
 

 

 

 بخش ميالد : تهيه و تنظيم مطالب �
 

 روابط عمومي و  انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و  چاپ �

در صورت بروز عالئم زير بايد فوراً به پزشك            
 :معالج مراجعه شود

 

در صورت وقوع قرمزي يا ترشحات چركي از محل     ••••

 جراحي

 در صورت داشتن ترشحات واژينال    ••••

بوي بد و خونريزي شديد و هرگونه قرمزي يا درد پا     ••••

اشكال در دفـع  )  تب( يا افزايش درجه حرارت بدن 

 ادرار



 

 

عالئم يا عوارض احتمالي بعد از جراحي برداشتن        
 رحم

خونريزي، لخته شدن خون در وريدهاي عمقي پاهـا،  

 .مشكل در ادرار كردن

معموالً در اطاق عمل سوند ادراري در مثانه گذاشـتـه   

مي شود كه بعد از پائين آمدن از تخت و راه رفـتـن     

 .طبق نظرپزشك معالج سوند خارج مي شود

 

 

 :آموزش ها شامل
. سـاعـت  12ابتدا بيمار ناشتا مي ماند حداقل به مدت 

سپس رژيم مايعات شروع مي كند بعد از اجـابـت       

مزاج، رژيم غذايي سبك بعد از عمل جراحي اجتنـاب  

از خوردن غذاهاي نفاخ تا چند روز پس از جـراحـي     

استفاده از مايعات فراوان و   .... شير، حبوبات و:  شامل

رژيم پر فيبر تا از يبوست جلوگيري شود به بـيـمـار      

در مورد فعاليت نيز بيمار بايد تدريجاً .  توصيه مي شود

 . به فعاليت خود باز گردد

از نشستن به مدت طوالني بايد پرهيز كـرد زيـرا         ••••

باعث تجمع خون در لگن و افـزايـش خـطـرات       

 .شودمي عروقي

از بلند كردن اجسام سنگين و رانندگي خـودداري        ••••

 .كنيد

استفاده از تمرينات تنفسي عميق و تغيير وضعيـت      ••••

 و ورزشهاي پا 

روده   حـركـات    راه رفتن در حد تحمل به برگشـت     ••••

از جراحي  پس شده ايجاد درد كند و نفخ وكمك مي

 .را كاهش مي دهد

هيستركتومي يا برداشتن رحم از طريق زير انجام      
 :مي شود

 از راه شكم    ••••

 از راه واژن     ••••

 از طريق الپاراسكوپي    ••••
 

 علت

بزرگي بيش از حد رحم و يا خونريزي شديد يا ممكن 

 .است به دليل سرطان رحم باشد


