
 

  

 عمل: های قبل ازآموزش

  8-01  ساعت قبل از عمل چیزی نخورید در

اطالع  محضبهصورت اورژانسی بودن عمل 

 از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

 عمل شما خیلی اورژانسی  کهدرصورتی

نیست، قبل از عمل برای کاهش آلودگی و 

مام کنید و الزم است حاحتمال عفونت، است

موهای ناحیه عمل، قبل از جراحی تراشیده 

 شود.

 زیورآالت، اجسام  قبل از رفته به اتاق عمل

سر، لنز، دندان مصنوعی و  یفلزی، گیره

 غیره را خارج کنید.

  هایجورابو  زیراسلب، حتی هالباسکلیه 

د را درآورید و لباس مخصوص اتاق عمل  خو

 را بپوشید.

  قبل از خروج از بخش جراحی، ادرار خود را

 تخلیه کنید.

 ها و آرایش خود را پاك کنید.الك ناخن 

 

 

 موارد خونریزی غیرطبیعی زنان

 

 کورتاژ

curettage 

 كورتاژ چیست؟

 .انه رحم و تخلیه نسج آن را گویندباز كردن ده 

شایع ترین عملهای زنان است،  این عمل یکی از

تواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر می

 طبیعی زنان به کار رود. 

 

  بعد از تماس جنسی 

  بعدازآنهنگام یائسگی یا 

  به صورت لکه بینی قاعدگیدر بین دو دوره 

  ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه اول

 حاملگی

  خونریزی قاعدگی با فواصل منظم و حجم زیاد

 همراه با دفع لخته
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 های حین عملآموزش

 ایناحیه حسیبیعمل کورتاژ ضمن بیهوشی یا 

برای دسترسی آسان به رحم شما را  شودمیانجام 

 .دهندمیوضعیت مناسبی قرار در 

. کنندمیرحم را متسع )باز(  یدهانهابتدا 

است، محصوالت علت خونریزی سقط  کهدرصورتی

و اگر علت خونریزی  نمایندحاملگی را خارج می

نمونه  و رحمرحم  یدهانهوم است از بافت نامعل

 .دارندبرمی)بیوپسی( 

مشکوکی را یافت، او ممکن  یناحیهاگر پزشک شما 

است یک بخش یا همه آن را خارج کند و جهت 

 بافت را زیر شناسآسیبپاتولوژی بفرستد. یک 

تا سرطان یا دیگر  کندمیمیکروسکوپ آزمایش 

 احتمالی را تشخیص دهد. هایبیماری



  

 آموزش های بعد از عمل

  بعد از عمل از انجام کارهای سنگین و

 برداشتن اجسام سنگین خود داری کنید. 

  جنسی خودداری  از تماسهفته  4به مدت

مل شما برای خارج ع که یصورتکنید. در 

کردن بقایای حاملگی انجام شده، 

تمایل به بارداری مجدد الزم  کهیدرصورت

 ریتأخماه به  3است حاملگی خود را تا 

اندازید تا رحم شما آمادگی الزم را پیدا کند 

 حتما  برای بارداری مجدد  یریگمیتصمو 

 حت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود. ت

  ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته

بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از 

آن الزم است با پزشک خود مشورت نموده 

و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری 

 از بارداری انتخاب نمایید. 

 

 جاتیزگوشت قرمز، جگر، تخم مرغ، غالت ، سب مانند :

سبز، کشمش سبز استفاده نموده و درصورت نیاز  برای 

جبران کم خونی خود قرص های آهن تجویز شده 

 ماه استفاده نمایید.  3توسط پزشک را به مدت 

 

 بعد از كورتاژ از غذاهای سرشار از آهن

 ترشحات زیاد و غیرطبیعی 

 درد زیاد در قسمت زیر شکم 

 افزایش خونریزی 

 ترشحات بدبو 

  ،هر نوع حالت غیرطبیعی مثل سردی

 حالی و غیرهضعف، بی

 

 در موارد زیر الزم است به پزشک مراجعه نمایید:

 بابادی )سوپروایزر آموزشی( -ف كننده:تهیه

 (متخصص زنان و زایمانفرسا )دکتر آزیتا  تائید كننده:

 سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران منبع:
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info@eghbal-hospital.com 

 تلفن:

 99423866  

99423899 

 نبش رودکی -خیابان آذربایجان -تهران  
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