
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

هیسترکتومی 

 )برداشتن رحم(
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            
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 شناسنامه بروشور آموزشي

 هیسترکتومي عنوان

 ماندانا ایراني  تهیه کننده

 سرپرستار  سمت

 دفتر آموزش به بیمار تائید کننده

    1400تابستان سال تهیه

 محدثه برومند ناظر کیفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت کیفیت بیمارستان
 

 منابع:  

 مامایی و بیماری های زنان دتفورث
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 در و ديكن برويد. پياده روي راه و كنيد همكاري تخت، از خروج اجازه محض به

 .دهيد استراحت خود به هاي ه رو اديپ بين
 .است طبيعي يستركتوميه عمل از بعد خوني ترشح يا و لكه بيني ۀمشاهد -

 نفّاخ عاتيما و غذاها يمدّت يبرا .ديبزن قدم يكم نفخ، بروز از يريشگيپ يبرا -

 پر غذاهاي از يبوست از جهت پيشگيري .دينخور خام ۀميو و وهيآبم ر،يمثل ش

 (  3-2 فراوان مايعات و )زيتون روغن و پخته سبزيجات پخته، جات ميوه(فيبر

 بعد ادراري مشكالت از پيشگيري كنيد جهت استفاده )پر ليوان 22-8  ليتر معادل

 عفونت عالئم پيدايش صورت در .بنوشيد فراوان مايعات فولي سوند برداشتن از

 ضعف و اشتهايي بي ، لرز تب، خوني، ادرار تكرّر ادرار، ادرار، سوزش مانند ادراري

 .دهيد اطالع خود پزشك معالج به را موارد شديد،

 توسط الزم آموزش شويد،يم مرخص درن يا و پانسمان با چنانچه -

 منزل در است قرار كه صورتي در .شد خواهد داده شما به بخش پرستار

 را استريل پانسمان تعويض روش كنيد، تعويض را عمل محل پانسمان

 .ديبپرس بخش پرستاران از

 هيبخ دنيكش جهت عمل، از بعد دهم تا هفتم روز پزشك، نظر طبق -
 جهتباشد(  جذب قابل غير نوع از ها بخيه چنانچه) ديكن مراجعه ها

 .كنيد عمل خود نظرجراح طبق حمام به رفتن
 هم، روي پاها انداختن سنگين، اجسام كردن بلند از ماه 6 مدت تا

 .يدينما خودداري طوالني رانندگي و اديز نشستن

 مدت به آن از بند، شكم بستن به معالج پزشك تجويز صورت در -
 را جراحي عمل از بعد مخصوص بند مشك .ديكن استفاده هفته 4-6 

 .شل زياد نه و ببنديد محكم زياد نه را بند شكم .نماييد تهيه
 .كنيد خودداري مقاربت از هفته 6تا

 .بدهيد خود به استراحت هاي هدور يتهافعالي بين و بپرهيزيد خستگي از -

 عضوي دادن دست از علت به فكري ناراحتي و اضطراب كاهش جهت -

 شهاي رو و يوگا، عضالت، كردن شل مثل آرامي تن روشهاي از بدن، از

 .كنيد استفاده گريد مشابه
 قرار ديگران سيگار دود معرض در و كنيد خودداري سيگار كشيدن از

 د.نگيري

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 هیسترکتومی )برداشتن رحم(

ن يجتريرا از يكي عمل نيا .ميشود برداشته رحم آن يط كه است يجراح عمل
 كامل صورت دو به و زنان متخصص پزشك توسط كه است يجراح اعمال

 .ميشود برنمي دارند ( انجام را رحم گردن( يجزئ ايرحم (  گردن و راس،تنه(

 مثالً(تخمدان برداشتن به مجبور رحم برداشتن همراه مختلف ليبه دال يگاه

 انجام يائسگي شروع از قبل عمل نيا اگر .ميهست زين   )كانسر تخمدان در

 اي فالوپ يلوله ها كه يصورت در و دهد رخ زودتر يائسگياست  ممكن شود
 .شوديم يائسگي دوره وارد فرد شوند، خارج با رحم ز همراهين نها تخمدا

