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 ؟ماذا أتوقع بعد عملٌة ترمٌم المهبل أو استئصال الرحم عن طرٌق المهبل

بعد العملٌة مباشرًة قد ٌكون هناك قسطره )أنبوب( فً المثانة و التً تسمح للبول بالخروج من المثانة إلى كٌس، باإلضافه إلى حشوة فً 

 ساعة. 24إلى  8و الحشوة، و هً عادًة ما بٌن  المهبل لمنع النزٌف. سٌحدد طبٌبك المده الالزمه لبقاء القسطرة
 

 ةاأللم / االنزعاج بعد العملٌ
قد تشعرٌن بعد العملٌة ببعض األلم أو اإلنزعاج فً أعلى الفخذ، المهبل و أسفل البطن. إذا كانت عملٌتِك تتضمن تعلٌق عجزي )سواء 

ٍغ  أسبوع إلى أسبوعٌنصٍختفً ٍؼظٌ األىٌ و االّزػبج فً غعىُ  .رةبؤلم حاد فً داخل المإخ تشعرٌنكان قبو المهبل أو الرحم(، فقد 

 إٍنبٍّة اصتَزارٓ ىؼذة أصببٍغ.

سٌوصف لِك  ى راحتِك. عند خروجك من المستشفىالمستشفى سٌوصف لِك أدوٌه لتسكٌن األلم و ذلك حفاظاً علأثْبء وجىدٍك فً 
 )التً ال تحتاج وصفه طبٌه( قد تفً بالغرض. مسكنات، مع العلم بؤن المسكنات المتوفره فً الصٌدلٌات

 ةًدا قبل أخذ الدواء. بقائك متحكمٌفضل أن تؤخذ مسكنات األلم فً المرحلة المبكرة بعد العملٌة بانتظام، ال تنتظري األلم الى أن ٌصبح شدٌ
 سكنات اتصلً بطبٌبك.ٌب للمعافً بسرعة. إذا كان ألمك ال ٌستجو بالتالً على الت فً األلم سٌساعدك على الحركة

 

 الوقاٌة من تجلط الدم الورٌدي

األرجل( عالٌة. لتقلٌل احتمال حدوثها قد ٌصف  جلط الدم الورٌدي )جلطات فً أوردةبت بعد العملٌة الجراحٌة تكون خطورة االصابة
 طبٌبك جوارب ضاغطة و حقنة مسٌلة للدم ٌومٌا.

ً و مد الركبتٌن بضع مرات متوسطة بشكل دائري و ثن ٌطة مثل تحرٌك األقدام بسرعةن بسٌتمار زاولًو أنِت فً السرٌر حاولً أن ت
. تجنبً وضع رجل على األخرى. ننصح بالمشً )تحت إشراف طبً( بؤسرع وقت ممكن بعد العملٌة. فً بعض األحٌان تإخذ كل ساعة

 م، عندها سٌخبرك طبٌبك باالزم.معاٌٌر وقائٌة إضافٌة و خاصة عندما ٌكون وضعك الصحً ٌزٌد احتمال تجلط الد
 

 عمل المثانة و المستقٌم بعد العملٌة

 11إلى  5بعد عملٌة ترمٌم المثانة قد تالحظٌن أن التبول فً البداٌة قد ٌكون بطٌئا و ٌؤخذ وقت أطول من الطبٌعً لتفرٌغ المثانة. تقرٌبا 

 الجمعٌة العالمٌة للمسالك البولٌة النسائٌة
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، قد ٌتطلب األمر وضع أنبوب قسطرة إلى أن ٌخف التورم و تعود المثانة % من النساء ٌواجهن صعوبة فً تفرٌغ المثانة كلٌاً بعد العملٌة
 (.الى اسبوعٌن أسبوع منإلى وظٌفتها الطبٌعٌة )

اإلمساك هً مشكلة شائعة بعد العملٌة. قبل و بعد العملٌة الجراحٌة ٌجب علٌِك أكل الكثٌر من الفواكه و األلٌاف و شرب الكثٌر من 
ة البراز. بعد العملٌة سٌوصف لِك ملٌنات للبراز و ذلك للوقاٌة من اإلمساك. تناولٌها بشكل منتظم عند خروجِك السوائل للحفاظ على لٌون

