
 هيستركتومي

اين عمل رايج ترين عملي است كه توسط پزشك  به برداشتن رحم طي عمل جراحي هيستركتومي گفته مي شود.

پس از برداشتن رحم زن توانايي باردار شدن را از دست ميدهد.اين عمل عالوه بر سرطان  انجام مي شود.زنان 

براي ساير اختالالت مثل خونريزي غير طبيعي اندومتريوز،رشد غير سرطاني رحم و دهانه رحم و لوله هاي رحمي، 

 م مي شود.مشكالت مربوط به شل شدن عضالت كف لگن،افتادگي رحم و صدمات وارده به آن نيز انجا

هاي فالوپ انجام شود ممكن است يائسگي زودتر رخ دهد و در صورتي كه لوله يائسگي گر اين عمل قبل از شروعا

 .شوديائسگي مي ي يا تخمدان نيز همراه با رحم خارج شوند فرد وارد دوره

 

 علل هيستركتومي

 در صورت موارد زير ممكن جراحي هيستركتومي براي شما الزم باشد.

 فيبروم هاي رحمي: 

فيبروم هاي رحمي توده هاي غير سرطاني هستند كه در ديواره ي رحم رشد مي كنند و در صورت ايجاد 

 درد، خونريزي يا ديگر مشكالت، هيستركتومي انجام مي شود.

  خونريزي غير معمول 

 )پروالپس رحم)بيرون زدگي رحم: 

در زناني  اين مشكل هنگامي رخ مي دهد كه رحم از جاي معمول خود به درون واژن بلغزد. اين مشكل بيشتر

كه زايمان هاي طبيعي متعددي داشته اند، شايع است اما ممكن است پس از يائسگي يا به دليل چاقي رخ 

 دهد.

 اندومتريوز 

مشكل هنگامي رخ مي دهد كه بافت رحم در خارج رحم شروع به رشد كند، اين مشكل مي تواند اين 

 موجب درد شديد و خونريزي شود.

 

 وجود بدخيمي در رحم، تخمدان و دهانه ي رحم 

 

در صورت ابتال به سرطان در يكي از اين نواحي، هيستركتومي مي تواند بهترين گزينه براي شما باشد. 

 .ديگر شامل شيمي درماني و پرتودرماني هستنددرمان هاي 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D8%B3%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D8%B3%DA%AF%DB%8C


 اين عمل به سه  طريق انجام مي شود 

  از طريق برشي روي شكم 

 ،از طرق واژن 

  )از طريق الپراسكوپي)جراحي با حداقل برش 

 

 بهترين روش جراحي از طريق واژن است كه در صورتي كه بيمار شرايط آن را داشته باشد انجام مي شود .

 رحم تنها راه حل دائمي درمان فيبروم هاي رحمي است.برداشتن 

 شايعترين عوارض جراحي برداشتن رحم  

 .آسيب مجاري ادرار ،مثانه يا مقعد در طول جراحي كه ممكن است براي ترميم آن به جراحي اضافي نياز پيدا شود 

 

  فقدان عملكرد طبيعي تخمدان باعث كاهش سطح استروژن و خشكي واژن مي شود 

 

 شروع زود رس عالئم يائسگي در زمان برداشتن تخمدان 

 

 تشكيل بافت اسكار و چسبندگي هاي شكمي 

نكته:برخالف تصور عموم مردم برداشتن رحم هيچ تاثيري در كاهش ميل جنسي ندارد.همچنين 

 هيچ ارتباطي بين برداشتن رحم با افزايش فشار خون و ازدياد وزن ندارد

. 

 آمادگي هاي الزم قبل از عمل جراحي 

  مشاوره بيهوشي و ساير اقدامات مورد نياز به وروز قبل از عمل  جراحي جهت  انجام آزمايشات اوليه

 .بيمارستان مراجعه نماييد

 در صورت صالحديد پزشك مربوطه جوراب واريس تهيه شود. 

