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 مراقبت های الزم بعد از برداشتن دهانه رحم

 

 

 :به این نکات باید توجه کنید  برداشتن  دهانه رحم بعد از عمل 

شود که با افزایش جریان خون و  عمل باید تالش کنید و راه رفتن را هرچه زودتر شروع کنید.  اینکار باعث میپس از  

 شود. کاهش انقباض عضالت درد کمی کاهش پیدا کند و همچنین باعث افزایش حرکات روده و دفع مناسب می

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

اریآموزش به بیمار دفتر پرست –انستیتو کانسر   
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 بهتر است که مراقب تغذیه خود باشید تا یبوست نداشته باشید. 

 زیجات و ساالد، روغن زیتون، تحرکصبح یک لیوان آب ولرم ناشتا، مصرف انجیر یا آلو، مصرف سبراه حل:  

 

در صورت تورم و یا سردی انتهاها و یا افزایش ضربان قلب و  .پاها و اندام انتهایی خود را مرتب چک کنید 

این حالت ممکن است نیاز به بستری در تنگی نفس  این حالت را به پزشک و یا پرستار خود اطالع دهید. 

 دهد که از تخت به هیچ وجه پائین نیایید.  پزشک دستور می ،مجدد داشته باشید و تا بهتر شدن این عالئم

 در این حالت باید بسیار مراقب باشید و زانوهای خود را باال نگیرید و یا زیر زانوی خود بالش قرار ندهید و زانو ها را خم نکنید.  

 

توانید از جوراب کشی یا واریس استفاده کنید و یا  باند کش را از کف پا به سمت زانو دور پای خود  ر صورت لزوم مید 

 بپیچید. 

 هفته پس از عمل  نکات زیر را رعایت کنید: 8سعی کنید تا  

  .از زور زدن و وارد کردن فشار به عضالت شکم بپرهیزید 

  کیلو خودداری کنید.  5از بلند کردن اجسام سنگین بیش از 
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  های سنگین خودداری کنید. های شدید و ورزش هفته از فعالیت 6-8تا 

 از فشار دادن زور زدن، هل دادن به اجسام خودداری کنید. 

 ها باال و پایین نروید. سعی کنید زیاد از پله 

 .حین نشستن پاهای خود را روی هم نیندازید 

 ر است از توالت فرنگی استفاده کنید.بهت 

  .مراقب باشید که یبوست نداشته باشید 

 )به بهداشت ناحیه تناسلی خود توجه داشته باشید )تراشیدن مو، شستشو، تعویض روزانه لباس زیر 

 توانید رابطه جنسی خود را شروع کنید. هفته پس از عمل می 6 

شود و رابطه جنسی هم  به جز در زمان  آنچه که مسلم است بیماری شما با رابطه جنسی به همسرتان منتقل نمی      

 کند. ی کردن برای شما مشکلی ایجاد نمی رادیوتراپ

 برای اطالع بیشتر در مورد این مسئله بهتر است با پزشکتان صحبت کنید. 

 ان مراجعه کنید.در صورت داشتن خونریزی از واژن به پزشکت 

 توانید پس از ترخیص حمام کنید و فقط بصورت ایستاده دوش بگیرید.  می 

ساعت یکبار ادرار کنید و حواستان به میزان دفع  4-3بسیار مهم است که هر  ی،پس از خارج کردن سوند ادرار 

 ادرار باشد.

 توانید به استخر بروید. می ،هایتان جوش خورده در صورتیکه بخیه 

پس از این عمل توانایی بچه دار شدن و عادت ماهیانه از بین  ،توجه به شدت بیماری و نوع عمل جراحیبا  

 (.توانید از پزشکتان بپرسید رود )می می

 پذیری، پوکی استخوان  ممکن است رخ  در برخی موارد پس از عمل، عوارضی مثل گرگرفتگی، تحریک 

 دهد.                   


