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LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

 االستئصال العروي بالجراحة 
(LEEP( الكهربائية

Loop Electrosurgical Excision Procedure, or 
LEEP, is a procedure to remove tissue from 
the cervix that is not normal and may lead to 
cancer. 
The cervix is the opening of the uterus 
(womb) and is located at the top of the 
vagina. 
LEEP is usually done in the doctor’s office or 
clinic. 

How to Prepare
• Two days before the procedure, avoid 

sex and do not use creams in or around 
the vagina.

• Do not douche.
• Take an over-the-counter pain medicine 

2 hours before the procedure. Ibuprofen 
(Advil, Motrin) and acetaminophen 
(Tylenol) are options.
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إجراء االستئصال العروي بالجراحة الكهربائية أو 
LEEP، هو إجراء متبع إلزالة األنسجة غير الطبيعية 

من عنق الرحم والتي قد تؤدي إلى السرطان. 
عنق الرحم هو الفتحة المؤدية إلى الرحم ويقع في 

الجزء العلوي من المهبل. 
وعادة ما يتم إجراء االستئصال العروي بالجراحة 

الكهربائية في عيادة الطبيب أو العيادة العامة. 

كيفية اإلعداد
قبل العملية بيومين، تجنبي الجماع وال تستخدمي • 

الكريمات في المهبل أو حوله.
تجنبي االغتسال بالشطاف المهبلي.• 
تناولي مسكنًا لأللم ال يتطلب وصفة طبية قبل • 

ساعتين من العملية. يعتبر اإليبوبروفين )أدفيل، 
موترين( وأسيتامينوفين )تايلينول( من الخيارات 

الجيدة.
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How it is Done
• You will be given ibuprofen to help with 

any discomfort from the procedure.
• Go to the bathroom and empty your 

bladder before the test.
• Remove all metal, including any 

piercings, if possible
• Be sure to let the nurse or doctor know if 

you have any metal inside your body that 
cannot be removed.

• You will be asked to undress from your 
waist down and will have a paper sheet 
to cover you.

•  A sticky pad, called a grounding pad, will 
be placed on your thigh. It is cold.  

• You will be asked to lie down on the 
exam table and place your feet in holders 
at the end of the table, called stirrups.

• Let your knees fall to the sides. Take 
slow, deep breaths to relax the muscles 
around your vagina during the exam. 

• A tool shaped like a duck 
bill, called a speculum, will 
be placed into the opening 
of your vagina to allow 
your provider to see inside 
your vagina.

• An iodine solution is 
applied to the cervix to 
make abnormal cells 
easier to see. This solution 
also cleans the cervix to prepare for the 
procedure

• Your provider will look at your cervix 
with a big magnifying glass, called a 
colposcope. The colposcope looks like 
a pair of binoculars on a stand. The 
colposcope does not go inside of you. 

Vagina

Uterus
Cervix

Speculum

الرحم
Uterus

المنظار
Speculum

المهبل
Vagina

عنق الرحم
Cervix

كيف يتم ذلك
سيتم إعطاؤك إيبوبروفين للمساعدة في تخفيف أي • 

منغصات نتيجة العملية.
الرجاء دخول الحمام والتبول قبل الخضوع • 

للفحص.
يجب خلع جميع المعادن، بما في ذلك أي أقراظ، • 

إن أمكن
يُرجى التأكد من إخبار الممرضة أو الطبيب إذا • 

كان لديك أي معدن داخل جسمك ال يمكن إزالته.
سيُطلب منك خلع مالبسك من الخصر إلى أسفل • 

وسيكون لديك غطاء ورقي لتغطيتك.
 سيتم وضع ضمادة الصقة، تسمى ضمادة • 

التأريض، على فخذك. وستكون باردة.  
سيُطلب منك االستلقاء على طاولة الفحص ووضع • 

قدميك على حوامل في نهاية الطاولة، تسمى 
الركائب.

دعي ركبتيك تسترخيان على الجانبين خذي • 
الشهيق ببطء وعمق إلرخاء العضالت حول 

المهبل أثناء الفحص. 
سيتم وضع أداة على شكل منقار • 

البطة، تسمى المنظار، في فتحة 
المهبل للسماح لطبيبك برؤية 

داخل المهبل.
حيث سيوضع محلول اليود على • 

عنق الرحم لتسهيل رؤية الخاليا 
غير الطبيعية. وكذلك سيقوم هذا 

المحلول بتنظيف عنق الرحم 
للتحضير للعملية.

سينظر الطبيب إلى عنق الرحم بعدسة مكبرة كبيرة • 
تسمى منظار المهبل. ويبدو منظار المهبل وكأنه 

زوج من المناظير على حامل. وال يتم إدخال 
منظار المهبل للداخل. 
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• Your cervix is numbed with a local 
anesthetic. This is the same medicine the 
dentist uses to numb you for dental work.  
It can cause your heart to beat fast and 
may make you feel shaky.  This will pass 
in a few minutes.

• A wire loop is inserted through the 
vagina. The abnormal tissue from the 
cervix is removed with this loop. This 
tissue will be sent to the lab for closer 
study.

• You may feel mild cramping during the 
procedure.

• It is important that you do not move while 
the procedure is being done. 

