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   هیسترکتومیهیسترکتومیهیسترکتومی

                  GT-PA-149کد سند :        

 واحد آموزش سالمت 

 89بهار 

 05256453-56شماره تلفن :     

هفته بعد از عمل از مقاربت پرهیز کنید.      هفته بعد از عمل از مقاربت پرهیز کنید.      هفته بعد از عمل از مقاربت پرهیز کنید.         888تا تا تا 

   از کشیدن سیگار و دخانیات پرهیز کنید .از کشیدن سیگار و دخانیات پرهیز کنید .از کشیدن سیگار و دخانیات پرهیز کنید .

با از بین رفتن درد و قطع خونریزی فعالیت های با از بین رفتن درد و قطع خونریزی فعالیت های با از بین رفتن درد و قطع خونریزی فعالیت های 

روزمره و کارهای سبک مثل آشپزی،اتوکشی را روزمره و کارهای سبک مثل آشپزی،اتوکشی را روزمره و کارهای سبک مثل آشپزی،اتوکشی را 

میتوانید انجام دهید .                                            میتوانید انجام دهید .                                            میتوانید انجام دهید .                                            

حین استحمام محل زخم را با آب و شامپو بچه حین استحمام محل زخم را با آب و شامپو بچه حین استحمام محل زخم را با آب و شامپو بچه 

شستشو دهید از لیف کشیدن روی زخم پرهیز شستشو دهید از لیف کشیدن روی زخم پرهیز شستشو دهید از لیف کشیدن روی زخم پرهیز 

کنید و سپس محل را با سشوار خشک نمایید.  کنید و سپس محل را با سشوار خشک نمایید.  کنید و سپس محل را با سشوار خشک نمایید.  

هفته پس از عمل وجود کمی ترشح یا هفته پس از عمل وجود کمی ترشح یا هفته پس از عمل وجود کمی ترشح یا    444تا تا تا    222

خونریزی از واژن طبیعی است مشاهده لک خونریزی از واژن طبیعی است مشاهده لک خونریزی از واژن طبیعی است مشاهده لک 

بینی و یا ترشح خونی بعد از عمل طبیعی است    بینی و یا ترشح خونی بعد از عمل طبیعی است    بینی و یا ترشح خونی بعد از عمل طبیعی است    

داروها ومخصوصا آنتی بیوتیک ها را طبق داروها ومخصوصا آنتی بیوتیک ها را طبق داروها ومخصوصا آنتی بیوتیک ها را طبق 

   دستور پزشک و به موقع استفاده نمایید.                               دستور پزشک و به موقع استفاده نمایید.                               دستور پزشک و به موقع استفاده نمایید.                               

روز پس از عمل جهت روز پس از عمل جهت روز پس از عمل جهت    010101تا تا تا    777طبق نظر پزشک طبق نظر پزشک طبق نظر پزشک 

   کشیدن بخیه ها به پزشک خود مراجعه نمایید. کشیدن بخیه ها به پزشک خود مراجعه نمایید. کشیدن بخیه ها به پزشک خود مراجعه نمایید. 

جهت برگشتن به کار با پزشک خود مشورت جهت برگشتن به کار با پزشک خود مشورت جهت برگشتن به کار با پزشک خود مشورت 

کنید.                                                                     کنید.                                                                     کنید.                                                                     

هفته پس از عمل بهبودی کامل هفته پس از عمل بهبودی کامل هفته پس از عمل بهبودی کامل    888تا تا تا 666معموال معموال معموال 

   حاصل خواهد شد. حاصل خواهد شد. حاصل خواهد شد. 

خارج نمودن رحم اصوال تاثیری در کیفیت 

زندگی و فعالیت جنسی زنان ندارد در صورت 

هر گونه نگرانی و مشکل حتما با پزشک خود 

مشورت نمایید.                                                                         

در صورت وجود هر یک از عالیم زیر پس از 

عمل به پزشک خود یا مرکز درمانی مراجعه 

کنید:                                                                   

قرمزی ، تورم ،ترشح چرک از محل عمل                    

درجه و به باال                                                      88داشتن تب 

خونریزی شدید از واژن                                                                     

هفته بعد از عمل                                      6ادامه لکه بینی بیش از 

هر عالمت عفونت مثل تب،لرز،ترشح بدبو                              

احساس ضعف شدید و سرگیجه                                     

مشکل در دفع ادرار و تکرر ادرار                                            

خون در ادرار                                                                                 

درد خیلی شدید شکم                                                                                                          

 هر عالمت غیر معمول دیگر
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در مواردی که ممکن است نیاز به تخلیه روده باشد طبق 

دستور پزشک از انما استفاده می شود شما باید مرتب 

پیاده روی کنید تا روده ها فعالیتشان سریعتر شود و   

تخلیه صورت بگیرد. رضایت پدران برای دختران  

 مجرد،رضایت همسر  برای متاهلین ضروری است.

