
 

 

ّیذرٍسلی کِ جا افتادُ است تایذ تِ هَقع عول جزاحی 

سثة تشرگ تز ضَد، تِ تاخیز اًذاختي عول جزاحی 

ضذى کیسِ تیضِ ٍ ظاّز ًاهٌاسة پس اس عول جزاحی 

در عول جزاحی ّیذرٍسل، فقط پَضطی کِ .هی ضَد

سثة تزضح هایع هی گزدد، تزداضتِ هی ضَد ٍ خَد 

دست ًخَردُ تاقی هی هاًذ ٍ اگز کیسِ  کیسِ تیضِ

تیضِ خیلی تشرگ ضذُ تاضذ، پس اس عول جزاحی خَد 

ّویطِ تشرگ تز اس طزف هقاتل  کٌذ ٍرا ًوی تَاًذ جوع 

 .تاقی هی هاًذ

 

 هراقبت های بعد از عول:

 ساعت پس اس عول هی تَاًیذ اس کیسِ  24در طی

یخ تزای کاّص تَرم هحل عول تِ صَرت هتٌاٍب 

ساعت اس عول  24استفادُ ًواییذ، ٍ هعوَال تعذ اس 

ساعت  48تیوار اس تیوارستاى هزخص هی ضَد ٍ 

دٍش گزفت هگز در هَاردی پس اس آى هی تَاًیذ 

 پشضک جزاح اجاسُ ایي کار را ًذّذ. کِ

 

 هجذدا طثق تاریخی کِ تِ ضوا گفتِ هی ضَد

جْت کٌتزل هحل عول تِ جزاح خَد هزاجعِ 

 ًواییذ.

 ّیذرٍسل تِ تٌْایی تاعث ًاتارٍٍری ًوی ضَد هگز

ایٌکِ تِ علت عفًَت یا تَدُ تاضذ کِ قذرت حزکت 

 اسپزم کاّص پیذا کٌذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 هیدروسل

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

3/10/97تاسًگزی: -10/4/1396تاریخ تذٍیي: -تْیِ کٌٌذُ: رضا رادهٌص  

 : سَپزٍایشر آهَسضی، سَپزٍایشر آهَسش سالهتٍیزاست علوی

: 



 

عثارت اس تجوع هایع در اطزاف تیضِ هی  هیدروسل

تاضذ کِ تَسط یکی اس پَضص ّای تیضِ تزضح هی 

ضَد. ّیذرٍسل در اکثز هَارد یک تیواری تذٍى خطز 

 10تَدُ ٍ هطکلی تزای تیوار ایجاد ًوی کٌذ ٍلی در 

درصذ هَارد علت ایجاد کٌٌذُ آى یک تیواری خطیز 

طزفِ هثل سزطاى تیضِ است. ّیذرٍسل هعوَال یک 

 .است ٍلی گاّی ًیش دٍ طزفِ هی تاضذ

تیضِ دارای یک پَضص تسیار ًاسک سزٍسی است کِ تِ 

طَر هذاٍم یک هقذار هایع تزضح هی کٌذ تا سطح تیضِ 

ّا ًزم تاقی تواًٌذ. ایي هایعی کِ تزضح هی ضَد اس 

طزیق ٍریذّا اس تیضِ خارج هی گزدد. حال اگز تعادل در 

رج ضذُ اس تیضِ تْن تخَرد، هیشاى هایع تزضح ضذُ ٍ خا

سیادی آى در اطزاف تیضِ تجوع پیذا کزدُ ٍ سثة 

 .ّیذرٍسل هی ضَد

 

 عالین:

تٌْا هطخصِ ّیذرٍسل ٍجَد تَرم تذٍى درد در ًاحیِ 

یک یا ّز دٍ تیضِ است. در تشرگساالى تٌْا عالئوی اس 

ادم هوکي است ضکایت اصلی تیوار سٌگیٌی تِ دلیل 

 تاضذ.در تشرگساالى تزای رد تذخیوی تایذ تزرسی ضَد.

 :علل هیدروسل کدام ها هستند

 .اکثز هَارد علت خاصی ًوی تَاى یافت •

درصذ هَارد علت، عفًَت تیضِ، سزطاى، ضزتِ  10در  •

 .تِ تیضِ ٍ یا سایز هَارد است

 فاکتور خطر:

 سال اثز هی گذارًذ کِ ضاهل: 40عوَها تزای افزاد تاالی 

 عفًَت 

 ِهی تاضذ. صذهِ تِ کیسِ تیض 

 :تشخیص

در تسیاری اس هَارد هی تَاى تا هعایٌِ تالیٌی تیواری را 

تطخیص داد ٍلی گاّی جْت تائیذ تطخیص ٍ هَارد 

 هطکَک تایذ اس پاراکلیٌیک استفادُ کزد.

. است سًََگزافیتْتزیي اقذام پاراکلیٌیک، اًجام  

سًََگزافی اس کیسِ ّای تیضِ ًِ تٌْا ّیذرٍسل تلکِ 

سایز هَارد هثل فتق ٍ سزطاى تیضِ را تِ راحتی هی 

تٌْا راُ درهاًی جزاحی است. .تَاًذ تطخیص دّذ

کطیذى آب دٍر تیضِ تَسط سزًگ ًِ تٌْا تی فایذُ 

است )چَى تعذ اس چٌذ رٍس هجذدا هایع جوع هی ضَد( 

سدى راُ ّای لٌفاٍی تیضِ  تلکِ خطز ایجاد عفًَت ٍ تْن

 را ًیش تِ ّوزاُ دارد. 

دست ًخَردُ هاًذى راُ ّای لٌفاٍی تیضِ در درهاى 

 سزطاى تیضِ اّویت خیلی سیادی دارد. 

 


