
پروستات  غده ای است که در گردن مثانه قرار می گیرد 

که با بزرگ شدن آن و فشار به گردن مثانه، راه عبور 

ادرار تنگ و یا بسته شده و خروج ادرار با مشکل روبرو 

 می شود.

های بزرگی خوش خیم پروستات تکرر عالیم و نشانه

 احساس نیاز فوری به دفع ادرار، ادرار شبانه)بیش -ادرار

از یکبار( احساس فشارهای شکمی، کاهش فشار جریان 

ادرار، بند آمدن ادرار، قطره قطره ادرار کردن پس از 

پایان دفع ادرار، عدم احساس تخلیه کامل ادرار، احتباس 

شدید ادراری، عفونت های مکرر ادرار و در صورت 

عدم درمان گشادشدن لگنچه های کلیه، ) هیدرو نفروز 

کلیه ها و عواقب بعدی نارسایی کلیه می (  صدمه به کار 

باشد. تغییرات مثانه و تشکیل سنگ در مثانه نیز از دیگر 

 عوارض است که ممکن است رخ دهد.

 درمان بزرگی خوش خیم پروستات

درمان بستگی به شدت عالئم و عوارض و عالئم ناشی 

 از آن و سن و شرایط عمومی بیمار دارد.

 فاده می شود.ابتدا از درمان دارویی است

در صورت عدم بهبودی جراحی به دو روش انجام می 

 شود:

تراشیدن پروستات با ابزارهای مخصوص از  (1

 (TURPطریق مجرای ادرار)

روش جراحی باز و در آوردن کامل  (2

 پروستات)جراحی شکمی(

 مراقبتهای بعد از عمل در بیمارستان

تا روز بعد از عمل  در تخت استراحت خواهید  (1

صورت درد به شما مسکن تزریق کرد و در 

 خواهد شد.

بعد از عمل مرتب سرفه کنید و تنفس عمیق  (2

داشته باشید در هنگام سرفه، تنفس عمیق و یا 

تمرینات تنفسی با دست یا با یک بالش 

 کوچک، محل جراحی خود را حمایت کنید.

ادرار شما برای چند روزی خونی خواهد بود  (3

برای  نباشید.که یک امر طبیعی است لذا نگران 

جلوگیری از لخته شدن خون از راه سوند 

ادراری مثانه شستشو داده میشود. که تا روز پس 

 از عمل به صورت مداوم ادامه دارد.

به محض اجازه پزشک)روز بعد از عمل( با  (4

کمک از تخت خارج شوید و با قدم زدن روند 

 بهبودی بیمار تسریع می شود.

سطح  اید پایین تر ازهنگام راه رفتن کیسه ادرار ب (5

بدن باشد ولی مواظب باشید کشیده نشود و به 

محض اینکه دو سوم کیسه پر شد می بایست 

 تخلیه گردد.

 مراقبت در منزل پس از عمل

به طور مرتب راه بروید و تحرک داشته باشید و  (1

ساعت(  2از نشستن به مدت طوالنی)بیش از 

 خودداری کنید.

رف غذای پر با مصرف مایعات فراوان و مص (2

فیبر)سبزیجات و میوه جات( از یبوست 

 جلوگیری کنید.



لیوان  11-8برای رقیق شدن ادرار روزی  (3

مایعات استفاده کنید نوشابه های گازدار 

 مصرف نکنید.

در صورت خیس شدن پانسمان روزانه باید  (4

 پانسمان به روش استریل تعویض گردد.

طبق دستور پزشک تا چند روز پس از ترخیص  (5

نیاز به سوند می باشد که باید از سوند مراقبت 

شود و در زمان تعیین شده توسط پزشک به 

 کلینیک جهت خروج سوند مراجعه کند.

در صورت خیس شدن پانسمان روزانه باید  (6

 پانسمان به روش استریل تعویض گردد.

قرمزی و -در صورتی که هیچ گونه تورم (7

ترشحات چرکی در ناحیه عمل وجود نداشته 

روز بعد از  11- 12اشد با نظر پزشک معالج ب

 عمل بخیه ها قابل کشیدن می باشند.

بی اختیاری ادراری بعد از خروج سوند موقتی   (8

و قابل برگشت می باشد و نیاز به اقدام خاصی 

ندارد در صورت ادامه بی اختیاری بمدت یک 

 هفته باید به پزشک معالجه مراجعه نماید.

وج سوند شکمی در صورت نشت از محل خر (9

 بطور مداوم باید به پزشک معالج مراجعه نماید.

بعد از عمل جراحی مصرف دارو ها طبی درمان 

پروستات مثل تامسولوسین ، ترازوسین و فیناستراید 

 الزم نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذکره شفاءیا من اسمه دواء و  .

 
 عنوان :

و مراقبت  BPH ))  پروستاتخیم زرگی خوش 

 های پس 

 (جراحی باز-TURPاز درمان جراحی آن)
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 گرد آورنده و تنظیم :

 فاطمه حیدر زاده کارشناس پرستاری

 آقای امین کاوه کارشناس پرستاری

 تایید کننده : دکتر فرامرز محمدعلی بیگی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 

 

mailto:kashani@skums.ac.ir