از ناحیه ناف به پایین را شیو کرده وتمیز باشید.             

بعد از عمل تا زمان دستور پزشک که بعد از عمل : 

توسط پرستارها گفته می شود از خوردن و آشامیدن 

پرهیز کنید.                                                                  

ساعت بعد از عمل  24تا  02سوند ادراری معموال از 

خارج خواهد شد. برای پایین آمدن از تخت عجله 

بیمار محترم لطفا پس از ترخیص به نکنید.                 

توصیه های زیر توجه فرمایید.                                                                                            

 در چند روز اول غذاهای سبک میل نمایید.                                      

بهتر است پس از عمل از مواد غذایی غنی از پروتئین 

مانند گوشت،ماهی،پنیر،تخم مرغ استفاده نمایید.            

بهتر است ترجیحا از سبزیجات پخته،میوه تازه،غذاهای  

پرکلسیم، لبنیات کم چرب ،آب زیاد ،آبمیوه طبیعی و    

غالت استفاده کنید.                                                                   

برای پیشگیری از بروز نفخ قدم بزنید و برای مدتی 

غذاهای و مایعات نفاخ مثل شیر ،آب میوه صنعتی 

 نخورید .

برای بهبود گردش خون و جلوگیری  از عفونت ریه 

،نفس عمیق بکشید و سرفه نکنید و برای جلوگیری از 

هر گونه احسلس ناراحتی در هنگام سرفه و تنفس 

عمیق میتوانید با حمایت محل عمل)با دست یا بالش( 

 سرفه های موثر بکنید.                                                              

به محض اجازه خروج از تخت همکاری کنید وراه بروید 

تا مدتی از نشستن یا دراز گشیدن طوالنی مدت 

خودداری کنیدبه تدریج فعالیت خود را افزایش 

دهید.پیاده روی کنید و در بین پیاده روی به خود 

استراحت دهید .                                                                                                                             

از زور زدن در حین اجابت مزاج یا دفع ادرار خودداری 

 کنید جهت پیشگیری از یبوست از غذاهای پرفیبرمانند          

انجیر،برگ زردآلو، کمپوت گالبی ، زیتون،روغن زیتون، 

لیوان( استفاده کنیدو طبق  8-02مایعات فراوان)

دستور  پزشک از شربت شیر منیزیم استفاده نمایید.                                 

ماه از بلند کردن اجسام سنگین خودداری  6تا مدت 

کنید و تا دو هفته از فعالیت شدید ،تحرک زیاد کارهای 

سنگین در منزل و ورزش های سنگین خودداری کنید.                                    

انجام ورزشهای سبک طبق نظر پزشک معالج و پیاده 

روی بسیار مناسب است و پیاده روی روزانه را در فضای 

دقیقه در هفته اول انجام دهید و  21منزل تا حد اکثر 

 تدریجا سرعت و مسافت خود را افزایش دهید.

 

 رحم چیست ؟

رحم اندامی عضالنی است که در جنس مونث وجود 

دارد .به شکل گالبی که در داخل محوطه لگن قرار 

دارد.وظیفه رحم نگهداری و تغذیه جنین در حال رشد 

 است .

 هیسترکتومی چیست ؟ 

 عمل جراحی خارج کردن رحم را می گویند.

علل هیسترکتومی :                                                          

افتادگی رحم ،بیماری های التهابی لگن ،وجود میوم 

های بزرگ مشکالتی از قبیل درد شدید لگن 

،خونریزی شدید لگن ،خونریزی شدید،ونامنظم بودن 

عادت ماهیانه                                                             

ساعت قبل از عمل      02تا  8الزم است قبل از عمل: 

)ناشتا( باشید،بعلت بیهوشی وعوارضی مثل استفراغ 

ساعت قبل از عمل  24همچنین توصیه می شود از

 غذاهای سنگین مصرف نکنید.

روز قبل از عمل در بیمارستان بستری می شوید و یک 

سری آزمایش برای شما درخواست می شود .لطفا به 

هر چیزی که حساسیت دارید حتی چسب پانسمان، 

سابقه بیماری و بستری در گذشته و مصرف سیگار و 

الکل و داروهایتان را شرح دهید.                               

اگر سرما خوردید ویا عفونت ادراری دارید حتما اطالع 

 دهید.


