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یا و  برداری شامل عفونت در محل زخم سایر خطرات رحم 

 .ایجاد لخته خون است که شای  نیستند

 احساس بیمار پس از هیسترکتومی چگونه است؟

پاسخ عاطفی زنان مختلف نسبت به عمل ییسترکتاومای   

بسیار متفاوت است و معموال به علت عمل جراحی بستگی 

 .دارد

گایی اوقات کایش درد و ناراحتی عادت مایانه که به علت 

عمل ییسترکتومی حاصل می شود می تواند احسااسای     

 .مثبت را در فرد ایجاد کند

برخی از زنان نی  از اینکه دیگر قادر به باردار شدن نامای   

در این وضعیت صحبات  .  باشند احساس ناراحتی می کنند

کردن با یک نفر دیگر و دلداری دادن به وی می تاواناد     

 .کمک خوبی به بیمار بکند

اکثر زنان ییچ گونه تاثیر منفی بر روی لذت جنسی خود را 

 .تجربه نمی کنند

اغلب افراد حتی با بهبود زندگی جنسی خود مواجه مای    

شوند به خصوص اگر خونری ی طوالنی مادت و درد در        

ینگام رابطه جنسی در گذشته باعث کایش لذت جنسای  

 .می شده است

 چه کسانی کاندید این عمل می باشند ؟

افتادگی شدید رحم که با جراحی معمول قابل ترمیم نمای    -

 .باشد

 یا سرطان رحم، سرویکس و تخمدان -

 یای غیر طبیعی واژن خونری ی -

 دردیای م من لگن -

 ضخیم شدن بافت ماییچه رحم -

 قاعدگی یای طوالنی مدت و دردناک -

 :عوارض هیسترکتومی 

اغلب زنانی کاه  .  خطر است برداری کی عمل جراحی کم رحم

شوند پس از جراحی دچار موکل یا عارضاه   برداری می رحم

برداری نی  مانند یر عمل جراحای    اما رحم.  شوند جدی نمی

از .  دیگر ممکن است در زنان عوارضی به دنبال داشته باشاد 

 :جمله این عوارض میتوان به این موارد اشاره کرد

 اختیاری ادراری  بی

 (زدگی واژن از بدن  بیرون)پروالپس واژن 

ییسترکتومی روشی است که در آن قسمتی از رحم یاک    

 .شود زن و یا تمام آن با عمل جراحی برداشته می

این عمل برای درمان موکالت متعددی بکار میرود؛ مانناد  

دردیای لگنی، موکالت قاعدگی، توماوریاا و دیاگار         

البته بر اساس موکل بیمار ممکن است .  بیماریهای مربوطه

، ( لوله فاالاو     )  عالوه بر رحم، برداشتن لوله یای رحمی 

 .نی  ضرورت یابد( سرویکس)تخمدان یا ویا دیانه رحم 

پس از برداشتن رحم، زن توانایی بچه دار شدن را از دسات  

اگر (.  یای فالو  و تخمدان یمچنین برداشتن لوله) دید  می

این عمل قبل از شروع یائسگی انجام شود ممکان اسات     

یای فالو  یاا   یائسگی زودتر رخ دید و در صورتی که لوله

تخمدان نی  یمراه با رحم خارج شوناد فارد وارد دوره_         

 .شود یائسگی می

 

 


