
 

 بزرگی خوش خیم  پروستات 

 2بخش  جراحی 

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

در صورت مصرف داروهایی از قبیل قرر  سپریرریر  یرا 

اپویکس یا وارفاری  قبل از شروع مجدد دارو حرمر را  را 

پزشک معالج خود مشورت ن ائید و از مصرف خود پررانر  

 .دارو اجمناب ن ائید

 فعالیت و استراحت : 

پس از ع ل پروپمات    مدت یک ماه از انجام فرعرالریر  

پنگی ،نزدیکی جنسی، دوچرخ  پواري ، موتور پواري و 

 ترجیحاً رانندگی اجمناب شود. 

  یش از حد ضروري از پل   اال نروید.

 دقیق  ۵۴اجمناب از یک موقعی  نشسم   یش از 

 راه رفم  مالیم و عادي هیچ منعی ندارد.

 منعی ندارد.  ح ام دوش  عد از ترخیص ، 

 رژیم غذایی: 

پس از ع ل پروپمات نیاز    رژیم غذایی خاصی نیس  اما 

ترجیحاً رژیم غیر نفاخ و پبک، ملی  و مصررف مرایرعرات 

 فراوان توصی  می شود.

 پیگیري پس از ترخیص :

پس از ع ل نمیج  سپیب شناپی ن ون  پروپمات  رداشم   

شده را از سزمایشگاه پیگیري کرده و    پرزشرک مرعرالرج 

 مراجع  ن ایند.

در صورت ترخیص شدن  ا پوند ادراري جه  زمان خروج 

سن  ا پزشک معالج خود ه اهنگ شوید و خودپران  اقردام 

    خارج ن ودن پوند نن ائید.

 

در صورت داشتن عالیم زیر حتماً پزشک معالج خود را 

 مطلع سازید:

  خونریزي و وجود خون غلیظ در ادرار 

  تب و لرز و قرمزي و تورم و ترشح از محل ع ل 

  عدم توانایی در دفع ادرار و احمباس ادراري 

 ی اخمیاري ادراري ک   یش از یک هفم  طول  کشد  

 

 

 آدرس وبسایت : 

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

 10003255150تلفن: 

  0333: 2بخش  جراحی 



  :مددجوي عزیز

 اپالم و سرزوي پالممی  راي ش ا، امیدواریم از لحظاتی ک  در 

کنار ش ا  ودیم رضای  کافی داشم   اشید و هر چ  پریعمر  ر  

سغوش خانواده و جامع   ازگردید. ای  پ فل  سموزشی جرهر  

افزایش اطالعات ش ا در مورد مراقب   عد از ع ل و پیشگیرري 

 .از عوارض سن در اخمیار ش ا قرار گرفم  اپ 

 (BPH )بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات

پرال دچرار  رزرگری  06 یش از نی ی از مردان  االي پ  

%مربرمرال  06پالگی حدود  06پروپمات می شوند و در پ  

 هسمند. 

 اید    خاطر داش  ک   زرگی خوش خیم پروپمات پررطران 

  .نیس 

 غده پروستات چیست: 

عضوي اپ     اندازه یک گردو ک  زیر مثان  قرار گررفرمر  و 

 مجراي خروجی ادرار را احاط  کرده اپ .

 

 

 :عالیم بیماري

 جریان ضعیف ادرار 

 احساس ادرار کردن مکرر 

   یدار شدن از خواب در شب جه  ادرار کردن و نیاز 

    زور زدن هنگام ادرار کردن

   منقطع ادرار کردن 

  گاهًا پوزش هنگام ادرار 

  :چگونگی تشخیص بزرگی خوش خیم پروستات

  شرح حال کامل از  ی ار 

 معاین  از طریق مقعد توپط پزشک ممخصص 

  پونوگرافی )جه  پونوگرافی پروپمات مثان   ی ار

 (. ایدپر  اشد

 درمان :

 ی اري پروپمات فقط از زمانیک  منجر     روز عالیم شدید یرا 

اینک   اعث  روز اخمالل در ع لکرد کلی  ها شود،  اید ترحر  

 درمان قرار گیرد.

قدم اول درمان، درمان دارویی اپ  ک   اعث تحلیل رفرمر   

درمان دارویی .پروپمات یا    شل شدن عضالت ک ک می کند

 راي مدتی ع ل جراحی را    تعویق می اندازد اما در نهرایر  

 شدیدتری  روش درمانی،  جراحی می  اشد. 

نوع جراحی نیز  ا توج     نظر پزشک معالج می تواند جراحری 

 .   دو نوع  از و  سم  انجام شود

مشهور اپ   یشرمرر  TURP نوع  سم  جراحی ک     عنوان

 انجام می شود و زمان نقاه   ی اري نیز ک مر می  اشد.

 درروش  از غده پروپمات  صورت کامل خارج می گردد  

در روش  سم  پزشک معالج ش ا از یک تیوب  لند و  اریرک 

   ک ک نور و لنز اپمفاده می کند تا  خش هاي اضافی غده 

پروپمات را از سن جدا کند. ای  تیوب از طریق سل  تناپلری 

مریض وارد می شود و    نسب  روش جراحی  راز،کر رمرر 

تهاج ی    ش ار می رود. در روش  سرمر  قسر ر  هراي 

مرکزي پروپمات ک   اعث ایجاد فشار و تنگی  رر مرجرراي 

ادراري شده اند  وپیل  دپمگاه مخصو  از طریق پیشا رراه 

خارج می گردد و جه  تعیی  سپیب شناپی    سزمایشرگراه 

 .ارپال می گردد

  :داروها

 عد از ع ل پروپمات داروهایی ک   راي  ی اران تجویز مری 

ملریر  “  شود شامل سنمی  یوتیک ها، داروهاي مسک  و گاها

 .ها می  اشد

سنمی  یوتیک ها  اید طبق دپمور پزشک معالج  ر  مروقرع 

مصرف گردد و داروهاي مسک  نیز در صورت درد اپمرفراده 

 می شود. 

وقمی فنازوپریدی  ک     عنوان مسک  پوزش ادراري  رراي 

 ی اران تجویز می شود  اید  ی ار  داند  ک  ای  دارو  راعرث 

 نارنجی شدن رنگ ادرار می شود. 
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