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 چیست؟ (برداشتن رحم)هیسترکتومی

رحن هاًٌس یه گالتی ٍارًٍِ زر هحَطِ لگي .  وِ جٌیي زر آى ًگْساری هی ؽَزجٌظ هًَثرحن اًساهی اعت زر 

ُ ّای ظرین ععالًی زارز.  تِ رحن هتصل هی ؽَزاس طزیك زّاًِ رحن ٍاصى . لزار زارز  .رحن زیَار

 

اًمثاض ّویي ععالت اعت وِ زر ٌّگام سایواى .  زر حمیمت ایي ععالت، لَی تزیي ععالت تسى یه سى ّغتٌس

 .تغیار ؽسیس هی ؽَز ٍ تاعث ذزٍج ًَساز ٍ ًیش زرز سایواى هی گززز

  چیست؟وظایف رحم

ایي تافت حغاط تِ تغییزات َّرهًَی اعت ٍ پظ اس تلَغ . عطح زاذلی رحن اس تافتی تِ ًام آًسٍهتز پَؽیسُ ؽسُ اعت 

،  پظ اس پایاى ذًَزیشی. تا پیؼ اس یائغگی زر ّز زٍرُ لاعسگی ، ریشػ هی وٌس ٍ ذًَزیشی هاّیاًِ را ؽىل هی زّس

  .آهازُ هی وٌس (حاهلگی)تغییزات آًسٍهتز، رحن را تزای پذیزػ جٌیي . ایي تافت هجسزا تؾىیل هی ؽَز

هیسترکتومی چیست؟ 

:  عول جزاحی ذارج وززى رحن را هی گَیٌس وِ تِ عِ رٍػ اًجام هی گیزز

 زاًؾگاُ علَم پشؽىی ٍ ذسهات تْساؽتی زرهاًی تْزاى

   هسیزیت اهَر پزعتاری–هعاًٍت زرهاى 

  جامع زنان یاسبیمارستان
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 تاس یا الپاراتَهی(TAH ) 

  تغتِ یا الپاراعىَپی  

 ٍاصیٌال (TVH  ) 

 اس طزیك ایي  ؽَز ٍ رحن  عاًتی هتز تزػ زازُ هی۱۰-۸جسار ؽىن تصَرت طَلی یا عزظی زر حسٍز  تاس زر رٍػ

 . گززز تزػ ذارج هی

 :  از عملقبلمراقبت های   

  را عصز رٍس لثل اس عول یا صثح رٍس عول تزجیح     (عزم ًوىی)تا ًزهال عالیي (تٌمیِ)تزذی اس جزاحاى ،اًوا

 .ایي وار الشاهی ًیغت (زر صَرتیىِ عاتمِ عول جزاحی لثلی ًساؽتِ تاؽیس)هی زٌّس

 هَّای هحل عول را تتزاؽیس.ؽة لثل اس عول اعتحوام ًواییس. 

 ؽة لثل اس عول رصین غذایی هاًٌس عَج تِ ؽوا زازُ هی ؽَز .

 صثح رٍس عول ًا ؽتا تاؽیس .

  :مراقبت های بعد از عمل

رٍس تعس اس عول زر صَرتیىِ صساّای رٍزُ ای ٍجَز زاؽتِ تاؽس رصین غذایی هایعات تزای تیوار ؽزٍع : رصین غذایی

. راُ رفتي تِ واّؼ ًفد ووه هی وٌس. پزّیش اس ذَرزى غذاّای ًفاخ اّویت ٍیضُ ای زارز.هی ؽَز

:  هزالثت اس هحل سذن 

 زاؽتِ ؽَز تا اس    هحل سذن تایس ذؾه ًگِ(الپاراعىَپی) ٍ چِ زر رٍػ تغتِ(الپاراتَهی )چِ زر رٍػ تاس

 . رؽس هیىزٍتْا جلَگیزی ؽَز 

  هحل تزػ تا آب ٍ صاتَى هالین  ؽغتِ ٍ رٍیؽَز ٍ عاعت تززاؽتِ هی ۴۸ تا ۲۴پاًغواى رٍی سذن تعس اس 

ٍجَز پاًغواى هزطَب اس رعیسى َّا تِ سذن جلَگیزی ًوَزُ . ؽَز زاؽتِ هی تاس ٍ ذؾه ًگِتزػ جزاحی 

. علت ٍجَز گزها ٍ رطَتت جْت رؽس هیىزٍتْا هغاعس هی عاسز ٍُ هحیط را ب

 تریِ ّا را   هیتَاى  تا زُ رٍسؽًَس ٍ اگز لاتل جذب ًثاؽٌس تعس اس یه ّفتِ ٍز جذب هیخهعوَالً تریِ ّا ذَزب
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. وؾیس

