
 
 

مليات اإلصالح األمامي والخلفي للمهبل هي عمليات جراحية تستخدم لتصحيح موضع ع

بعض أعضاء الحوض التي تحركت من مواقعها الطبيعية إلى األسفل، ويجرى فيها شد 

ألنسجة الدعم التي تحافظ على هذه األعضاء في أماكنها، مما يساعد على استعادة 

 .وضعها ووظائفها الطبيعية

 :األسباب 

عف أو امتداد أو تلف في األنسجة التي تدعم أعضاء الحوض ألسباب عدة منها على ض
 .سبيل المثال العمر أو تعدد مرات الحمل

 :أنواع العمليات

 عملية اإلصالح األمامي: 
هي عملية جراحية  لشد الجهة األمامية من جدار المهبل، عندما تترهل نتيجة 

 .ن مواضعها الطبيعية المثانة أو قناة مجرى البول ملهبوط 

 عملية اإلصالح الخلفي: 
عندما يترهل نتيجة لهبوط  هي عملية جراحية  لشد جدار المهبل الخلفي،

 . المستقيم من موضعه الطبيعي مسببًا ضعًفا في األمعاء

 .يتم تحديد نوع  العملية المناسبة لكل حالة بواسطة الطبيب المختص: مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 عمليات التصليح األمامي والخلفي للمهبل
Anterior and Posterior Vaginal Repair 



 

 :حةما قبل الجرا

  يفضل عالج أي التهاب مهبلي أو في عنق الرحم قبل العملية. 
  عادة تجرى العملية بعد انتهاء الدورة مباشرة، وتؤجل إذا كانت المريضة حامالً إلى

 .أشهر على أقل تقدير 6ما بعد الوالدة بـ 

 ء باستثناء بعض الحاالت ال ينصح بإجراء هذه العمليات إال بعد اكتفاء األم من األبنا
 .وعدم رغبتها في الحمل بعد ذلك

  :بعد الجراحة 

 تلتئم الغرز من تلقاء نفسها. 

 قد تواجه المريضة صعوبة في التبول بعد العملية. 

  ساعة  ثم األكل تدريجيًا 42تستطيع المريضة شرب السوائل بعد مرور. 

 االستحمام بعد العملية. 

 طات بعد العملية البدء بالحركة بشكل تدريجي يوميًا لمنع حدوث التجل. 

 تجنب اإلجهاد والعمل الشاق حتى يسمح لها الطبيب. 

 تناول العالج حسب إرشادات الطبيب. 

 الحرص على مراجعة الطبيب بعد العملية. 

 

 :المضاعفات 

إن أي تدخل جراحي قد يتضمن حدوث مضاعفات حتى لو تم ذلك في ظروف تتسم 

 :نبالكفاءة و السالمة  وهذه المضاعفات قد تتضم

 حدوث نزيف أثناء العملية . 
 مما يؤدي إلى فقدان تحكم  مستمر في البول  إصابة المثانة ،. 
 ضيق شديد في المهبل ، مما يؤدي إلى صعوبة وألم في العالقة الزوجية.  
 حدوث التهابات. 
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