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ما هو؟ 
جرى عملية توسيع وتجريف الرحم للنساء بهدف كشط بطانة الرحم. كما تسىّّم هذه العملية التجريف. ويهي إجراء جرايحي ليوم واحد تتّم عادًة تحت تخدير عام.

ُ
ت

جرى أيًضا لعالج مجموعة من الحاالت المرضية مثل بقايا 
ُ
ا لتقييم احتمالية اإلصابة الرسطانية أو العقم. كما قد ت

ً
جرى عملية توسيع وتجريف الرحم أحيان

ُ
ت

يف الحاّد بعد الوالدة. ز اإلجهاض غ�ي المكتمل والزوائد اللحمية )السالئل( والتهاب عنق الرحم وانتباذ بطانة الرحم وال�ز

كيف أستعد؟
ي من القيادة لمّدة 24 ساعة بعد العملية.  �ز

ّ
ل ألنك لن تتمك ز ز إىل شخص يوصلك إىل الم�ز ستحتاج�ي

يجب عليِك أن تصويمي قبل هذا اإلجراء.
ي ذلك المصاصات أو العلكة أو الفيتامينات( لمدة 6 ساعات قبل موعد اإلجراء	 

ء )بما �ز ي
ال تأكيلي أي �ش

ز من موعد اإلجراء	  ب قبل ساعت�ي ب كوب صغ�ي من الماء كل ساعة ولكن يجب االمتناع عن الرسش يمكنك �ش
ي العيادة عند إجراء الحجز	  ز أدوية مميعة للدم أو أدوية لمرض السكري، فأخ�ب يمكنك تناول أدويتك المعتادة. إذا كنت تتناول�ي

من المفيد:
ي قدّمها لك طبيبك العام	  ي معك، عند حضور الموعد، جميع الفحوصات والتقارير ال�ت أن ُتح�ز
، وال تنيسي إحضار مالبس داخلية إضافية	 

ً
ة وتنورة أو �وااًل واسعا ز كأن تكون س�ت أن ترتدي مالبس من قطعت�ي

ما هي اإلجراءات المتبعة؟
تدي رداء الجراحة )النوع المفتوح عند الظهر(.  سُيطلب منك تبديل مالبسك ل�ت

ي حقن المخّدر وبعض المضادات الحيوية.
ي ذراعك الستخدامها �ز

نّية وريدية �ز
ُ
سيتّم تركيب ق

ز بعد االنتهاء من إجراء العملية. ينطوي هذا الخيار عيل بعض المخاطر  ء وستفيق�ي ي
. لن تشعري بأي �ش ز ز للتخدير العام. وهذا سيجعلك تنام�ي ستخضع�ي

ز متيّقظة طوال الوقت،  ي أنك ستكون�ي ي التخدير حول هذا األمر. تختار بعض النساء أن تخضع للتخدير الموضيعي فقط. وهذا يع�ز
الصحية. وسيحّدثك أخصا�ئ

ي منطقة عنق الرحم أو الرحم. مع العلم بأن التخدير الموضيعي قد يكون مؤلًما.
ء �ز ي

لكنك لن تشعري بأي �ش

سيتّم مباعدة جدران المهبل باستخدام منظار طّبي. وهي األداة نفسها التي يستخدمها طبيبك العام عندما ُيجري اختبار فحص عنق الرحم. يتم إدخال قضيب 
في عنق الرحم لتوسيعه أو تمديده برفق. ثم يتم تكرار نفس الخطوة باستخدام قضيب بأحجام أكبر حتى يصبح قطر فتحة عنق الرحم بالحجم المناسب. 

ُتستخدم أداة تشبه الملعقة تسّمى مجرفة لكشط بطانة الرحم. يسّمى غشاء الرحم الداخلي »بطانة الرحم«. وإذا احتاج الطبيب إلى أخذ أي عينات نسيجية 
فسيقوم بذلك اآلن.

أغلب النساء الالتي تخضعن لعملية توسيع وتجريف الرحم يمكنهّن العودة إلى منازلهّن بعد العملية بأربــع أو سّت ساعات. لكن إذا كنِت تخضعين لعملية 
توسيع وتجريف الرحم بسبب اإلجهاض وكنت تعانين من نزيف حاّد قبل العملية، فقد تحتاجين إلى قضاء الليلة في المستشفى.

ي يونيو/حزيران 2020
تم الن�ش �ف

توسيع وتجريف الرحم

: ي استشارة طبية عاجلة من طبيبك أو قسم الطوارئ إذا شعرِت بأٍي مّما ييلي اطل�ب
الحىّّم )درجة حرارة أعيل من 38 درجة( أو االرتجاف	 
خروج إفرازات مهبلية أو انبعاث روائح كريــهة من المهبل	 
خروج تكتالت دموية )حجمها أك�ب من عملة 50 سنًتا( أو كتل من نسيج الحمل. 	 
ة من الدم )يضطرك إىل تغي�ي الفوطة الصّحية كل 20 دقيقة أو أقّل(	  فقدان كميات كب�ي
ي منطقة البطن	 

الشعور بالتشّنجات �ف

ما يهي العالمات 
ي تدل عيل 

ال�ت
الخطر؟



هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم.  
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة.

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شار�ة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

. � � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ع أن يحدث بعد اإلجراء؟
ّ
ما المتوق

نات األلم من أجل السيطرة عيل 
ّ
يف الخفيف بعد عملية توسيع وتجريف الرحم. يمكنك استخدام مسك ز من الطبييعي أن تشعري ببعض التشّنجات الطفيفة وال�ز

األلم الناتج عن التشّنجات.
ي تصفها العيادة لك حسب التعليمات.  تصيب العدوى 2 بالمائة من الحاالت. وللتقليل من خطر إصابتك بأي عدوى، تناوىلي أي نوع من المضادات الحيوية ال�ت

: ز بعد اإلجهاض القيام بالتاىلي  وعيل مدى أسبوع�ي
ً
ز عليك أيضا يتع�ي

ي االمتناع عن العالقة الجنسية وعدم استخدام السّدادات الصحّية	  ي المهبل. هذا يع�ز
ء �ز ي

عدم إيالج أي �ش
ي حوض االستحمام أو السباحة )وال بأس باالغتسال الخفيف بالدش(	 

ي االستحمام �ز تجّن�ب
ي ممارسة التمارين الرياضية المكّثفة والمجهدة	  تجّن�ب

ز من إجراء العملية. يمكنك إجراء هذا الفحص عند طبيبك العام. ي بعد أسبوع�ي عليك بالخضوع لفحص ط�ب
ن الرحم بطانة جديدة بعد عملية توسيع وتجريف الرحم. إذا خضعِت لعملية توسيع وتجريف الرحم  كوِّ

ُ
قد تتأخر الدورة الشهرية عن موعدها إذ ال بد أن ت

ي محاولة الحمل ثانية.
ي إىل طبيبك بشأن الوقت اآلمن للتفك�ي �ز

ّ ي الحمل، فتحد�ث
ز �ز بسبب اإلجهاض وكنت ترغب�ي

أين يمكنني معرفة المزيد؟
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https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/dilatation-and-curettage-dc
https://www.healthdirect.gov.au/dilatation-and-curettage
https://healthywa.wa.gov.au/en/Articles/A_E/Dilatation-and-curettage

