
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 تشخیصی کورتاژ
 

 آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا، 

 بیمارستان دنا 

 11409433:  تلفن

 11409411فاکس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 کورتاژتشخیصي عنوان

 مرضیه کمالي تهیه کننده

 کارشناس مامایي سمت

پزشک تایید 

 کننده

 دکتر سرور

 م.برومند ناظر کیفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(

 1400بهار  بازنگری

تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 بیمارستان دنا کیفیت
 

 منابع:  

 مامایی و بیماری های زنان دتفورث
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 آموزشی راهنمای
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آندومتر رحم، الیه ای است که تحت تأثیر هورمون های 

از جمله استروژن و پروژسترون قرار می گیرد.  تخمدان

قاعدگی طبیعی در اثر کاهش سطح هورمون پروژسترون 

زمانی که آندومتر قبالً تحت تأثیر استروژن قرار گرفته 

صورت می گیرد. هر سیکل قاعدگی دارای دو فاز است. فاز 

اول سیکل که آندومتر تحت تأثیر استروژن قرار می گیرد. 

ر و فاز دوم سیکل که  آندومتر بیشتر تحت تأثیر فاز فولیکوال

پروژسترون قرار می گیرد فاز ترشحی نام دارد. سیکل 

روز  دارد، ولی  80الی  82قاعدگی طبیعی معموالً فواصل 

روز را هم می توان طبیعی حساب کرد.  13تا  83فواصل بین 

مدت خونریزی به طور طبیعی هفت روز است و مقدار 

میلی لیتر می باشد. 29تا  98خونریزی بین   

طبیعی ماهانه  هرگونه تغییری در میزان و مدت خونریزی

باید بررسی شود. در مواردی که در خونریزی های غیر 

طبیعی، اختالل در عملکرد هورمونی مطرح است ابتدا درمان 

طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می گیرد و در 

د شرایط پاتولوژیک دیگر، صورت عدم پاسخ به دارو یا ر

 کورتاژ تشخیصی توصیه می شود.
 

 
 

 
 

 کورتاژ چیست؟
 

ر درمانی است که د_کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی

موارد خونریزی های غیر طبیعی زنان کاربرد دارد. علل 

 غیر طبیعی زنان عبارتند از:خونریزی های 

 تومورهای بدخیم رحمی

فیبروم های رحمی )تومورهای خوش خیم رحم( -8  

سقط جنین -1  

عدم تعادل هورمونی -4  

هیپرپالزی آندومتر )رشد بیش از حد الیه داخلی رحم( -5  

پولیپ های آندومتر -1  

 38-31به طور طبیعی خانم ها در طول دوره باروری خود )

سالگی( هر ماه دچار خونریزی می شوند  59-55سالگی تا 

که این خونریزی طبیعی دوره ای، قاعدگی یا عادت ماهیانه 

نامیده می شود. در هر دوره قاعدگی قسمت اعظم الیه 

سطحی رحم ریزش کرده و مجدداً بدون هیچ گونه تغییری 

می شود.  ساخته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-  
 

 :عمل از بعد یمراقبت ها

 

حاظ بروز خونریزی  مار از ل تاژ بی مل کور یک ع پس از

 شدید بررسی میشود .

خانمها در روز برخی  عمل مرخص میشوووند و اغلب 

های فردای  دیگر در یت  عال آن روزمرخص شوووده  وف

 سرگرفت.از طبیعی روزانه  را میتوان 

سنگین شن و ستی انجام داد. با  ورزش های خ را نبای

ساس راحتی سی ،بهبودی مریض واح مقاربت های جن

 را میتوان از سرگرفت .

سوویکل قاعدگی به طورمعمول به خاطر کورتاژ تغییر 

نمی یابد وهمه خونریزی های واژینال ممکن اسووت در 

 عرض یک هفته تا ده روز خاتمه یابد.
 

 خونریزی تا هفت روز طبیعی است . .1

درد میتوان از کپسول مفنامیک اسید در صورت  .2

 ویا قرص استامینوفن کدئین استفاده کرد .

 از فعالیتهای سنگین تا سه ماه جلوگیری کرد . .3

ساعت پس ازعمل میتوان جواب پاتولوژی 44 .4

 راپیگیری وجواب را به مطب پزشک برد.
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