 :رديپذ انجام يمتفاوت ليدال به است ممكن يستركتوميه

  تخمدانها، اي رحم گردن و رحم يسرطانها ،يرحم بزرگ يمها برويف

، يلگن مزمن يدردها درمان، به مقاوم يعيرطبيغ يهاي زيخونر وز،يآندومتر
 يشها رو همه كه شودمي  انجام يزمان برداشتن رحم معموال. ... و وزيآدنوم
 ممكن برداشتن رحم  .باشد دهينرس يجه اينت به و امتحان شده گريد يدرمان

 شكم راه همچنان برداشتن رحم از اما شود، انجام يمتفاوت يكهايتكن با است

 07 و آمده حساب به عمل نيا ن نوعيشايعتر است، باز يجراح عمل كي كه

 هيناح نييپا قسمت برش با معموال يجراح نيا .مي شود شامل را موارد درصد
 .مي رسد انجام به متر يسانت ۰۱ طول به شكم

 :عمل از بعد یمراقبت ها

 با .بكشيد عميق نفس ريوي، عفونت از پيشگيري و خون گردش بهبود براي -

 .بكنيد موثر سرفه هاي عمل محل حمايت

در  ادراري، سوند معده، ۀلول عمل، ترشحات خروج درنهاي داشتن صورت در -
 .شد خواهد خارج پزشك دستور طبق الزم زمان

داروي  تهوع و استفراغ، صورت در و مسكن داروي شما به درد تسكين جهت -
 .شد خواهد داده استفراغ ضد

 از ايستادن انجام دهيد را تخت در وضعيت تغيير و پا ورزشهاي ساعت، كي هر -

 .كنيد خودداري طوالني مدت به

جوراب كشي  .بپوشيد را آن گردد؛ تجويز شما براي واريس جوراب است ممكن -
 و دياوريرا درب تانيجورابها شب .باشد سفت دينبا واريس( خيلي طبي)جوراب

 خارج را كبار جورابي ساعت هر هشت .ديبپوش را نها آ تخت از برخاستن از قبل

 را نها آ مجدداً  چند دقيقه از پس و نماييد بررسي را پاها يۀناح پوست كرده،

 .بپوشيد

 
 

 
 
 

 

 درمان پزشك است ممكن ا،نه تخمدا شدن برداشته صورت در -

 هر مورد در الزم نكات به .كند شروع را استروژن يدارو جايگزيني

 عوارض پيدايش صورت در و ديكن دقت آن يجانب عوارض و دارو

 .دهيد اطالع خود پزشك به دارويي

 آزمايشگاه به ارسالي نمونه جواب روز، 27 ظرف باشيد داشته ياد به -

 نشان خود پزشك به آنرا نتيجه و نموده دريافت پاتولوژي بخش از را

 .دهيد

 .كنيد مراجعه بعدي ويزيت جهت شده ينيتع تاريخ طبق -

 دهيد اطالع پزشك به زير ۀدهند هشدار عالئم پيدايش صورت در 
 برش محل تورّم ،)راديگسانت درجه 38 از بيش( حرارت درجه افزايش

 شكمي، درد واژينال، خونريزي تعفّن، بوي چركي، ترشح قرمزي، جراحي،
 .مدفوع و ادرار دفع در اشكال مزاج، اجابت در ييرتغ

 كه پا ساق يقرمز و تورم درد، مانند ييها هنشان و عالئم بروز صورت در -
 به فورا كند،يم رامطرح  )ترومبوزپا )  يدهايور در خون شدن لخته احتمال
 .ديده اطالع خود پزشك

 هرگونه بروز مراقب .باشد ترشح بدون و خشك بايد جراحي محل -

 به را موارد نيا بروز، صورت در و بوده ترشحات خروج و تورم قرمزي،

 .دهيد اطالع خود معالج پزشك

 ناليواژ يستركتوميه

 بلكه شود،ينم داده شكم يرو از يبرش ناليواژ قيطر از يستركتوميه در

 .گردديم خارج واژن قيطر از آن ضمائم و رحم

 آنكه جز به است يشكم يستركتوميه مشابه باًيتقر عمل از بعد مراقبت
 .داشت دينخواه را يشكم يجراح برش مراقبت

 يالپاراسكوپ قيطر از يستركتوميه

 جهت سوراخ، چهار يال سه به محدود فقط يجراح برش روش نيا در

 .باشديم شكم يرو از يالپاراسكوپ ابزار عبور

 يجراح برش كه تفاوت نيا با است، يشكم يجراح مشابه مراقبتها
 رديگيم صورت عتريسر يبهبود و داشت دينخواه
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