
 

 سیستوسکوپی

 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

 مراقبت های الزم پس از انجام این عمل چیست؟

  سیستوسکوپی عموماً یک روش تشخیصیی سیاپیاییی

 است و شما همان روز به خانه می روید.

  اگا بعد از سیستوسکوپی کمی سوزش، درد مجیار  و

 یا خون در ادرار داشته باشید، طبیعی است . 

   اندکی سوزش در طول مجاا یا هنگام دفی  ادرار تیا

 چند روز بعد از سیستوسکوپی ادامه خواهد داشت . 

  تغییا رنگ ادرار به صورتی رنگ، در صیور  نیمیونیه

بادار ، سوزش و تکار ادرار پس از انجام ایی  عیمی  

 طبیعی می باشد.  

  سایا عالئم می بایست در طی چند روز بهبود یابید در

 غیا اینصور  با پزشک خود تماس بگیاید.

  . مصاف مایعا  را افزایش دهید 

  آنتی بیوتیک ها  تجویز شده توسط پزشکتان را بیه

 طور منظم مصاف نمایید .

 .استااحت کنید 

 

تنها در صورت مشاهده موارد زیر حتما به پزشکتتتا   

 مراجعه کنید :

 قامز بودن رنگ ادرار در روزها  آینده .1

 وجود لخته ها  خون در ادرار .2

 ساعت بعد از پایان آزمایش 8عدم تخلیه ادرار تا  .3

 وجود عالئمی نظیا تب،درد شدید در ناف یا پهلو  .4

 سیستوسکوپی چه زمانی اعالم می گردد؟ نتایج عمل

پس از ای  عم  پزشک تشخیص الزم را داده و با آگیاهیی از 

مشک  شما روند درمان را آغاز خواهد نمود. امیا در صیور  

نمونه بادار  یا انجام بیوپسی نمونه مورد نظا به آزمیایشیگیاه 

 گادد. پاتولوژ  جهت بارسی دقیق تا ارسال می

پس از دریافت جواب پاتولوژ  و مااجعه به پزشیک، مشیکی  

شما تشخیص داده و درمان مورد نظا جهت رف  مشک  شیمیا 

 آغاز خواهد شد.

 آدرس وبسایت : 

Www.Bohlool.gmu.ac.ir 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



سیستوسکوپی یک روش ساده باا  بارسی قسمت پیایییینیی 

دستگاه ادرار  می باشد که با آن داخ  مثانه و مجاا  ادرار  

 معاینه می شود . 

عم  سیستوسکوپی توسط اورولوژیست یا متخصص کیلیییه و 

مجار  ادرار  جهت بارسی مثانه و میجیاا  ادرار  بیاا  

تشخیص علت وجود خون در ادرار، تکار ادرار و درد و سیوزش 

 انجام می شود . و سایا مشکال  مثانه در هنگام دف  ادرار , 

 سیستوسکوپی معموالً تحت بی حسی موضعی انجام می شود . 

یک ژل مخصوص جهت بی حسی مجاا  ادرار  استفاده میی 

گادد و بیهوشی خفیف که عمدتاً باا  کودکان وجوانان بیکیار 

 می آید. 

 سیستوسکوپی در آقایان به چه منظور انجام می شود؟

 

 بررسی و تشخیص وجود سنگ مثانه 

 عفونت ادراری 

 بزرگی خوش خیم پروستات 

 تشخیص وجود تومور در مثانه 

 بررسی و تشخیص تنگی و سنگ های موجود در مجرا 

  تشخیص ناهنجاریهای مادرزادی سیستم ادراری 

 تعیین وجود یا عدم وجود تومور در پروستات 

  تعبیه و یا خارج کرد  لوله حالبی 

 

 سیستوسکوپی در خانمها به چه منظور انجام می شود؟

  تعبیه و یا خارج کرد  لوله حالبی 

 التهاب مثانه 

 بی اختیاری ادرار 

 سرطا  مثانه 

 عفونتهای مکرر ادراری 

 .....سنگ مثانه و 

 چگونه سیستوسکوپی انجام می شود؟

به شما گفته می شود که تمام لباسها و لباس ها  زیاتیان را 

  خارج نمایید و لباس مخصوص اتاق عم  بپوشید.

رو  تخت با پاها  از هم باز در وضعیتی که دسیتیاسیی بیه 

 مجاا  ادرار  راحت باشد قاار بگیاید.

 

باا  پیشگیا  از درد سیستوسکوپی معموالً تحت بیحیسیی 

موضعی انجام می شود یک ژل مخصوص جهت بیییحیسیی 

 مجاا  ادرار  )پیشابااه( استفاده می گادد 

 بیحسی عمومی و یا نخاعی گاهی اوقا  استفاده می شود.

در صور  نیاز به بیهوشی و یا بی حسی نخاعی بیمیار میی  

ساعت قب  از عم  ناشتا بوده و از مصاف مایعاتیی  8بایست 

 نظیا آب و چا  نیز خوددار  نماید. 

  خیون و  در صور  استفاده از داروها  رقییق کینینیده

داروها  ضد انعقاد  مانند آسپای ، پالویکس، وارفاری  و ... 

 مطل  کنید. “ پزشکتان را حتما

 استحمام کنید .“ شب قب  از عم  حتما 

اگا توده ا  دیده شود، پزشک متخصص می تواند بیه طیور 

کام  یا یک قسمت کوچکی از آن را خارج کند، به ای  کیار 

نمونه بادار  یا بیوپسی می گویند الزم است نمونه جیهیت 

 بارسی به ماکز پاتولوژ  ارسال شود. 

 وقتی کار تمام شد، وسیله مشاهده را خارج می کنند.
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