
 

 

 حانح اَقالب انشحى فٙ تقشج يرؼذدج انٕالدج:

ٔٚرى انؼالج  ( يغ أحرقاَّ انشذٚذ Edematus انًُقهة ٔانًصاب تانخزبالحظ حجى انشحى انكثٛش)

 تانطشٚقح انرانٛح:

 ٚرى ذُظٛف انشحى تانًاء انفاذش ٔانصاتٌٕ  يٍ تقاٚا ػانقح تانشحى يٍ األسض. .1

كٛهٕغشاو يٍ انسكش ٔػهٗ ٔجثاخ ػهٗ انًُطقح انًحرقُح ٔانخزتٛح يٍ انشحى  2-1ٚضاف يٍ  .2

ذؼًم ػهٗ  Hypertonicأر ٚؼذ انسكش يٍ انًٕاد ػانٛح انرٕاذش دقٛقح 15-11نًذج ذرشأح تٍٛ 

 سحة انًاء يٍ األياكٍ انًصاتح تانخزب.

تطشٚقح  Lidocaineيٍ  يهٛهٛرش 5)ٚرى ذخذٚش يُطقح انحٕض تؤسرخذاو انًخذس انًٕضؼٙ .3

 .( (Low Epidural Anesthesiaانرخذٚش ذحد انجافٙ 

 .ٚذٔٚآ ػُذيا ٚرضاءل حجى انشحى ٚؼاد انشحى انٗ يكاَّ  انطثٛؼٙ داخم انجٕف .4

 .ٔيضاداخ انٓسرايٍٛٚرى أػطاء األدٔٚح انًسكُح نألنى ٔانًضاداخ انحٛاذٛح  .5

نهًحافظح ػهٗ  تؼذ أسجاع انشحى انٗ انرجٕٚف انثطُٙ ٔرنك ٚرى أػطاء ْشيٌٕ أٔكسٙ ذٕسٍٛ .6

 .  انرجٕٚفرنك  يٕقغ انشحى داخم 

 Simple vertical Mattress Suture خٛاطح انًُجذ انؼًٕد٘ انثسٛظ تطشٚقح فشجان اط حافراذخ .7

 انفشج. يٍ قاػذج حافرا

 



 

 (يٕضؼٛآ)ذضاإل حجى انشحى تؼذ اسرخذاو انسكش

 

 )انثقشج انًؼانجح يٍ أَقالب انشحى تؼذ أسجاػّ(

 

 

 



 االسباب الموجبة لحدوث مثل هكذا حالة:

 انًرؼذدج انٕالدج.فٙ االتقاس أكثش شٕٛػا ْزِ انحانح  ،انؼًش  .1

 .رثاس االغشٛح انجُُٛٛح تسثة ٍْٔ انشحىاح .2

 .غٛاب انشذ انشحًٙ تشكم كايم .3

 اسرًشاس ذقهصاخ انؼضم انثطُٙ تؼذ ٔالدج انًٕنٕد. .4

 َقص كم يٍ انكانسٕٛو ٔانسهُٕٛٛو. .5

اسذفاع فٙ ذشاكٛز ٔيسرٕٚاخ كم يٍ ْٕسيٌٕ االسرشٔجٍٛ ٔاالٔكسٙ ذٕسٍٛ يغ اَخفاض  .6

 .(انؼصفٛشٌٔيسرٕٚاخ ْٕسيٌٕ انثشٔجسرٛشٌٔ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Cervicoذؼاَٙ يٍ أَقالب انًٓثم ٔػُق انشحى قثم انٕالدج  حايم تانشٓش انثايٍ )تقشج

Vaginal Prolapsed) 

 

 

 

 ويتم العالج بالطريقة التالية:

 يٍ األسض. ًٓثمتانًاء انفاذش ٔانصاتٌٕ  يٍ تقاٚا ػانقح تان ًٓثمٚرى ذُظٛف ان .1

 Lowتطشٚقح  Lidocaineيهٛهٛرش يٍ  5ٚرى ذخذٚش يُطقح انحٕض تؤسرخذاو انًخذس انًٕضؼٙ) .2

Epidural Anesthesia.) 

 .ٚذٔٚآ انٗ يكاَّ انطثٛؼٙ داخم انجٕف ًٓثمٚؼاد ان .3

 فشجيٍ قاػذج حافرٙ ان Simple Mattress Sutureتطشٚقح  فشجان اط حافراذخ .4

 ٚرى أػطاء األدٔٚح انًسكُح نألنى ٔانًضاداخ انحٛاذٛح . .5

تًُغ  نهًحافظح ػهٗ يٕقغ انشحى داخم انرجٕٚف  انحٕضٙ انثشٔجسرٛشٌٔٚرى أػطاء ْشيٌٕ .6

 .انرقهصاخ انشحًٛح

 



 

 االسباب الموجبة لحدوث مثل هكذا حالة:

 انؼًش ، ْزِ انحانح ذحذز فٙ االتقاس االتاكٛش اكثش يٍ االتقاس انًرؼذدج انٕالدج. .1

 َقص انكانسٕٛو. .2

 َقص انًغُٛسٕٛو. .3

 اسذخاء االستطح انؼجزٚح انٕسكٛح فٙ يُطقح انحٕض نذٖ انثقشج. .4

 

 

 

 


