
هیدروسل مایعی است که اطراف بیضه را احاطه میکند و 

شود که گاهی ممکن است موجب تورم کیسه بیضه می

همراه بافتق اینگوینال باشد در پسر بچه ها معموالً در طی 

یک سال به طور خود به خود محو می شود اما اگر پس از 

 یکسال از بین نرفت یا به بزرگ شدن ادامه دادیا همراه با فتق

 بود نیاز به جراحی خواهد داشت.

در بزرگساالن اغلب هیدروسل خود به خود از بین می رود 

و زمانی نیاز به درمان پیدا می کند که آنقدر بزرگ شود که 

 غیر قابل تحمل شده یا بد شکل باشد.

اساس درمان در هیدروسل جراحی)هیدرو سلکتومی(  می 

عی و بی حسی موض باشد .  )بدون نیاز به بستری طوالنی، با

 یا بیهوشی عمومی انجام می شود.(

 مراقبت ها پس از عمل هیدروسکلتومی

حدود چند ساعت پس از عمل در صورت  (1

هوشیاری کامل می توانید روی تخت بنشینید و پاها 

را از لبه تخت آویزان کنید و سپس با کمک همراه 

 راه بروید.

 تساعت پس از عمل می توانید بتدریج از مایعا 8 (2

استفاده کنید و چنانچه از بیهوشی عمومی برای شما 

استفاده شده است بهتر است غذاهای معمولی را از 

 روز بعد از عمل شروع کنید.

روز بعد از عمل اگر تب و ترشح چرکی و  (3

خونریزی از محل عمل وجود نداشته باشد قابل 

 ترخیص هستید.

گاهی لوله ای پالستیکی به نام درن در هنگام عمل  (4

برای تخلیه ترشحات داخل کیسه بیضه گذاشته می 

شود که یک سر آن از پوست بیرون است این لوله 

 معموالً قبل از ترخیص خارج می شود.

از یک هفته پس از عمل می توان به فعالیت های  (5

 عادی بازگشت.

روز پس از عمل پانسمان را برداشته و اگر ترشح  3 (6

د حمام نداشت و درن خارج شده باشد می توانی

 کنید و نیاز به پانسمان مجدد نیست.

روز پس از عمل جهت بررسی نهایی و  11تا  7 (7

 کشیدن بخیه ها به پزشک مراجعه کنید.



آنتی بیوتیک ها طبق دستور پزشک سرساعت  (8

 مصرف شود.

در صورت تب ترشح چرکی و قرمزی محل عمل  (9

 به پزشک مراجعه کنید.

 دانستنی های الزم پس از عمل

 ال عود هیدروسل وجود دارد؟آیا احتم

بله این احتمال وجود دارد ولی بسیار کم است. برای 

جلوگیری از تورم بیضه پس از عمل بمدت حدود دو 

 هفته از شورت تنگ استفاده کنید.

باقی ماندن تورم محل عمل تا چند هفته پس از عمل 

طبیعی است و با باال نگه داشتن بیضه ها و مصرف دارو 

بد. اما اگر خیلی طوالنی شد به پزشک خود بهبود می یا

مراجعه نمائید. معموالً بیضه ای که عمل تخلیه 

هیدروسل بر روی آن انجام شده همیشه کمی بزرگتر از 

بیضه طبیعی سمت مقابل باقی می ماند که این موضوع 

 طبیعی است و اهمیتی ندارد.
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