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حثبُج المهبل باألربطت العجسَت (الخثبُج العجسٌ)
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ِب ٘ ٛاٌزثج١ذ اٌؼدضٞ؟
ِبرا ع١سذس ٌ ٟلجً اٌؼٍّ١خ؟
ِبرا ع١سذس ٌ ٟثؼذ اٌؼٍّ١خ؟
ِب ٘ ٟفشص إٌدبذ؟
ً٘ ٕ٘بن أ٠خ ِعبػفبد؟
ِزّ٠ ٝىٕٕ ٟاٌؼٛدح اٌ ٝأٔشطز ٟاٌّؼزبدح؟

٘جٛغ اٌّٙجً أ ٚاٌشزُ ٘ ٛزبٌخ شبئؼخ رزطٍت إخشاء ػٍّ١خ خشاز١خ ػٕذ  ِٓ ٪ 11إٌغبء خالي ز١بر.ُٙ
٠سذس اٌٙجٛغ غبٌجب ٔز١دخ ٌعؼف األسثطخ ٚاألٔغدخ اٌذاػّخ ٌٍشزُ ٚاٌّٙجً.
هبىط قبى المهبل ،مع هبىط المثانت
والمسخقُم

منطقت قبى المهبل فٍ الىضع الطبُعٍ من
غُر هبىط
اٌّغزمُ١

اٌّغزمُ١

اٌّٙجً

اٌّثبٔخ

اٌّثبٔخ
اٌّٙجً

األػشاض اٌّصبزجخ ٌٍٙجٛغ رشًّ ثشٚص أ ٚإزغبط ثبالِزالء فِٕ ٟطمخ اٌّٙجً ،أ ٚثشٚص ّ٠زذ خبسج اٌّٙجً .لذ ٠غجت إزغبط ثبٌثمً أ ٚاٌشذ فٟ
اٌّٙجً أ ٚف ٟأعفً اٌظٙش ِغ صؼٛثخ ف ٟػٍّ١خ اٌزجٛي أ ٚإخشاج اٌجشاص .ثبٌٕغجخ ٌجؼط إٌغبء لذ ٠غجت اٌٙجٛغ صؼٛثخ أ ٚػذَ سازخ أثٕبء
اٌدّبع.
ما هى الخثبُج العجسٌ؟
اٌزثج١ذ اٌؼدض ٛ٘ ٞػٍّ١خ رٙذف إٌ ٝاعزؼبدح اٌذػُ ٌٍشزُ إٌّٔ ٚطمخ لج ٛاٌّٙجً (ػٕذ إٌغبء اٌالئ ٟلّٓ ثؼٍّ١خ اعزئصبي عبثمخ ٌٍشزُ) .رزُ ٘زٖ
اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي لطغ ف ٟاٌّٙجً ِٓٚ ،ثُ ٠زُ ٚظغ غشص ٌشثػ لج ٛاٌّٙجً أ ٚػٕك اٌشزُ ٚرثج١زٗ ثبٌشثبغ اٌؼدض ٞاٌمّ٠ .ٞٛىٓ اعزخذاَ غشص
دائّخ أ ٚغشص لبثٍخ ٌإلِزصبص ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌجؼ١ذ .فٙٔ ٟب٠خ اٌّطبف ٠م َٛاٌدغُ ثزىٔ ٓ٠ٛذثب ٌزسً ِسً اٌغشص ٌذػُ اٌّٙجً أ ٚاٌشزُ .غبٌجب ِب ٠زُ
اٌدّغ ث٘ ٓ١زا اإلخشاء ٚػٍّ١خ اعزئصبي اٌشزُ ػٓ غش٠ك اٌّٙجً أ ٚػٍّ١خ خشاز١خ ٌؼالج ٘جٛغ اٌّثبٔخ أ ٚاٌّغزم ُ١أ ٚػٍّ١خ إصالذ عٍظ اٌجٛي
اٌدٙذ.ٞ
مارا سُحذد لٍ قبل العملُت؟
عٛف ٠زُ اإلعزفغبس ػٓ زبٌزه اٌصس١خ ثشىً ػبَ ٚػٓ أ٠خ اد٠ٚخ رم ٓ١ِٛثبعزخذاِٙبٚ .ع١زُ إخجبسن ػٓ اٌفسٛصبد اٌالصِخ (ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي،
اخزجبساد اٌذَٚ ،رخط١ػ اٌمٍت ٚاٌصذس ثبألشؼخ اٌغ١ٕ١خ)ٚ .عٛف رزٍم ٝأ٠عب ِؼٍِٛبد زٛي إخشائبد اٌزٕ ،ُ٠ٛاإللبِخ ف ٟاٌّغزشفٚ ،ٝاٌؼٍّ١خ
اٌدشاز١خٚ ،اٌشػب٠خ لجً ٚثؼذ اٌؼٍّ١خ اٌدشاز١خ.
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الخثبُج العجسٌ مع غرز فٍ كل من
األربطت العجسَت الُمنً والُسري