فً المهبل. بعض النساء ٌشعرن  ٌسبب ذلك ضغط على الغرز الموجودة للمنزل. من الضروري جداَ تجنب الدفع الشدٌد عند التبرز حٌث
 ٌخف األلم بعد بضع أٌام. ادةبآآلم حادة أو حارقة فً المستقٌم، و ع

 

 للنشاط بعد العملٌة العودة
 أكبر قدر من الراحة و االستماع إلى ما ٌقوله جسمك.ػيى أخذ ، لذلك احرصً على الحصول شعرٌن بالتعب الزائد بعد العملٌةقد ت

فترات مشً قصٌرة  مستوى نشاطِك، أدخلً علٌه عندما تشعرٌن بؤنك مستعدة لزٌادة ابدئً بالمشً فً منزلِك و
و ٌومٌة. المشً ٌعتبر نشاط جٌد، فهو ال ٌضع اال ضغط بسٌط جدا على الترمٌم الجراحً. ال تتمرنً بهدف 

د العملٌة. ٌمكنك أسابٌع بع 6اللٌاقة مثل: الركض، المشً السرٌع، تمارٌن اإلٌروبٌك )الهوائٌة( لمدة ال تقل عن 
، و عادة ٌكون من أسبوع إلى أسبوعٌن بعد بؤنِك مستعدة عضالت الحوض عندما تشعرٌن العودة لتمارٌن

العملٌة. )لمعلومات إضافٌة عن كٌفٌة القٌام بتمارٌن عضالت الحوض، زوري قسم معلومات المرضى على 
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 أسابٌع األولى بعد عملٌة ترمٌم المهبل أو استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟ 6ما الذي ٌجب علً االمتناع عنه فً ال 

  كٌلوجرامات. حمل األشٌاء الثقٌلة قد  7إلى  5حمل األشٌاء الثقٌلة و األعمال الشاقة: ٌجب أن ال تحملً أي شًء ٌزن أكثر من

 الهبوط المهبلً. د ٌزٌد احتمال عودةٌضع ضغط على مكان الترمٌم و الذي ق

 أمٍبس اىتضىق اىثقٍية، اىؼَو فً اىحذٌقة، و أػَبه اىَْزه اىشبقة ٍثو اىنْش و حَو صاله اىغضٍو، و تحزٌل حَو األغفبه اىصغبر ،

 األثبث.

 قبع اىحىض. اىتَبرٌِ اىقىٌة ٍثو األٌزوبٍل، اىزمط، رمىة اىخٍو، تَبرٌِ اىْىادي و رفغ األثقبه تعغ ظغػ قىي ػيى 

 ٍِألُ اىتذخٍِ قذ ٌؤخز اىتئبً اىجزح و ٌزٌذ ٍِ احتَبىٍة اىتهبة اىجزح. ،حبوىً األقالع ػِ اىتذخ 

 

 الطعام المسموح به بعد عملٌة ترمٌم المهبل أو استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟ ما

ى نظام غذائً متوازن لتحصلً على العناصر الغذائٌة األكل و الشرب كعادتِك عندما تسمح لِك شهٌتِك بعد العملٌة. احرصً عل مكنكِ ٌ
لتر  2 حوالً شرب إلى باإلضافة ،الشوفان، البرقوق، الكٌوي :التً تحتوي على ألٌاف كثٌرة حتاجها جسمك. من األغذٌة المساعدةالتً ٌ

 من السوائل ٌومٌا للحفاظ على إخراج )تبرز( منتظم.
 

 االستحمام

فً  )فً البانٌو( لالستحمام فً الٌوم التالً للعملٌة. ٌفضل اإلستحمام )بالماء الجاري( على النقع جٌدةحالة لى األغلب ستشعرٌن بؤنك بع
 .العملٌة حٌث مازالت الغرز موجودة أسابٌع األولى بعد 6ال
 

 ؟هل أتوقع أي إفرازات بعد العملٌة

http://www.iuga.org/
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ٌع األولى إلى أن تذوب الغرز التً فً المهبل. فً البداٌة قد ٌكون أساب 6من الطبٌعً نزول بعض الدم ٌلٌه إفرازات بٌضاء قاتمة فً ال 
خثرة من الدم لآلخر. إذا كنت تعانٌن من قطع مت الدم زاهً اللون. مع الوقت ٌتغٌر اللون إلى بنً محمر. كمٌة الدم قد تختلف من ٌوم

الحشوة المهبلٌة  لٌس أسابٌع األولى، و 6ة فً الاستخدمً الفوط الصحٌة العادٌ الزاهً تتطلب تغٌٌر متكرر للفوط راجعً طبٌبك.
 )التامبون(.

