
 

  

 هانشانهعالئم و 

 
این بیماری فاقد عالئم  مبتالبهبسیاری از مردان 

الل تبزرگی پروستات باعث اخ زمانی که، اما باشدمی

 در روند ادرار کردن گردد به بروز عالئمی نظیر:

 احساس تکرر ادرار 

 در شروع ادرار تأخیر 

 جریان ضعیف ادرار و منقطع 

 احساس عدم تخلیه کامل مثانه 

ار کردن و نیاز رشب جهت اد بیدار شدن از خواب در

 به زور زدن برای ادرار کردن خواهد شد.

 

 مراقبتهای پس از جراحی پروستات

Tale Care after state surgery 

 پروستات چیست؟

پروستات یک غده کوچک است که در زیر مثانه  

 .کندمیادرار از وسط این غده عبور  و مجرای شدهواقع

غده پروستات تولید مایعی است که اسپرم را  کار

 06 تا 55از سنین باالی  کندمی و غلیظمحافظت 

سالگی  06پس از سن  حدوداًو  شودمیسالگی بزرگ 

نفرشان دچار بزرگی پروستات  8مرد  06از هر 

مجرای ادرار باعث بروز  بر رویکه با فشار  شوندمی

این عارضه  کهیدرصورت .گرددمیاشکال در دفع ادرار 

و برطرف نگردد پزشک پس از  داررشدید بوده و با

اولیه مانند آزمایش سونوگرافی و  هایبررسیمعاینه و 

 .نمایدمییستوسکوپی اقدام به جراحی گاه س

 

1 2 3 

در ساعت در تخت استراحت خواهید کرد و  42تا 

 مسکن تزریق خواهد شد. درد به شما صورت

ساعت اول پس از عمل جهت کنترل  28-42در 

م از شستشوی مثانه با طور مداوخونریزی در ادرار به

 شود.سرم استفاده می

 تدریج با کمک راهتوانید بهاز صبح روز بعد از عمل می

بروید. برای این کار باید با راهنمایی پزشک یا پرستار 

ز تر ابسته و آنها را با دست پایین موقتاً سوندها را 

که سطح بدن بگیرید و آرام راه بروید درصورتی

از  تدریجز صبح روز بعد از عمل بهاستفراغ نداشتید ا

مایعات استفاده کنید و از ظهر غذاهای معمولی شروع 

 شود.می

روز بستری  2-5بسته به روند بهبود شما معموالً 

صورت مرتب خواهید بود. در طی این زمان پانسمان به

ظر ها با نلوله ریو ساو طبق نیاز تعویض شده و سوند 

د گاهی بیماران پس از شوتدریج خارج میپزشک به

شوند لذا مصرف مایعات جراحی با سوند ترخیص می

از خارج  که پسشود درصورتیفراوان توصیه می

کردن سوندها دچار احتباس اداری یا نشت ادرار از 

 کنار سوند شدید به پزشک مراجعه کنید.

 

 طورکلی جراحی شاملبه

 که این آبراه تراشیدن غده پروستات از طریق پیش 

برای درمان بزرگی  مؤثرینوع جراحی شیوه 

. جراح با ورود باشدمیخیم مختصر تا متوسط خوش

پیشابراه بافت پروستات را  از طریقیک دوربین 

روز بیمار در  3-5و ممکن است الزم باشد  داردبرمی

 در مواردبیمارستان بماند. جراحی باز پروستات که 

این روش شامل برش  شودمیپیشرفته بیماری انجام 

 .باشدمیآن  شدهبزرگاشتن غده یا بخش و برد

 

 مراقبت بعد از عمل جراحی

 

 مراقبت قبل از جراحی

 انجام آزمایش خون و ادرار طبق دستور پزشک 

نوار قلب و بررسی وضعیت قلب و عروق توسط 

 متخصص قلب

 مشاوره متخصص بیهوشی قبل از عمل

جراحی از شب قبل بایستی ناشتا جهت آمادگی برای 

 باشید

شود. بیوتیک تزریقی تجویز میبرای شما سرم و آنتی

کنید به الزم است کلیه داروهایی که مصرف می

 .پزشکتان اطالع دهید

 



  

  

 مراقبت در منزل

داشته باشید و از  و تحرکطور مرتب راه بروید به

نشستن به مدت طوالنی )بیش از دو ساعت( 

 خودداری کنید.

هنگام اجابت مزاج زور نزنید و با رعایت رژیم غذایی 

داروهای ملین مانند سبزیجات و میوه یا با مصرف 

طبق نظر پزشک از بروز یبوست جلوگیری کنید. رژیم 

غذایی شما معمولی خواهد بود مگر پزشکتان نظر 

دیگری داشته باشد. ادرار تا چند روز ممکن است 

قرمزرنگ باشد برای دفع این مسئله اگر محدودیتی 

 06از نظر پزشک معالج ندارید مایعات فراوان بنوشید )

ادرار رقیق شود و پس از شروع مصرف  تا (لیوان 04 تا

 های خام استفاده نکنید.میوهمایعات برای مدتی از آب

های محرک سیستم عصبی از مصرف غذاها و نوشابه

های حاوی کوال مثل کوکاکوال، مثل قهوه و نوشابه

 های الکلی خودداری نمایید.پپسی و نوشابه

 تفادهموقع اسداروهایی که برایتان تجویزشده را به

کنید و مقدار آن را کم یا زیاد نکنید چنانچه مصرف 

دارویی را فراموش کردید اگر نزدیک به ساعت بعدی 

است آن را نخورید و داروی ساعت بعدی را مصرف 

 کنید.
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info@eghbal-hospital.com    

 تلفن:

 99423866  

99423899 

 نبش رودکی -خیابان آذربایجان -تهران  
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پس از خارج کردن سوند ممکن است تا چند روز حالت تکرر 

ج تدریبهادرار، سوزش و اضطرار در دفع ادرار داشته باشید که 

 گردد.برطرف می

شدن حتمًا به  از آمادهپاسخ نمونه پروستات ارسالی را پس 

 پزشکتان نشان دهید.

توان به حمام رفت. در این یک تا دو روز پس از ترخیص می

 رابطه حتماً نظر پزشک جراح را جویا باشید.

هایی همچون درجه و عالئم و نشانه 38درصورت تب بیش از 

ها احساس پری در مثانه، ادرار یا تورم بیضهبسته شدن راه 

و عالئم  ساعت 2احساس نیاز به دفع ادرار در کیسه به مدت 

قراری فوراً جراح خود عفونت اداری شامل تب، لرز، گیجی و بی

 را آگاه سازید

از جراحی از بلند کردن اجسام سنگین پرهیز  هفته پس 0-8

 کنید.

فعالیت جنسی هستید در هفته پس از جراحی مجاز به  8

 صورت ناتوانی از مشاوره پزشک کمک بگیرید.

 

 بابادی نیا )سوپرایزر آموزشی( -ف کننده:تهیه

دکتر مجید شهشهانی، متخصص کلیه  تائید کننده:

 و مجاری ادراری

 اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تیسا منبع:

 



 


