
 
بشرررماج رررنجيرررججبرررن اجه ف ررر  ججعتبرررلجهاز رررناجهاتفن ررر اجنررراجفصررر جه   ررر ج ف  ررر ًجي
ويرررتلجذاررراجبررر فله جوفررر خطج عرررلجي ررر جأةرررن جهامرررل  ،جنررراجإذهجكرررن جج رررنا ه تئويممرررجج،

هاررررلألج رررر جيفرررر ج)يم ةرررراجفلهأةرررراجيررررتلجنة ررررنجه تئ ررررنيجك رررراجا ز ررررناجهاتفن رررر اج
هإلبقررررن جي رررر ججنقرررر ج رررر  ررررلألجف ئرررراجا وجه تئ ررررنيجج(هاررررلألجوه  نبةررررضجوهامبة ررررةج

  .ارررررررراجهاملي رررررررراذارررررررراجأصررررررررضجأنجويتحرررررررر خيفرررررررر جهاررررررررلألجوهامبة ررررررررةج،ج
 

 :بساب األ

 أ ىجهاحنالتجهإلصنباجبجيف بن تئ نيجهالّألججهاعبةضج صاج  جي
:هاتناةا  

 ه ورهمجها ة ةّا. 
 يف  نجي ب جهالألجإا جهاَم باج–هالألججهب ط. 
 َلطن جهالألج وجُيف جهالألج وجهامبة ةج َ. 
  فجهام ب اجهاذيجيَت هصاجرغلجهاع جيهاف. 
 جتملهرجه  لهضجهاتفن  ةاجهامع يا. 
 ججه الجهاح ضاجهامُج  . 
  بعن اجهالألجهام نفل. 
 ج.  منكاجناجهالأل

 

:طرق إجراء العملية   

ج:جهفنكجطليقتن جال تئ نيجهالألج

  هام باج هال تئ نيجيججطلي. 

 جج.هال تئ نيجيججطلي جفلهأاجهابعج

 
 :بعد العملية

 
 :بعد الجراحة -في المستشفى المريضة أثنبء تواجد

 نياج42هام ن اجوجتُ هيجبع جهاعم ةاجبر ت ض ج صعل جب اةاججات ليغج . 
 بشماجخوريجاحنااجهاملي اجهاع  نتجهاحة ياتق مجهامملضاجب حصج. 

 ةم  جي  جهاملي اجبع جهاعم ةاجهتبنعجأمةاجهاص هئاجها ننةا،جثلجت نفجه طعماج 
 .هامعتنخ جت ريزةنًج

 ج قةنسجهاتف سجها ججيج،وتح ة ه تخ هم جف نا منج ي  جهاتف سجبعم ججيصني ه 
 .نالات نبجهالئ يبجوج ف جهإلصنباي  جنتحجهامصنااجها  هئةاجبنالئتةججيصني ج

 جيزضجي  جهاملي اجهاب  جبنامشاجت ريزةنجبع جهاعم ةاجت نخيًنجاإلصنباجبناز عنتج. 
 

 
 :العنبية ببلجرح

 ججتلجإذه جناجهابعج جيججطلي جنتحا جهاعم ةا ج وجإفله  جها ة ر جبن تخ هم جهازلح جإغ ق نصةتل
 .بع ج ينمج  ة اج جججهازلهأاجت هي شنباججهمجبن تخ 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفبع

 رئببسة هيئة األركبن العبمة
 اإلدارة العبمة للخدمبت الطاية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي
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تئصبُل الرحمبسا  
Hysterectomy 



 

:المخبطر والمضبعفبت  
 ج يجت  اجفلهأاج  جيت مججأ وثج  ني نتجأت جا جتلجذااجناجظلوفجتتصلجبنام ن  جوجإ

 :هاص  اججوهذطجهام ني نتج  جتت مج
 ع وىهإلصنباجب. 
 أ وثج  يفج  يجهاعم ةاج وجبع هنج. 
 باجي  جهاز  جج  . 

 
 جل المايضين، في حبلة ابستئصب جتظ ل جهاملي ا   ج  اججي   جهاعمث، جه قعنع  يلهض

جها ف ججهاز نفجهام ب اج وجتغةلجهام هج  وجهاشع رجبناحلهر جناجبعضج فنط جهازصلجو   ًصن
 .وهاعف 

:أموٌر يجب على المريضة مراعبتهب بعد مغبدرة المستشفى   
 جج.إرشنخهتجهاعبةضتفنويجه خوياجأصضجهاحلصجي  ج

  ج  نبة ج6-2  يجوجهامتنبعاج  جهاعبةضججهية جهاملهفعاهالات همجبم. 
ج

 :النظبفة الشخصية 
 تز ةفجهازلحجفةً هجيزضبع جهال تحمنمج،ج. 
 غصاج فعقاجهام باجبنامن جوهاحلصجي  جتز ة  ن. 
 جت ف جإنلهاهتجخ  ياج ججهام باجبع جهاعم ةاج  . 
 يججبنامن جوجها حةاجبشماج صتملج  جهاحلصجي  جغصاجهاةجاها  طيزضجتغةةلج 

 .ها نب  
ج

 ج: الادني النشبط
 ج.ج وج منر اجهاتمنريججهالينضةاجهاُمز    قة اجهاتزفضجرن جه شةن ج
 ج.  ذجهاحةعاجوجهاحذرج ثفن جصع خج وج  ويجها رج
 أةثجيصني جي  جتحصةججت ن جها ور ججهامشاجي  ةًّنهاحلصجي  ج  هوااج

صني جهاح ضجوجهام باجي  جيج   نجكمجج ججف عنتجهاصن ةها  نياجها   ياجوج
 .  لعهاش ن جب  ر ج

 ه تشنر جينخ ج باججع  اجها وفةاوف اج ظلجطبةاجالجيف حجبممنر اجها جج
 .هاعبةض

 

:األعراض التبلية  أحد مراجعة الطايب عند ظهوريجب على المريضة   
  ج.هرت نعجخرفاجهاحلهر
 ج. شعليل ج

 ج.هاعم ةاج من هأملهرج وججت رمجناج
 ج.هازلحج  يفجنا
 ج.إنلهاهتج جج من جهازلح
 ج.هاشع رجبأالجوألهر جناجهاصنق
 تغةةلجهثفةججإا جث ثجن طج عفةاج  يج نياججي علجهاملي اججإا ج  يفج  ب اجك ةف

ج.وهأ  

 هاتب يجك ل هاتب يج وجج وجأل ن جيف صع باج. 
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