 
 

 متى ٌجب أن أطلب مساعده من طبٌب؟
، أو أحسست بحرقة أو وخز أثناء التبول، أو ازدٌاد فً آآلم البطن أو قًء ره أو كرٌهة الرائحة أو نزفت بشدةإذا أصبحت إفرازاتك غزٌ

ألم فً الساقٌن أو ضٌق فً النفس أو ألم فً الصدر، الرجاء االتصال بالطبٌب أو الذهاب أو ارتفاع فً درجة الحرارة أو انتفاخ و 
 للمستشفى.

 

 متى سأشعر بأنً عدت لطبٌعتً بعد العملٌة؟

االشخاص ٌتعافون بمعدل مختلف و هذا ٌعتمد على عدة عوامل مثل وضعك الصحً و مستوى لٌاقتك قبل العملٌة، أٌضا إذا كان هنك 

 6إلى  4و نوع الترمٌم المستخدم. من المهم أن تستمعً لجسمك و تؤخذي وقت للراحة، ال تقسً على نفسك. على مدى  مضاعفات،
 أسابٌع ستتعافٌن بشكل تدرٌجً و نسبة الطاقة و النشاط لدٌك لتزٌد إلى أن تصل الوضع الطبٌعً.

 

 حم عن طرٌق المهبل؟السٌارة بعد عملٌة ترمٌم المهبل أو استئصال الر متى أستطٌع قٌادة
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ى إل 1تجنبً القٌاده لمدة  قوف طارئ إذا احتاج األمر. كقاعدة عامةال ٌمكنك القٌادة إذا كنت على مسكنات قوٌة أو ال تستطٌعٌن القٌام بو
ة، الرجاء التؤكد بعد العملٌات الجراحٌ التؤمٌن تضع بعض القوانٌن للقٌادةاسئلً طبٌبك. بعض شركات  أسبوع، و إذا لم تكونً متؤكدة 2

 من قوانٌن شركة التؤمٌن التً تتبعٌن لها.
 
 

 متى أستطٌع ممارسه الجماع؟

أسابٌع بعد الخروج من المستشفى. قد ٌكون الجماع فً البداٌة مإلم، لذا خذي األمور ببطئ و تؤنً.  6ٌنصح باالمتناع عن الجماع لمدة 
أشهر من المحاوالت المستمرة ارجعً  4إلى  3الجماع لمده  اىٌجفاف. إذا استمر استخدام المزلقات المهبلٌة قد ٌساعد إذا أحسست ب

 للطبٌب.
 

 متى أستطٌع العوده للعمل؟

هذا ٌعتمد على نوع العمل الذي تقومٌن به و عدد ساعات العمل و كٌف تصلٌن إلى و تعودٌن من العمل. قد ٌساعدك طبٌبك على اتخاذ 
بٌن أسبوعٌن إلى ستة أسابٌع إجازة من العمل. ننصح بتنسٌق  ، معظم المرضى ٌحتاجون ماحةللرا القرار فً الوقت الذي تحتاجٌنه

 أسبوع عمل أقصر أو مهام أقل عند العودة للعمل، و خاصة إذا كان عملك ٌتضمن الوقوف أو حمل األشٌاء الثقٌلة.
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 :إخالء للمسإولٌة
شخٌص أو عالج أي حالة و ال ٌعتزم استخدامها لت. األغراض التعلٌمٌة فقطهدف إلى االستخدام فً المعلومات الواردة فً هذا الكتٌب ت

 . ٌب مإهل أو مختص بالرعاٌة الصحٌة، حٌث ٌنبغً أن ٌتم عن طرٌق طبطبٌة محددة
 

 البدر أحمد. د ،ترجمة: رفٌف الجرٌفانً


