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ميهسيتركتومي برداشته فرد رحم آن طي در كه است جراحي عمل ايننوعي در شود.
بي هر خاص شرايط و بيماري نوع به بسته جراحي رحمنوع از بخشي يا همه است ممكن مار،

جراحي عمل يك شكم راه از رحم برداشتن يا هيستركتومي جراحي عمل شود. برداشته بيمار
اندازه به شكم ناحيه پايين قسمت كه ترتيب اين به است. دادهسانتي10باز برش متر

جراحي،مي عمل اين انجام از بعد شود. مي خارج رحم و ازتواناييفردشود را شدن دار بچه
مي دهد.دست

به رحم كردن مي4خارج انجام شود:روش

باز)-1 (شكم الپاراتومي شيوه

بسته)-2 (شكم الپاراسكوپي شيوه

واژن-3 راه از جراحي

روشهاي-4 از 3و2تركيبي

هسيتركتومي: انجام علل

دار.1 عالمت رحم فيبروم
يا.2 رحم گردن رحم، هاسرطان تخمدان
د.3 كافياندومتريوز فرزند تعداد با بيماران ر
طبي.4 درمان به مقاوم رحم غيرطبيعي خونريزي
لگن.5 مزمن درد
آدنوميوز.6

گرفته قرار هيستركتومي جراحي عمل تحت شما چنانچه گرامي ايد،بيمار
مي بيان ذيل در كه عمل محل بهداشت و فعاليت به مربوط موارد بهرعايت گردد

كمك شما سريعتر چه هر كند:ميبهبودي

برويد.- راه مرتب طور به

نكنيد.- رانندگي هفته سه مدت به

نكنيد.6تا- بلند سنگين اشياء هفته



چون- هايي ورزش و منزل سنگين كارهاي پيادهاز سخترويدو، سبب كه شديد هاي
مي شما تنفس مدتشدن به بپرهيزيد.6شود هفته

شديد،- درد يا و خونريزي صورت دهيد.در اطالع خود پزشك به لرز و تب

(حداقل- بپرهيزيد است نداده اجازه پزشك كه زماني تا كردن نزديكي هفته).6از

منزل- در نقاهت در6تا4دوران شما است ممكن است. هفته
خستگي دچار مدت بياين و زودرس شويدهاي جنسي ميلي

مطالعات طبق شد.،ولي خواهد بهتر شما جنسي فعاليت

كنيد.- خودداري استخر به رفتن از است نداده اجازه پزشك كه زماني تا

تا- واژينال دوش گرفتن كنيد.6از خودداري جراحي از بعد هفته

دهيد.- فشار آن روي دست يك دادن قرار با را جراحي برش محل عطسه يا سرفه هنگام

دستور- طبق درد كنترل كنيد.براي مصرف مسكن پزشك

توالت- از صورت اين در گيرد. انجام تناسلي مسير از رحم سازي خارج است ممكن گاهي
بتادين و آب با را جراحي ناحيه بار دو روزي كنيد. استفاده شدهفرنگي شستشورقيق

تا.دهيد و كنيد استفاده بتادين لگن از باشيد.40يا نداشته نزديكي روز

غذايي: رژيم

حبوبات- مثل نفاخ غذاهاي خوردن از روز سه مدت بپرهيزيد.وبه خام ميوه آب

كنيد.- مصرف كم حجم در و سبك غذاهاي كنيد سعي

كنيد.- استفاده فراوان ميزان به آب
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