ػظّخ اٌؼدض
األسثطخ اٌؼدض٠خ

غشص ف ٟاٌشثبغ
ػعالد اٌسٛض

لج ٛاٌّٙجً

اٌّغزمُ١

ػظُ اٌؼبٔخ

غرز فٍ الرباط العجسٌ األَمن مع وجىد
الرحم.

ػظّخ اٌؼدض
األسثطخ اٌؼدض٠خ

اٌّغزمُ١

غشص ف ٟاٌشثبغ

ػعالد اٌسٛض
لج ٛاٌّٙجً

ػظُ اٌؼبٔخ
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مارا سُحذد لٍ بعذ العملُت؟
ػٕذ االعز١مبظ ِٓ اٌزخذ٠ش لذ رالزعٚ ٟخٛد أٔجٛة ٚس٠ذ ٞإلػطبئه اٌغٛائً ٚسثّب لغطشح ف ٟاٌّثبٔخ .سثّب رشؼش ٓ٠ثٛخٛد اٌشبػ اٌعبغػ
داخً اٌّٙجً ٌٍسذ ِٓ إٌض٠ف اٌّٙجٍٚ .ٟػبدح ِب ٠زُ إصاٌخ وال ِٕٙب ف ٟغع 44 ْٛعبػخ ِٓ اٌؼٍّ١خ.
ِٓ اٌطج١ؼ ٟأْ رالزعٚ ٝخٛد إفشاصاد ِٙجٍ١خ عّ١ىٗ ٚث١عبء ٌّذح  4اٌ 6 ٝأعبث١غ ثؼذ اٌدشازخ٘ ،زا ثغجت ٚخٛد غشص ف ٟاٌّٙجًٚ ،رمً وّٗ١
٘زٖ اإلفشاصاد رذس٠د١ب .إرا وبٔذ اإلفشاصاد ٌٙب سائسخ وشٙ٠خ ارصٍ ٟثطج١جه .لذ رى٘ ْٛزٖ اإلفشاصاد ِخزٍطخ ثجؼط اٌذَ فٛسا ثؼذ اٌدشازخ أٚ
خالي اال٠بَ اٌالزمخ ثؼذ رٌه٘ .زا اٌذَ ػبدح ِب ٠ى ْٛر ٚوّ١خ ثغ١طخ ٚر ٌْٛ ٚداوٓ ٔز١دخ ٌجؼط اٌزدّغ اٌذِ٠ٛخ أثٕبء اٌؼٍّ١خ اٌدشاز١خ.
ما هٍ فرص النجاح؟
ِؼذالد ٔدبذ اٌزثج١ذ ٚاٌزؼٍ١ك اٌؼدضِ ٞب ث 08 ٓ١إٌ٘ٚ .٪ 08 ٝبن إِىبٔ١خ ٌؼٛدح اٌٙجٛغ ِدذدا ف ٟاٌّغزمجً ،أ٘ ٚجٛغ خضء آخش ِٓ اٌّٙجً
ِّب ٠غزذػ ٟإخشاء خشازخ أخش.ٜ
حعلُق المهبل أو عنق الرحم بأربطت عضالث الحىض
إخشاء ِّبثً ٠غّ ٝحعلُق المهبل أو
عنق الرحم بأربطت عضالث
الحىض .اٌطش٠مخ ِّبثٍخ ٌّب ٠سذس
ػٕذ إخشاء اٌزثج١ذ اٌؼدضٚ ،ٞإٌزبئح
ٚاٌّعبػفبد ِّبثٍخ ا٠عب ٌّب ٠سذس
ػٕذ اٌم١بَ ثبٌزثج١ذ اٌؼدضٞ

