
  

شما بیهوش خواهید شد. نوع بیهوشی بستگی به روش عمل 

 :دارد

  اگر از بیهوشی عمومی استفاده شود، طی عمل بیدار

 .نخواهید شد

 ه اگر بیهوشی نخاعی یا اپیدورال )منطقه ای( استفاد

 .شود، از کمر به پایین را حس نخواهید کرد

  اگر بیهوشی موضعی استفاده شود، بیدار خواهید بود

 .و اطراف دهانه رحم بی حس خواهد بود

 

 بل از انجام کورتاژق

قبل از کورتاژ، باید لباس مخصوص بیمارستان را بپوشید، و 

 .مثانتان را خالی کنید

 در طول کورتاژ

دراز می کشید و پاها را بر روی رکابی در طی کورتاژ، به پشت 

مشابه آزمایش لگن قرار می دهید. سپس دکتر یک اسپکولوم را 

به داخل واژن وارد می کند و دهانه رحم را با گیره می گیرد. 

اگرچه کورتاژ شامل سوزن یا برش نیست، اما پزشک دهانه رحم 

 .را با یک محلول ضد عفونی پاک می کند

 

 

 

 کورتاژ چیست؟

یک عمل جراحی کوتاه است که در آن  (D&C) کورتاژ

دهانه رحم گشاد می شود و یک وسیله خاص برای 

تراشیدن پوشش رحم استفاده می شود. دانستن آنچه قبل، 

در طی و پس از عمل جراحی اتفاق می افتد باعث کاهش 

 .نگرانی های شما می شود

این عمل ممکن است به دالیلی به کورتاژ نیاز داشته باشید. 

علت اول: خارج کردن بافت :به دالیل زیر انجام می شود

های جفت در داخل رحم در طول یا بعد از سقط جنین. 

 .این کار از عفونت و یا خونریزی شدید جلوگیری می کند

علت دوم: تشخیص یا درمان خونریزی غیر طبیعی رحم. 

کورتاژ به تشخیص یا درمان بیماری های رشد مانند فیبروم 

) این مقاله را بخوانید: فیبروم یا میوم رحم چیست(، 

 .پولیپ، عدم تعادل هورمونی یا سرطان رحم کمک می کند

نمونه ای از بافت رحم برای بررسی سلول های غیر طبیعی 

 .زیر میکروسکوپ مشاهده می شود

 چرا کورتاژ انجام می شود؟

 برای تشخیص بیماری -

 براي درمان بيماري-

 در هنگام عمل کورتاژ چه اتفاقی می افتد؟

می توانید عمل کورتاژ را در مطب دکتر خود، کلینیک یا 

دقیقه طول  01تا  01بیمارستان انجام دهید. کورتاژ معموال 

ساعت در مطب، کلینیک یا  1می کشد، اما ممکن است تا 

بیمارستان بمانید. قبل از کورتاژ، باید فرم رضایت نامه را امضا 

کنید و در خصوص سابقه پزشکی به پزشک اطالع دهید. در 

خصوص عمل از پزشک سؤال کنید. اگر موارد زیر وجود دارد 

 :حتما به پزشک بگویید

 مشکوک هستید که حامله هستید 

 د یا التکس حساسیت داریدشما به هر گونه دارو، ی. 

  سابقه اختالالت خونریزی دارید یا داروی رقیق کننده

 .خون مصرف می کنید

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام کورتاژعوارض انج

پس از کورتاژ، عوارض جانبی و خطرات احتمالی وجود دارد. 

 :عوارض جانبی رایج عبارتند از

 گرفتگی

 لکه بینی یا خونریزی خفیف

عوارض مانند گردن آسیب دهانه رحم و سوراخ شدن رحم 

رتی که یا مثانه و عروق خونی بسیار نادر است. اما در صو

عالیم زیر را پس از کورتاژ داشتید، با پزشک خود تماس 

 :بگیرید

 خونریزی شدید یا طوالنی یا لخته شدن خون 

 تب 

 درد 

 حساس شدن شکم 

 (ترشحات بدبود از مهبل )واژن 

در موارد بسیار نادر، بافت زخم )چسبندگی( ممکن است در 

 (Asherman داخل رحم ایجاد شود. این بیماری )سندرم

ث ناباروری و تغییر در جریان قاعدگی می شود. جراحی باع

می تواند این مشکل را برطرف کند، بنابراین حتما هر تغییر 

 .غیر طبیعی قاعدگی را پس از کورتاژ گزارش دهید

 

پس از کورتاژ، یک پوشش :مراقبت های بعد از کورتاژ

جدید در رحم ایجاد خواهد شد. دوره قاعدگی بعدی ممکن است 

تا زمانی که .مان منظم رخ ندهد. ممکن است زود یا دیر شوددر ز

دهانه رحم به اندازه طبیعی خود برسد، باکتری از واژن می تواند 

وارد رحم شود و باعث عفونت شود. در این زمان هیچ چیزی وارد 

مهبل نکنید. در خصوص زمان مناسب برای نزدیکی جنسی یا 

پس از کورتاژ، باید به .پرسیداستفاده دوباره از تامپون از پزشک ب

کمک فردی دیگر به خانه بروید. اگر از بیهوشی عمومی استفاده 

شده باشد، مدت زمان زیادی احساس خستگی می کنید و حالت 

تهوع و استفراغ دارید. شما می توانید پس از یک یا دو روز به 

فعالیت های منظم خود بازگردید. در عین حال، در خصوص 

از پزشک خود بپرسید. همچنین ممکن است چند محدودیت ها 

روز لکه بینی و گرفتگی عضالت داشته باشید. این حالت طبیعی 

است. ممکن است بخواهید از پد بهداشتی برای لکه بینی 

استفاده کنید و برای کاهش درد نیز می توانید مسکن مصرف 

. احتماال تغییری در زمان قاعدگی بعدی شما اتفاق می افتد.کنید

ممکن است قاعدگی زودتر یا دیرتر دیده شود. برای جلوگیری از 

ورود باکتری ها به رحم، در خصوص زمان مناسب برای استفاده 

طبق برنامه به .از تامپون و رابطه جنسی با پزشک صحبت کنید

مالقات پزشک بروید. اگر بافتی برای بیوپسی فرستاده شده است، 

دکتر بپرسید. نتایج معموال در خصوص زمان دریافت نتایج از 

        .ظرف چند روز در دسترس هستند
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دفتر بهبود كيفيت و آموزش 

 بهمن 22بيمارستان 

 

 عنوان سند:

پمفلت آموزشي ويژه 

 بيماران
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 واحد آموزش به بیمار               

 بهمن 22بیمارستان                  

 کورتاژ