  شب به بعد هيچ چيزي حتي آب ميل نشود. 12از ساعت 

 راالت خود را بيرون بياوريد.تمامي زيو 

 .روز قبل از عمل حمام رفته و از ناحيه ناف به پايين را كامال شيو نماييد 

 .آرايش و الك ناخن نداشته باشيد 

 .جهت بستري يك همراهي خانم داشته باشيد 



  آخرين آزمايشات و سونوگرافي  و مشاوره هاي پزشكي و در صورت جراحي هاي قبلي شرح عمل خود را

 همراه داشته باشيد. به

  در صورت مصرف داروي خاص،با اجازه پزشك بيهوشي داروهاي خود را تا زمان عمل ادامه داده و به

 .همراه بياوريد 

 

 مراقبت هاي بعد ازجراحي

  روش باز يعني الپاراتومي و در روش بسته محل زخم بايد حتما خشك نگهداشته شود تا از رشد در

 ميكروبها جلوگيري شود . 

  داشته مي شود نگه خشك و باز زخم و شود مي برداشته ۴8  تا 2۴پانسمان روي زخم بعد از. 

  معموال بخيه ها خودبه خود جذب ميشوند و اگر قابل جذب نباشند بعد از يك هفته ميتوان انرا

با ه معموال ك باشد داشته وجود زخم محل از است ممكن چاق افراد در خونالود و آبكي ترشحات  كشيد

 . رعايت همين نكات بهبود مي يابد

 ليت سنگين اجتناب شود در موراد الپاروسكوپي فعا از بايد هفته شش تا  اگر شكم باز شده باشد

مي توانند فعاليت هاي هيچگونه استراحتي معموال به بيمار داده نميشود و بعد از چند روزتا يك هفته 

 معمول خود را از سر گيرند.

   گيرد و  دوم بعد از عمل و بالفاصله بعد از برداشتن پانسمان بصورت روزانه انجام مياستحمام از روز

 .  كامال خشك شود جريان هواي ماليم سشواربهتر است بعد از حمام محل زخم با 

داروهاي مسكن ) بيشتر ژلوفن و مفناميك اسيد( شياف مقعدي ديكلوفناك و همچنين داروهاي الزم  

 .  گردد تجويز ميطبق نظر پزشك  جهت بهبود نفخ و يبوست بيمار 

  تا چهار تا شش هفته بعد از عمل بايد از مقاربت جنسي اجتناب گردد.   

  دروز بعد از عمل عالئم يائسگي مانند گرگرفتگي و در صورت برداشته شدن هر دو تخمدان بالفاصله چن

تعريق و.. مشاهده ميشود كه معموال پياده روي و مصرف كلسيم براي جلوگيري از پوكي استخوان توصيه 

 .شود مي

  ج نشان داده شود تا از عدم وجود بيماري بدخيم و ... اطمينان معال پزشك به بايد حتما  جواب پاتولوژي

 .  حاصل گردد

   خارج نمودن رحم اصوال نبايد تاثيري در كيفيت زندگي و فعاليت جنسي زنان داشته باشد و در صورت

 . هرگونه نگراني و يا مشكلي حتما بايد با پزشك معالج خود مشورت نمايد

   درد شكم  -بعد از عمل در صورت وجود هر كدام از عالئم زير بايدبه پزشك خود اطالع دهيد: تب- 

 شديد افت و قلب طپش - واژينال  خونريزي -تهوع و استفراغ طول كشيده  -و مدفوع  عدم دفع گاز

 درد - عمل محل از( فتق) توده زدگي بيرون - واژن يا زخم محل از بدبو ترشحات- اسهال - خون فشار

 كاهش حجم ادرار وهرگونه درد شكم  -درار ا در خون وجود - ها پهلو



 به طور مرتب راه برويد. 

  هفته رانندگي نكنيد 3مدت به. 

  را بلند نكنيد.اشيا سنگين 

  از كارهاي سنگين منزل و ورزش هايي چون وزنه زدن، دو و پياده روي سنگين كه سبب تنفس سخت

 . ميشود بپرهيزيد

 را با قرار دادن يك بالش بر روي آن حمايت نماييد شكمي هنگام سرفه يا عطسه محل برش جراحي. 

  سبك در حجم كم مصرف كنيدسعي كنيد غذاهاي. 

  ليوان در روز تا از يبوست جلوگيري نمايد 8آب به ميزان فراوان مصرف كنيد. حداقل. 

 برا ي جلوگيري از يبوست از روغن زيتون، آلو و انجير خشك خيس كرده استفاده كنيد. 

 

 

 

 

 

 تهيه كننده:

 الهام فرهادپور

97 بهار  

 ويليامزكتاب زنان  منبع:

 

 

 

 

 

 


