
  

  

 

بعد از ظهر ها ساعتی را برای استراحت در بستر   •

 اختصاص دهید. 

ر های سبک منزل در حد کار های روزمره ا ک  •

بالمانع است. جهت   … آشپزی معمولی ، اتو زدن و 

حفظ وزن مناسب به افزایش فعالیت فیزیکی توجه 

 گردد. 

هفته بعد از عمل نزدیکی جنسی را به تعویق    6تا   •

 بیندازید. 

برحسب نیاز می توانید اقدام به دوش گرفتن نمائید   •

که بهتر است دوش بعد از ترخیص ، روی صندلی  

 انجام گیرد. 

خشک    محل زخم را بعد از استحمام با سشوار  •

 کنید. 

از زور زدن جهت اجابت مزاج یا دفع ادرار  •

 خودداری گردد. 

 

 

هیسترکتومی عمل   

 دستورات بعد از ترخیص 

  اندازه   بار   4  الی  3  روزی   را   تب   اول   هفته   در  •

 . کنید گیری 

  و   چرب   کم   و   سبک   های   غذا   اول   روز   چند  در  •

 ماهی،   از   است   بهتر .  نمایید  مصرف   پروتئین   کم 

 پخته،   ترجیحا    سبزیجات   ساالد   جوجه،   سوپ 

 کم   لبنیات ) کلسیم   پر   های   غذا   و   تازه   جات   میوه 

.  گردد   استفاده   غالت   و   میوه   آب   زیاد،   آب   ، ( چرب 

  باشد،   می   آل   ایده   عمل   از   بعد  مناسب   وزن   حفظ 

 .شود   جلوگیری   پرخوری   از  لطفا 

  بلند  شامل   شدید  فعالیت   از   ،   اول   هفته   دو   در  •

 های   کار  ،   زیاد   تحریک   ،  سنگین   اجسام   کردن 

 روی   پیاده .  نمائید  خودداری   … و   منزل   سنگین 

 دقیقه   20  حداکثر   تا   منزل،  فضای   در   را   روزانه 

 و   سرعت   تدریجا   و   دهید  انجام  اول   هفته   در 

 . دهید  افزایش   را   خود   مسافت 
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منیزیم را   ر برای درمان یبوست می توان شربت شی  •

 طبق دستور پزشک استفاده کرد. 

 داروها باید طبق دستور پزشک استفاده شود.  •

جهت برگشت به شغل با پزشک خود مشورت نمائید   •

در حالت کلی می توانید بعد از یک ماه در صورتی  

انرژی برای انجام کار دارید ، کار خود را  که احساس 

 آغاز نمائید. 

 از سیگار کشیدن تا یک ماه خودداری کنید.  •

از وارد کردن هر چیزی مثل تامپون در واژن   •

 خودداری کنید. 

از پد های بهداشتی برای خونریزی و ترشحات واژن   •

 استفاده کنید. 

از مصرف خوراکی های نفاخ مانند حبوبات، پلو و   •

  …خورش، میوه خام، سبزی خام، آب میوه خام و

 پرهیز کنید.  جراحی  از بعد هفته یک مدت به

 



  
 

در صورت بروز عالئم زیر هرچه زود تر 

 به بیمارستان اقبال مراجعه نمائید:

 
هفته بعد از عمل ، زیاد    6ادامه لکه بینی بعد از   •

بودن مقدار خونریزی واژینال با افزایش مقدار آن در  

طی روز های بعد از عمل و یا شروع مجدد آن)حتی  

لکه بینی بعد از قطع شدن( ، هر عالمت عفونت 

مثل تب ، لرز یا ترشح بد بو ، احساس ضعف شدید  

تکرر ادرار ،   و سرگیجه ، مشکل در رفع ادرار و 

احساس وجود جسم خارجی و یا هر عالمت غیر 

 معمول دیگر در شکم. 

در هفته اول درجه حرارت ، دمای بدن خود را  •

اندازه گیری و ثبت نمائید و در صورت باالتر بودن  

درجه سانتیگراد به پزشک معالج خود اطالع    38از  

 دهید. 

روز بعد از    10جهت کشیدن بخیه ها می توانید   •

 ترین   ا نزدیک یبیمارستان و    عمل به درمانگاه زنان 

 درمانگاه مراجعه نمائید. 

زمان و مکان ویزیت بعد از جراحی را از پزشک و   •

 پرستار خود بپرسید. 

نسج رحمی شما که برای   آزمایش   حتما جواب  •

بررسی پائولوژی ارسال شده است در زمان مقرر 

دریافت کرده و نتیجه پائولوژی را به پزشک خود  

 نشان دهید. 

 

 

طور کلی خارج شدن رحم نباید هیچ تاثیری بر  به 

روی کیفیت زندگی خانم ها بگذارد اما در صورت بروز  

هر گونه عارضه و مشکلی می توانید با پزشک خود  

 .مشورت های الزم را داشته باشید 

 مهم:نکته  

 سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران منبع: 
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 تلفن:

  66832495   

66832766 
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