ػظّخ اٌؼدض
غشص ف ٟاٌؼعالد

ػعالد اٌسٛض
اٌّغزمُ١

لج ٛاٌّٙجً

ػظُ اٌؼبٔخ

.

هل هناك أَت مضاعفاث؟
ِغ أ ٞػٍّ١خ خشاز١خ ٕ٘بن دائّب اززّبي ثغ١ػ ٌسذٚس اٌّعبػفبد٘ .زٖ ثؼط اٌّعبػفبد اٌؼبِخ اٌز ٟلذ رسذس ثؼذ أ ٞػٍّ١خ خشاز١خ:
مشاكل الخخذَر:
ِغ اٌزمذَ اٌؼٍّ ٟألعبٌ١ت اٌزخذ٠ش أصجسذ اٌّعبػفبد إٌبخّخ ػٕٗ ٔبدسح خذا.
ّ٠ٚىٓ إخشاء اٌدشازخ ثبعزخذاَ اٌزخذ٠ش اٌىٍ ٟأ ٚإٌصف ،ٟع١م َٛغج١ت اٌزخذ٠ش ثّغبػذره ٚإسشبدن إٌ ٝأفعً ٘زٖ اٌطشق ِالئّخ ٌه.
النسَف :إٌضف اٌشذ٠ذ اٌز٠ ٞزطٍت ٔمً اٌذَ ٘ ٛأِش ٔبدس ػٕذ إخشاء اٌدشازخ اٌّٙج١خ.
عذوي ما بعذ الجراحت :ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أْ اٌّعبداد اٌس٠ٛ١خ غبٌجب ِب رؼط ٝلجً اٌدشازخ ٠ٚزُ ثزي وً اٌّسبٚالد ٌٍسفبظ ػٍ ٝػٍّ١خ خشاز١خ
ِؼمّخٕ٘ ،بن فشصخ ظئٍ١خ ٌسذٚس ػذ ٜٚف ٟاٌّٙجً أ ٚاٌسٛض .رشًّ أػشاض ٘زٖ اٌؼذ ٜٚأٌُ ٚإفشاصاد ِٙجٍ١خ راد اٌشائسخ ،زّ ٝأ ٚأٌُ فٟ
اٌجطٓ .ارصٍ ٟثطج١جه ػٕذ زذٚس أ٘ ِٓ ٜزٖ األػشاض.
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الخهاباث المثانت :رسذس ف ٟزٛاٌ ِٓ ٪ 6 ٟإٌغبء ثؼذ اٌدشازخٚ ،رى ْٛأوثش شٛ١ػب إرا اعزخذَ لغطشح اٌّثبٔخ .األػشاض رشًّ اإلزغبط
ثبٌسشلبْ ػٕذ اٌزجٛي ،رىشاس اٌجٛي ٚاٌذَ ف ٟاٌجٛي أز١بٔب .ػبدح ِب ٠غ ًٙاٌزؼبًِ ِغ اٌزٙبة اٌّثبٔخ ػٓ غش٠ك رٕبٚي اٌّعبداد اٌس٠ٛ١خ.
اٌّعبػفبد اٌزبٌ١خ ٘ ٟػٍ ٝػاللخ ِجبششح ثإخشاء الخثبُج العجسٌ أو حعلُق المهبل أو عنق الرحم بأربطت عضالث الحىض:




