقات با پزشک حدود           

 ترخیص از بیمارستان می باشد.

 عوارض احتمالی :

 خونریزی -1

 عفونت -2

 اختالل عملکرد مثانه -3
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