
 

 تعریف 
)برداشتن  هيستركتومي     

ترين رحم( بعد از سزارين، شايع

 جراحي زنان است عمل 

ي مثل درد شديد مشكالت     

 لگن، خونريزي شديد و نامنظم
ماهانه يا ابتال به سرطان رحم 

از مواردي هستند كه گاه براي 

خارج  اي جزدرمان آنها چاره

جراحي نيست.  از طريقكردن رحم 

براي  در ضمن، اين روش

تواند مطلوب باشد هايي ميخانم

دار شدن كه ديگر قصد بچه

  .ندارند

 :پس از عمل

شما  از عمل روز بعد   

راه  توانيد بلند شده ومي

برويد. در زمانيكه در 

بيمارستان هستيد، براي بهبود 

 ايجاد جريان خون وجلوگيري از

لخته در پاها، الزم است قدم 

هاي كوتاه و متعددي داشته زدن

هفته طول  6-4تقريبا    باشيد.

به وضعيت طبيعي خود  كشد تامي

بايد  باز گرديد. در اين مدت

هاي خود را محدود كنيد فعاليت

استراحت كافي داشته باشيد.  و

هاي شما اگر در طي عمل تخمدان

 باشد، شده نيز برداشته

توانيد درباره كنترل عاليم مي

يائسگي با پزشكتان مشورت 

شما زير  هايكنيد. اگر تخمدان

شده باشد،  سالگي برداشته 45

خطر پوكي استخوان شما را 

 خود پزشك كند. ازتهديد مي

 

اي براي بخواهيد برنامه

 جلوگيري از پوكي استخوان به

هفته  6 .بعد ازشما ارائه كند

توانيد از زمان عمل، شما مي

فعاليت جنسي خود را آغاز كنيد 

اختاللي در  رحم هيچ نو برداشت

 .ايجاد نخواهد كرد زمينهاين 

 توصیه های الزم درمنزل
_به مدت دوماه ازانجام 1

 کارهای سنگين پرهيزکنيد.

_داروهارابه موقع استفاده 2

نماييد.درهرعمل حدودنيم 

دست می ليترخون از

دهيد.بنابراين حتماقرص آهن 

 تاسه ماه استفاده شود.

_درصورت تجويزپزشک ازشياف 3

ديکلوفناک درهنگام 

درداستفاده کنيد.می 

توانيدصبح هاقبل ازشروع 

فعاليت برای پيشگيری 

 ازدرداستفاده کنيد.

_پانسمان شماروزترخيص 4

تعويض می شودوپانسمان ضدآب 

گذاشته می شود.روزترخيص می 

انيدبه حمام تو

برويدواگرپانسمان شما خيس 

شدآن رابرداريدوروزانه دوش 

بگيريدوباشامپوبچه شسته ولی 

روی آن ليف نکشيدسپس محل 

زخم را با بادسرد 

 سشوارکامالخشک کنيدونيازی به 

 

 

پانسمان واستفاده ازبتادين 

نيست.) تعويض پانسمان وحمام 

رفتن را طبق دستورپزشک 

خودتان انجام دهيد.(کافی 

است يک گازاستريل خشک روی 

 زخم قراردهيد.

_بهداشت فردی رارعايت 5

کنيدولباس زيرنخی 

بپوشيدوروزانه آن راتعويض 

 کنيد.

بخيه ها برای کشيدن  -6

ی درروزی که پزشک برا

شماتعيين کرده به مطب 

 مراجعه نماييد.

_ممکن است باحرکت کردن 7

وراه رفتن درابتداياانتهای 

بخيه خوداحساس سوزشی متفاوت 

ازبقيه جاهاداشته باشيدکه 

 طبيعی می باشد.

هنگام عطسه ياسرفه يک -8

بالش روی محل برش جراحی 

قراردهيدتا ازافزايش 

 دردجلوگيری کنيد.

ذاری _چون برای شماسوندگ9

انجام شده برای جلوگيری 

ازعفونت ادراری  ازمايعات 

 فراوان استفاده کنيد.

_خونريزی به مقدارکم 10

 بعدازعمل طبيعی است.

_درصورت داشتن شکم بزرگ 11

ازشکم بنداستفاده کنيدبه 

   شمارا صورتی که روی زخم

 



 

کامالباالنگه داردتاازعفونت 

 جلوگيری کند.

_ازموادغيربهداشتی وروغن 13

های خانگی روی محل زخم 

 استفاده نکنيد.

تب_ترشح_قرمزی والتهاب -14

تواندنشانه محل زخم می 

عفونت باشد.سريعابه پزشک 

 مراجعه نماييد.

کنترل توسط پزشک معالج دو 

 ت.ماه بعد از عمل ضروری اس

 تغذیه
*نفخ می تواندباعث افزايش 

_آبميوه های 1دردشماشودپس 

پاکتی وصنعتی مانندتکدانه 

 و...مصرف نکنيد.

-_ازغذای نفاخ مثل کلم2

 حبوبات جواستفاده نکنيد.

_ميتوانيدازجويدن آدامس 3

ياعرق نعنايازيره برای کاهش 

 نفخ استفاده کنيد.

*ازغذاهای حاوی 

کلسيم)شيروماست کم چرب( 

 ن فراوان استفاده کنيد.وآه

*ازمايعات فراوان استفاده 

 کنيد.

*برای جلوگيری ازيبوست 

درغذاها ازروغن زيتون 

 ياکنجد استفاده کنيد.

*شربت منيزيم هيدروکسايدکه 

 به شماداده شده

 

 
 

 

 

 

برای جلوگيری ازيبوست می 

باشدپس اگرشکم شمابه خوبی 

کارمی کندويا مدفوع 

تفاده شمااسهالی شده آن رااس

 نکنيد.

*قرص آهن خودرابه همراه 

موادکلسيم دارمثل شيروماست 

استفاده نکنيدچون ازجذب آن 

 جلوگيری می کند.
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