Possible Risks
Your provider will review these risks with you 
before the procedure.
• Rare risk of infection or heavy bleeding.
• Chance not all abnormal tissue will be 

removed with this procedure, and you will 
need more surgery.

• Very rare risk of preterm labor with 
pregnancies that happen after this 
procedure.

Caring for yourself after
It will take several weeks to heal from this 
procedure. Plan to rest for the next week. 
You may have some bleeding, no more than 
a heavy period, for a few days and light 
bloody discharge for a few weeks.
• Place nothing in the vagina for 6 weeks 

after the procedure. This includes no 
sexual intercourse, no tampons, and no 
douching. This will reduce your risk of 
bleeding from the area that is healing.

• Eat a normal diet.
• Take ibuprofen (Advil, Motrin) or 

acetaminophen (Tylenol) or similar 
medicine as directed on the bottle.

سيتم تخدير عنق الرحم بمخدر موضعي. وهذا هو • 
نفس العقار الذي يستخدمه طبيب األسنان لتخديرك 
أثناء عالج األسنان.  ويمكن أن يتسبب في خفقان 

قلبك بسرعة وقد يجعلك تشعرين باالرتجاف.  
ولكن هذا الشعور سيختفي في بضع دقائق.

سيتم إدخال حلقة سلكية عبر المهبل. حيث سيتم • 
إزالة األنسجة غير الطبيعية من عنق الرحم 

باستخدام هذه الحلقة. وسيتم إرسال هذه األنسجة 
إلى المختبر لدراستها عن كثب.

قد تشعرين بتشنج خفيف أثناء العملية.• 
من المهم عدم التحرك أثناء إجراء العملية. • 

المخاطر المحتملة
سيقوم طبيبك بمراجعة هذه المخاطر معك قبل العملية.

خطر نادر بحدوث عدوى أو نزيف حاد.• 
من المحتمل أال يتم إزالة جميع األنسجة غير • 

الطبيعية مع هذه العملية، ويكون هناك حاجة 
إلجراء جراحة الحقَا.

خطر نادر جًدا لحدوث الوالدة المبكرة لحاالت • 
الحمل التي تحدث بعد هذه العملية.

االعتناء بنفسك بعدها
سوف يستغرق التعافي من هذه العملية عدة أسابيع. 

لذا احرصي على التخطيط للحصول على راحة خالل 
األسبوع التالي. قد يحدث لديك بعض النزيف، يشبه 

نزيف الدورة الشهرية الغزيرة، لبضعة أيام وإفرازات 
دموية خفيفة لبضعة أسابيع.

ال تضعي شيئًا في المهبل لمدة 6 أسابيع بعد العملية. • 
وهذا يشمل عدم الجماع الجنسي، وعدم وضع 

السدادات القطنية، وكذلك عدم الغسل. وسيقلل هذا 
من خطر النزيف من المنطقة حتى تلتئم.

عليك اتباع نظامك الغذائي الطبيعي.• 
تناولي إيبوبروفين )أدفيل، موترين( أو أسيتامينوفين • 

)تايلينول( أو أي دواء مشابه حسب التوجيهات 
المدونة على الزجاجة.
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• The discharge may first look like 
brownish-black coffee grounds, and you 
will have some bleeding, which should 
be similar to a period. In time this will 
change to a yellow watery discharge. You 
may wear a pad.

• You may take a shower. Do not take a 
tub bath, use a hot tub or go swimming 
for 6 weeks as this increases your 
chance for infection.

Call if you have:
• A lot of bleeding where you soak a pad in 

an hour
• Severe abdominal cramps or pain that 

gets worse over time
• Chills or fever of 100.4 degrees 

Fahrenheit or 38 degrees Celsius or 
higher

• Vaginal discharge that has a bad odor

Follow Up
You will receive the results and instructions 
for future follow-up appointments. A follow 
up visit will be scheduled for you. It is 
very important that you keep all of your 
appointments.

قد تبدو اإلفرازات في البداية أشبه بثفل القهوة • 
األسود الضارب إلى اللون البني، ويحدث لديك 

بعض النزيف، وسيكون مشابًها للدورة الشهرية. 
وبمرور الوقت ستتحول اإلفرازات إلى األصفر 

المائي. يومكنك وضع فوطة صحية.
يمكنك االستحمام تحت الدش. وال ينبغي االستحمام • 

في البانيو أو استخدام حوض االستحمام الساخن أو 
السباحة لمدة 6 أسابيع ألن هذا يزيد من فرصتك 

في اإلصابة بالعدوى.

الرجاء االتصال مباشرة إذا حدث لديِك:
نزيف شديد يغمر الفوطة الصحية في ساعة• 
تقلصات شديدة في البطن أو ألم يزداد سوًءا بمرور • 

الوقت
قشعريرة أو ارتفاع درجة الحرارة )حمى( يصل • 

إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو 38 درجة مئوية 
أو أعلى

إفرازات مهبلية ذات رائحة كريهة• 

المتابعة
ستحصلين على النتائج والتعليمات لمواعيد المتابعة 

المستقبلية. وسيتم تحديد موعد زيارة المتابعة لك. ومن 
المهم جًدا الحفاظ على جميع مواعيدك.