رمش٠جب ٚازذح ِٓ ث ٓ١وً ػششح ٔغبء ٠سذس ٌ ٓٙأٌُ ف ٟاألسداف ٌّذح األعبث١غ اٌمٍٍ١خ األ ٌٝٚثؼذ اٌدشازخٚ .عٛف رزسغٓ رٍمبئ١ب ثّشٚس
اٌٛلذٚ .ع١زُ إػطبؤن اٌّغىٕبد ٌٍّغبػذح .وّب أٔٗ ِٓ اٌشبئغ زذٚس ثؼط األٌُ اٌسبد أ ٚزشلبْ ف ٟاٌّغزم ٚ ُ١اٌز٠ ٞضٚي خالي فزشح
صِٕ١خ لص١شح.
اإلِغبن أِش شبئغ اٌسذٚس ػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمص١ش ٚلذ ٠صف اٌطج١ت أد٠ٚخ ِغٍٙخ ٌٙزاِ .سبٌٚخ اٌسفبظ ػٍ ٝارجبع ٔظبَ غزائ ٟػبٌٟ
األٌ١بف ٚششة اٌىث١ش ِٓ اٌغٛائً لذ ٠غبػذ أ٠عب.
ثؼط إٌغبء ٠شؼشْ ثأٌُ أ ٚػذَ سازخ ِغ اٌدّبع.

ف ٟز٠ ٓ١جزي وً خٙذ ِّىٓ ٌّٕغ زذٚس ٘زٖ اٌّعبػفبد اال اْ زذٚثٙب ال ّ٠ىٓ رفبد.ٗ٠ثؼط إٌغبء ردذ أْ اٌدّبع أصجر أوثش سازخ ثؼذ
إصالذ اٌٙجٛغ.
ثؼط إٌغبء ردذ أْ اٌدّبع أصجر أوثش سازخ ثؼذ إصالذ اٌٙجٛغ.
مخً َمكننٍ العىدة إلً أنشطخٍ المعخادة؟
ّ٠ىٓ أْ رى ْٛلبدسح ػٍ ٝل١بدح اٌغ١بسح ٚاٌم١بَ ثبٌٕشبغبد اٌخف١فخ ثذسخخ وبف١خ ِثً اٌّش ٟاٌمص١ش ف ٟغع ْٛشٙش ِٓ اٌدشازخٕٔ .صر ثزدٕت
سفغ األش١بء اٌثمٍ١خ ٚاٌش٠بظخ اٌؼٕ١فخ ٌّذح ال رمً ػٓ  6أعبث١غ ٌٍغّبذ ٌٍدشٚذ ثبٌشفبء.
ِٓ اٌّغزسغٓ أْ رأخز ٞإخبصح ِٓ اٌؼًّ ٌّذح  4إٌ 6 ٝأعبث١غّ٠ .ىٓ ٌطج١جه رٛف١ش إٌصر ٚاإلسشبد ثٙزا اٌخصٛص ٘ٚزا ٠زٛلف ػٍٛٔ ٝع
ٚظ١فزه ٚاٌدشازخ اٌذل١مخ اٌز ٟاخش٠ذ ٌه.
٠دت اإلٔزظبس عزخ أعبث١غ لجً ِسبٌٚخ اٌدّبع ،لذ ٠ى ِٓ ْٛاٌّف١ذ اعزخذاَ ٔٛع ِٓ اٌضٌمبد اٌّٙجٍ١خ ػٕذ اٌدّبع ٌفزشح لص١شح  ٚاٌزّ٠ ٟىٓ ششاء٘ب
ِٓ اٌص١ذٌ١خ.
ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شخ ٝاالغالع ػٍ ٝإٌششح اٌخبصخ ثٙجٛغ اػعبء اٌسٛض ٚعٍظ اٌجٛي اٌدٙذ.ٞ
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اٌزشخّخ :د .عؼ١ذ اٌغبس ،ٞد١ِ .غ ْٛاٌخطبث ،ٟد .غذ٠ش اي اٌش١خ ،د .زبصَ إٌّذ ،ً٠د .أزّذ اٌجذس
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