
 

 

 

 بخش ميالد : تهيه و تنظيم مطالب �
 

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ �

بيمار بايد چند روز در منزل استراحت نموده و از انجام كارهاي  •

انجام كارهاي  .  سنگين تا پايان دوران بارداري خودداري نمايد  

 .بالمانع مي باشد) هفته2(روزمره پس از اتمام دوره استراحت 

بعد از عمل سركالژ در بعضي مواقع كمي خونريـزي يـا لكـه       •

روز ادامـه     2يا  1بيني ايجاد مي شود كه ممكن است در طي    

 .داشته و سپس قطع شود
 

بـه    بـايـد    در صورت بروز هر يك از عالئم زيـر   

 :پزشك معالج اطالع داده شود

 بروز انقباضات رحمي و درد زير شكم،كمر و دردهاي زايماني

 خونريزي واژينال •
 ترشح زياد واژينال  •
 پارگي كيسه آب •

 تهوع و استفراغ •
 درجه يا لرز 38تب باالي  •
 

در صورت بروز دردهاي زود هنگام و زايمان زودرس بايـد بخيـه     

سركالژ باز شود لذا بايد در اين مواقع فرد در بيمارسـتان تحـت          

مراقبت قرار گرفته تا به موقع در خصوص باز كـردن نـخ بخيـه        

 .اقدام شود

قبل ازشروع دردهاي زايماني، بخيه هاي دهانه رحم بازمي شـود    

هـا معمـوالًدر انتهـاي      تا زايمان امكان پذيرباشد، برداشتن بخيـه  

حسي به بي شود و يك عمل بدون درد بوده و نياز   حاملگي انجام مي

 .يا بيهوشي ندارد و در عرض چند دقيقه انجام مي گيرد



 

 

 :علل نارسائي دهانه رحم

نارسائي دهانه رحم مي تواند مادرزادي بوده و در اثـر ناهنجـاري      

در بعضي مواقع به دنبـال      .  هاي ساختماني دهانه رحم ايجاد شود

آسيب هاي وارده به دهانه رحم در اثر دستكاري هاي جراحـي و        

.... درماني، عفونت، پارگي در اثر زايمان سخت يا سقط عمـدي و    

 .ايجاد شود
نارسائي دهانه رحم معموالً زماني تشخيص داده مي شود كه فرد    

سابقه سقط هاي بدون درد در سه ماهه دوم حاملگي داشته باشد    

البته معاينه فيزيكي و سونوگرافي نيز در تشخيص نارسائي كمك   

 .كننده مي باشد

 :درمان نارسائي دهانه رحم

در نارسائي دهانه رحم جهت حفظ و تداوم حاملگي، عمل سركالژ 

انجام مي شـود و بـراي هـر بـار حاملگـي              )  دوختن دهانه رحم (

عمل سركالژ از سقط و زايمان زودرس جلوگـيري  .  ضروري است

درصد موارد نارسائي دهانـه رحـم، موفقيـت        90تا 85نموده و در 

حاملگي انجام مـي گـيرد        12آمير مي باشد و معموالً بعد از هفته

ولي در صورت هرگونه شك به سقط اجتناب ناپذير يـا فرامـوش      

عمـل  .  شده و يا پارگي كيسه آب اين عمـل نبايـد انجـام شـود            

سركالژ تحت بي حسي نخاعي يا بيهوشي عمومـي انجـام مـي          

گيرد و چند ساعت بعد از عمل در صورت ثابـت بـودن وضـعيت          

بطور كلي در عمل سركالژ، بـا      .  عمومي مددجو مرخص مي شود

 .مي شوداستفاده از نخ بخيه مخصوص دهانه رحم به روش خاص بسته 

 :مراقبت هاي قبل و بعد از عمل سركالژ

بيمار بايد از يك هفته قبل تا دو هفته بعد از عمل سـركالژ از      •

 . نزديكي پرهيز نمايد

شب قبل از عمل بايد يك شام سبك نظير سوپ مصرف نمايد  •

و پس از آن ديگر هيچ نوع مواد خوراكي وآشـاميدني مـصرف     

 .نكند
بعد از عمل سركالژ معموالً فرد چند ساعت در بخـش تحـت        •

مراقبت قرارمي گيرد و در صورت ثابت بودن وضعيت عمومي،   

 .با صالح ديد پزشك مرخص مي شود

سركالژ يك روش جراحي است كه در موارد نارسائي دهانه رحـم  

براي جلوگيري از باز شدن رحم و خـروج محـصوالت حاملگـي           

نارسائي دهانه رحـم، بـه      .  و سقط انجام مي گيرد)  جفت و جنين(

حالتي گفته مي شود كه بافت دهانه رحم تحمل وزن محصوالت    

حاملگي را نداشته و درطول حاملگي بدون هيچ گونه عالمـتي از     

بـاز شـده و باعـث خـروج          .....  قبيل درد و انقباضـات رحمـي و        

معموالًسـقط ناشـي از     .  محصوالت حاملگي و سـقط مـي شـود         

دهد نارسائي دهانه رحم در اولين بارداري در سه ماهه دوم رخ مي 

در اثر باز  .  و ممكن است در بارداري هاي بعدي زودتر اتفاق بيفتد

شدن دهانه رحم، كيسه آب، به سمت خارج از دهانه رحم برجسته 

سـانتي مـتر بـاز شـود        4شده و معموالً وقتي دهانه رحم تا حدود 

كيسه آب پاره و انقباضات رحمي شروع مي شود و در نهايت بـه      

 .خروج جفت و جنين و سقط منتهي مي شود


