
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کورتاژ:

کورتاژ در لغت به معنی تراشیدن و خارج کردن قسمتی 

از بافت بدن و اتساع و بیرون آوردن جنین یا بافت داخل 

رحم می باشد. در این روش دهانه ی به وسیله ی ابزار 

 تراشند.قاشقی شکلی به نام کورت دیواره ی رحم را می 

 انواع کورتاژ:

 (DKC کورتاژ ساده یا تراشنده ) .1

 کورتاژ ساکشنی یا مکنده .2

 انواع کورتاژ در چه افرادی مجاز است:

اگر در طی دوران بارداری نتایج آزمایشات  .1

غربالگری جنین دال بر وجود نقصی در جنین 

مانند تشکیل نشدن سر، کلیه ها، بیرون زدگی 

و  B ،18 ،21های  تریزومیمغز از سر، ابتال به

 خارج از شکم باشد. استقرار روده ها 

بارداری مجوز های الزم توسط  18قبل از هفته  .2

  پزشک قانونی برای انجام کورتاژ و سقط.

 

 

 مراقبت های بعد از عمل کورتاژ:
پس از گذشت چند ساعت می توان فعالیت  .1

 های طبیعی روزمره خود را انجام دهید.

خونریزی تا دو  وجود درد خفیف شکمی و .2

 روز پس از کورتاژ طبیعی است.

پس  -تا دو هفته پس از کورتاژ نزدیکی نکنید .3

هفته مجددا عادت ماهیانه  2 – 6از گذشت 

 شما آغاز می شود.

 عوارض پس از عمل جراحی کورتاژ:

 عفونت های رحمی  .1

 پاره شدن رحم .2

 آسیب دیدن روده ها .3

 چسبندگی رحم .4

 کوتاژ تشخیصی چیست؟

ای داخلی رحمی که بر اثر داشتن پولیپ در خونریزی ه

 دوران یائسگی رخ می دهد.

 

 

 

: خارج کردن محتویات رحم یا بقایای کورتاژ تشخیصی

محتویات است و با هدف بررسی نمونه به دست آمدعه و 

 تشخیص ضایعه در رحم انجام می شود.

در این مورد خونریزی ها پس از عادت ماهیانه به مدت 

شد و یا به صورت لکه بینی و خون ریزی روز می با 20

زیاد مشاهده می شود که پس از انجام سونوگرافی و 

تشخیص توسط پزشک کورتاژ انجام می شود و سپس 

نمونه از مواد داخل رحمی جهت آزمایش پاتولوژی 

 فرستاده و علت خونریزی مشخص می شود.

 کورتاژ پس از سقط جنین: )کورتاژ درمانی(

مهم ترین عالئمی که در هنگام سقط دیده می شود 

 خون ریزی از رحم و درد است.

در شروع سقط جنین خون ریزی به صورت لکه بینی 

آغاز می شود و پس از مدت کمی زیاد می شود و لخته 

 های بزرگ تشکیل می شود.

علت خون ریزی باقی ماندن کمی از جفت یا قسمتی از 

انی که این تکه ها خارج جنین درون رحم است و تا زم

نشدند رحم جمع نمی شود و خون ریزی ادامه پیدا می 

 کند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علل سقط جنین:

به وجود آمدن جنین از نطفه های ضعیف پدر یا  .1

 مادر

 کم شدن هورمون های نگهدارنده .2

اعمال جراحی روی رحم و دهانه آن مانند کورتاژ  .3

 متعدد

عفونت های مزمن مانند سل، سفلیس و کم  .4

 ه خونی بین پدر و مادراختالالت گرو -خونی ها

نزدیکی زیاد در  -کارهای سنگین -شوک روحی .5

 بارداری های پرخطر

 

 

 مراقبت های پس از کورتاژ:

س از چند ساعت فعالیت های بعضی خانم ها پ -

طبیعی خود را از سر می گیرند و بعضی دیگر نیاز 

به چند روز استراحت دارند. دردهای کرامپی 

 24شکمی شایع هستند. اما معموال بیشتر از 

هفته  2ساعت طول نمی کشد. معموال چند روز تا 

کرامپ خون ریزی خفیف وجود دارد. توصیه می 

یا تا زمانی که خون ریزی هفته ) 2شود خانم ها تا 

 6تا  2متوقف شود( نزدیکی نداشته باشند؛ معموال 

هفته بعد از پریود شروع می شود و بهتر است تا 

آن زمان از نوار بهداشتی استفاده نشود. مشخص 

نیست تخمک گذاری چه زمانی به وضعیت نرمال 

برمی گردد بنابراین توصیه می گردد در اولین 

ای مطمئن جلوگیری از نزدیکی سایر روش ه

 بارداری تحت نظر پزشک استفاده شود. 

- . 

 

 

 بیمارستان امام خمینی )ره( استهبان

 

 

 

 کورتاژ
 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 معصومه فتحی

 )کارشناس پرستاری(
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