 هحل سذن ٍجَز زاؽتِ تاؽس وِ هعوَال تا رعایت  زرلَز زر افزاز چاق هوىي اعت آتزؽحات آتىی ٍ ذَى 

 . تْثَز هی یاتستاال ًىات 

: فعالیت 

 تحزن سٍز ٌّگام هیشاى .اعت ٍ  تِ تسریج اس تیي هی رٍز احغاط ذغتگی پظ  اس  عول جزاحی ،  طثیعی

. تزٍس لرتِ ذَى زر رگْا ٍعفًَت ریِ را واّؼ هی زّس

 زر صَرت اهىاى تحزن را اس رٍس اٍل تعس عول آغاس وٌیس ٍ تِ تسریج افشایؼ زّیس .

 اس ایغتازى تِ هست طَالًی اجتٌاب ًواییس .

  ( غیز اس  ٌّگام ذَاتیسى )هاُ تَصیِ هی گززز  (6)اعتفازُ اس ؽىن تٌس تعس اس عول تِ هست ؽؼ

  زر ایي صَرت فؾار ٍارزُ تِ هحل عول ووتز ٍ .  ّفتِ اس تلٌس وززى اجغام عٌگیي پزّیش ًوایس 6تِ هست

. تزهین هحل عول سٍزتز اهىاى پذیز اعت

  ًٍواییس تعس اس عول تایس اس همارتت جٌغی اجتٌاب هاُ (2)ز.  

  تِ هحط ایٌىِ زر اًجام وارّای ذَز احغاط راحتی وززیس ، فعالیت طثیعی ذَز را اس عز تگیزیس. 

 اعتحوام  

  گیزز  تصَرت رٍساًِ اًجام هی،اعتحوامٍم تعس اس عول ٍ تالفاصلِ تعس اس تززاؽتي پاًغواىطاس رٍس  .

 تْتز اعت تعس اس حوام هحل سذن واهالً ذؾه ؽَزاعتفازُ اس زٍػ جْت اعتحوام تْتز اس ٍاى هی تاؽس ٍ  .  

 :در صورت وجود هر کدام از عالئم زیر به پسشک خود اطالع دهید

 طپؼ للة- ذًَزیشی ٍاصیٌال - تَْع ٍ اعتفزاغ طَل وؾیسُ - عسم زفع گاس ٍ هسفَع - زرز ؽىن - تة 
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زرز  - اس هحل عول (فتك)تیزٍى سزگی تَزُ - تزؽحات تستَ اس هحل سذن یا ٍاصى - اعْال - ٍ افت ؽسیس فؾار ذَى 

. واّؼ حجن ازرار ٍ ّزگًَِ زرز ؽىن ؽسیس-لزهشی یا زرز زر پاّا –ٍجَز ذَى زر ازرار  -  یا زرز لگٌیپْلَ ّا

هؾاّسُ ..  عالئن یائغگی هاًٌس گزگزفتگی ٍ تعزیك ٍ،تعس اس عول هاُ 1-2 ،زر صَرت تززاؽتِ ؽسى ّز زٍ تروساى

 .ؽَز ؽَز وِ هعوَالً پیازُ رٍی ٍ هصزف ولغین تزای جلَگیزی اس پَوی اعترَاى تَصیِ هی هی

اطویٌاى حاصل گززز... تِ پشؽه هعالج ًؾاى زازُ ؽَز تا اس عسم ٍجَز تیواری تسذین ٍ  جَاب پاتَلَصی .  

 اگز ،تعس اس ّیغتزوتَهی احتوال ایجاز عزطاى تروساى تغیار ووتز اس افزاز زیگز وِ ّیغتزوتَهی ًؾسُ اًس هی تاؽس

 (ًاحیِ تٌاعلی ذارجی )ٍلَ - زّاًِ رحن واهالً تززاؽتِ ؽسُ تاؽس فمط هعایٌِ عاالًِ جْت تزرعی عزطاًْای ذَز ٍاصى 

 . یسآٍ ًیش تروساى تعول هی 

 پزیَز ّای ّویؾىی اس تیي هی رٍز ٍ فمط چٌس رٍس تعس اس عول ذًَزیشی ذفیفی اس ٍاصى زیسُ هی ؽَز وِ طثیعی

 .ؽوا تایس تا فمساى لاعسگی ٍ ًاتَاًی زر تارٍری عاسگاری پیسا وٌیس.هی تاؽس


