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ما هو؟ 
من الشائع أن ُتصاب النساء بشكل من أشكال التمزق أثناء الوالدة الطبيعية. فقد يحدث التمزق عندما يتمدد المهبل والعجان أثناء والدة الطفل. 

وُتصاب 9 نساء من كل 10 نساء ممن يلدن للمرة األولى بشكل من أشكال التمزق في المهبل أو في جزء من الفرج أو العجان. 
العجان هو المنطقة الواقعة بين فتحة المهبل وفتحة الشرج. وإذا حدث تمزق في هذه المنطقة، فإنه ُيسمى بالتمزق العجاني.

ما الذي سيقوم به فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتي اآلن؟ 
سيعمل فريق الرعاية الصحية على معالجة أي تمزقات بعد والدة طفلِك. وسيعتمد العالج على نوع التمزق الذي تعانين منه.

 التمزقات من الدرجة األولى - وهي عبارة عن تمزقات سطحية صغيرة. ال تحتاج تلك التمزقات إلى عالج ولكنها قد تسبب بعض	 
األلم والوجع لبعض الوقت.

التمزقات من الدرجة الثانية - وهي تمزقات تؤثر على عضالت العجان والجلد المغطي لها. وعادًة ما تتطلب ُغرًزا جراحية.	 
 التمزقات من الدرجة الثالثة أو الرابعة - تمتد هذه التمزقات إلى العضلة العاصرة الشرجية )الدرجة الثالثة(، أو تسبب تمزًقا كامالً 	 

 في العضلة العاصرة )الدرجة الرابعة(. يحدث هذا النوع في حوالي 1% من الوالدات الطبيعية. ويلزم إجراء عملية جراحية لترميم هذه
التمزقات، وعادًة ما تتم بعد الوالدة مباشرة. 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟
 قد يسألِك طبيبك العام، أثناء فحصِك بعد مرور 6 أسابيع من الوالدة،

عما إذا كانت لديِك أي أعراض للسلس مثل:
تسّرب البول عند السعال أو العطاس أو ممارسة الرياضة	 
عدم القدرة على الوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب	 
عدم القدرة على التحكم في خروج الريح	 
اإلصابة باإلمساك	 

قد يقوم طبيبك العام أيًضا بالتالي:
التحقق من كيفية تطبيقك لتمارين قاع الحوض	 
طرح بعض األسئلة حول  األلم لديِك	 
إجراء فحص مهبلي أوفحص شرجي أو كليهما	 
إحالتِك إلى أخصائي للتقييم، إذا لزم األمر 	 

سيتابع طبيبك العام حالتِك بعد حوالي 6 أشهر من الوالدة، وقد يقوم بالتالي:
طرح بعض األسئلة لمعرفة ما إذا كانت لديِك أي أعراض للسلس 	 
  طرح بعض األسئلة لمعرفة ما إذا كنِت تشعرين بألم مستمر أو تواجهين أي صعوبة 	 

أثناء الجماع
إجراء فحص مهبلي أو فحص شرجي أو كليهما 	 
 إحالتِك إلى ممرضة مختصة للمصابين بالسلس أو أخصائي عالج طبيعي، إذا كنِت 	 

بحاجة إلى مساعدة لتحسين وظائف قاع الحوض
ترتيب موعد للمتابعة مع أخصائي، إذا لزم األمر	 

ماذا بوسعي أن أفعل؟
لدعم عملية الشفاء وتفاديًا لحدوث المزيد من المشكالت، بإمكانك:

االستمرار في ممارسة تمارين قاع الحوض، وفًقا لتوجيهات طبيبك العام	 
تناول األدوية المسكنة لأللم على النحو الموصوف 	 
  الحصول على قسٍط كاٍف من الراحة مع االستلقاء – فهذا سيساعد على	 

تعافي المنطقة
تغيير وضعية الجلوس أثناء إرضاع طفلِك، أو إرضاعه في وضعية االستلقاء	 
  دخول الفراش أو النهوض منه وأنِت على جانبك – فهذا يقلل الضغط على	 

منطقة العجان
كواب في اليوم(	  ُشرب كمية كبيرة من الماء )ثمانية أ
  الحرص على تناول الكثير من األطعمة الغنية باأللياف	 

)مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة(
تجنُّب الجماع حتى تلتئم المنطقة تماًما	 

متابعة 
التمزق العجاني نشرة معلومات عن حالة صحية

كتوبر/تشرين األول 2020 صدرت في أ

 اغسلي يديِك قبل الذهاب إلى 
 المرحاض وبعده

 امسحي )أو ربتي على( المنطقة 
 دائًما من األمام إلى الخلف

ال تستخدمي مجفف الشعر لتجفيف 
 منطقة العجان — فقد يؤدي ذلك

 إلى تأخر التئام المنطقة أو 
 التسبب في الشعور بالحرقان

 تجنبي استخدام الكريمات أو 
 المراهم أو المساحيق

 اغسلي المنطقة مرة واحدة في
 اليوم على األقل 

 تناولي طعاًما كافًيا واشربي كمية كبيرة 
 من الماء لتجنب اإلصابة باإلمساك

 ارفعي ركبتيِك فوق مستوى وركيِك
 عند الجلوس على المرحاض 

 ضعي كيس ثلج ملفوًفا في منشفة 
 أو إسفنجة على منطقة العجان

 لتخفيف األلم

 العناية بالغرز 
الجراحية والعجان



متابعة التمزق العجاني

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص 
من طبيبهم، وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارة 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب 
غرب سيدني والممارسين العموميين  المحليين

ما هي وسائل الدعم المتاحة؟
 سيقوم طبيبك العام بإحالتك إلى رعاية متخصصة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. تعمل هذه العيادات 

في المنطقة الصحية المحلية في جنوب غرب سيدني:
عيادة األمراض النسائية بمستشفى بانكستاون )Bankstown Hospital Gynaecology Clinic(: 8381 9722  أو 8380 9722 	 
 	 9616 8506  :)Fairfield Hospital Gynaecology Clinic(عيادة األمراض النسائية بمستشفى فيرفيلد
 	 4861 0186 :)Bowral and District Hospital Gynaecology Clinic( عيادة األمراض النسائية بمستشفى بورال آند ديستريكت
 	 8738 4191  :)Liverpool Hospital Gynaecology Clinic( عيادة األمراض النسائية بمستشفى ليفربول
 	 4634 4095 :)Campbelltown Hospital Gynaecology Clinic( عيادة األمراض النسائية بمستشفى كامبلتاون

وسائل الدعم الخاصة
يمكنِك أن تطلبي من طبيبك العام إحالتِك إلى طبيب نسائي خاص.

ما األعراض التي يجب االنتباه لها؟

كيف أتجنب اإلصابة باإلمساك؟

كيف ومتى أقوم بممارسة تمارين قاع الحوض؟

ماذا سيحدث إذا لم أقم بممارسة التمارين؟ 

كيف يمكنني العناية بالجرح؟ 

كيف يمكنني السيطرة على األلم؟ 

متى يمكن استئناف النشاط الجنسي؟ 

كيف سيؤثر هذا الجرح على الوالدة في المستقبل؟ 

ما األسئلة التي يمكنني طرحها على طبيبي؟

أين يمكنني معرفة المزيد؟ 
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