دوره نقاهت عمل کورتاز تشخیصی
عمل دیالتاسیون و کورتاژ مدت زیادي طول نمی کشد و
بیمار می تواند بعد از چند ساعت به خانه برگردد.

بیمارستان تخصصی و

ممکن است به مدت یک تا  2روز براي انجام کارهاي
روزمره به کمک نیاز داشته باشید.

فوق تخصصی قائم(عج)

اگر بیهوشی عمومی انجام شده ،گاهی کمی تهوع و
استفراغ یا احساس خواب آلودگی و ضعف براي مدت
کوتاهی شما را آزار می دهد.

Ghaem Specialty and Subspecialty Hospital

بعد از دیالتاسیون و کورتاژ یک الیه دیگر در رحم
رشد می کند .ممکن است قاعدگی در زمان مشخصی
که همیشه اتفاق می افتاد ،رخ ندهد و کمی عقب بیافتد.
نکته دیگر اینکه به دلیل بازتر شدن دهانه رحم،
باکتري ها میتوانند به راحتی داخل رحم شوند و این
باعث عفونت می شود .بهتر است در مورد شروع
رابطه زناشویی یا استفاده از تامپون از پزشک خود
سوال کنید .بعد از اتمام این عمل و بازگشت نتایج
نمونه برداري از آزمایشگاه،پزشک در مورد ادامه
روند درمانی با شما صحبت خواهدکرد.

آدرس
کرج.بلوار دانش آموز
تلفن:
02632771000-6
www.ghaemkarajhospital.com

تهیه و تنظیم :واحد ارتقاء سالمت
تاریخ تنظیم:اردیبهشت 1400

کورتاژ تشخیصی
)(Diagnostic curettage
دیالتاسیون به معنی بازکردن دهانه رحم براي
پهن تر یا گشادتر کردن آن و کورتاژ به معنی
تراشیدن یا برداشتن نمونه اي از اندومتر یا بافت
.درونی رحم براي معاینه هاي بعدي است
کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی-درمانی
است
در این عمل ،جراح براي به دست آوردن نمونه از
.جدار داخلی رحم کورتاژ تشخیصی انجام می دهند

دالیل انجام کورتاژ تشخیصی
.1خونریزی های غیرطبیعی

آمادگی های قبل عمل کورتاژ
برای انجام کورتاژ نیاز است که فرد موارد زیر را
رعایت کند:

 .2هیپرپالزي آندومتر (رشد بیش از حد الیه
داخلی رحم)

.1انجام آزمایشات درخواستی پزشک

 .3فیبروم هاي رحمی (تومورهاي خوش خیم
رحم)

 .2در صورت وجود عفونت زنان حتما درمان
انجام شود.

 .4تومورهاي بدخیم رحمی

.3عدم مصرف خوراکی یا نوشیدنی از شب قبل

 .5پولیپ هاي آندومتر

.4در صورت مصرف هرگونه دارویی حتما به
پزشک خود اطالع داده شود.

 .6عدم تعادل هورمونی

.5قبل از انجام عمل مثانه تخلیه شود.

