
پروستاتيت

اندازهپ به است كوچكي غده روستات
ابتدايي قسمت در و مثانه زير در كه گردو
جلوي در و كرده احاطه را آن كه پيشابراه

دارد قرار روده مجرايي.راست پيشابراه
كند مي هدايت بدن از خارج طرف به مثانه از را ادرار كه .است

تو فاقد و دارد نرم قوام طبيعي استپروستات مي.ده انجام پروستات كه بهكارهايي كمك دهد،
است دارد مي نگه فعال را ها اسپرم كه مايعي ترشح و ادرار تقريبا.كنترل مردان پروستات بدون

ندارد فرد زندگي در چنداني تاثير آن نبود اما شوند مي .نابارور

:عالئم
ادرا در مشكل را پروستات بيماري عالئم كلي طور احساسبه كردن، ر

حين در بودن دردناك و سوزش ادرار، در خون وجود ادرار، فوريت و تكرر
پائين در متناوب درد و سفتي جنسي، طبيعي فعاليت در مشكل ادرار،
مي آن آمدن بند يا و ادرار آمدن قطره قطره ها، ران باالي يا لگن كمر،

برشمرد .توان

پروستات خيم خوش بزرگي عوارضدرمان و عالئم شدت به بستگي
دارد بيمار عمومي شرايط و سن آن، از داروييابتدا.ناشي درمان از

شود مي .استفاده
اندازه حسب بر ادراري، مسير انسداد ايجاد و بهبودي عدم صورت در

پروستاتپروستات جراحي رايج روش دو از بيمار، شرايط و عالئم و
شود مي استفاده :(پروستاتكتومي)

ادرار- مجراي طريق از مخصوص ابزارهاي با پروستات (TUR)تراشيدن
شكمي- پروستات(جراحي كامل درآوردن و باز جراحي )روش

)1(

گرامي، تحتبيمار مواردچنانچه رعايت ايد، گرفته قرار پروستات برداشتن جراحي عمل
نماييم: مي توصيه شما به را زير

درمراقبت پروستات جراحي از بعد منزل:هاي

از• و باشيد داشته بدني تحرك برويد، راه مرتب طور به منزل مدتدر طوالني از(نشستن بيش
كنيد خودداري ساعت) .دو

نظير• غذايي رژيم رعايت با و نزنيد زور دفع هنگام
با يا و جات ميوه و ازسبزيجات پزشك، نظر طبق ملين مصرف
كنيد جلوگيري يبوست خواهد.بروز معمولي شما غذايي رژيم

باشد داشته ديگري نظر تان پزشك اينكه مگر .بود،

•) بنوشيد زياد شود10تا8مايعات رقيق ادرار تا كمپوت.ليوان) آب كمرنگ، چاي آب، از
ا مدتي براي و كنيد استفاده آناناس) گالبي، آبميوه(سيب، نكنيدز استفاده خام مصرف.هاي از

خودداري الكل و سياه) نوشابه و (قهوه كافئين مثل عصبي سيستم محرك هاي نوشابه و غذاها
.كنيد

طور• هابه ورزش با ويمرتب ايستادن و باسن عضالت كردن شل و كردن جمع مثل پرينه
) كنيد تقويت را باسن ناحيه عضالت ساعت)10نشستن، در .بار

پزشك• نظر طبق گرم آب لگن از پرينه، ناحيه ناراحتي تسكين براي و بگيريد دوش روز هر
كنيد .استفاده

كنيد• وصل و قطع را ادرار جريان كردن ادرار كندكاراين.هنگام مي كمك ادرار .كنترل

است• ممكن مدتي اختا ادراربي باشيدتياري است.داشته طبيعي امري نگران.اين بنابراين
شد.نباشيد خواهد برطرف مرور به و كشد مي طول مدتي اختياري بي نوع .اين
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هستيد• جنسي فعاليت به مجاز جراحي از بعد هفته از.هشت جنسي ناتواني صورت در
بگيريد پزشككمك .مشاوره

درما• يا منزل در پانسمان شودتعويض انجام استريل روش با بايد .نگاه

نكنيد• زياد و كم را آن مقدار و كنيد استفاده موقع به را شده تجويز مصرف.داروهاي چنانچه
را بعدي ساعت داروي و نخوريد را آن است بعدي ساعت به نزديك اگر كرديد، فراموش را دارويي

كنيد .مصرف

تنقيه• مقعد، راه از بدن دماي گيري واندازه روده) از گاز دفع مخصوص (لوله تيوب ركتال ،
باشد مي ممنوع .شياف

ادرار،• راه شدن بسته مثل هايي نشانه پيدايش صورت در
(گرفتگي اسپاسم ادرار، دفع به نياز احساس مثانه، در پري احساس
در ادرار قطع يا ادرار كاهش سوند، اطراف ادرار نشت مثانه، عضالت)

مدت به عالئمساعت4كيسه لرز،ادراريعفونتو ، تب شامل
به فورا قراري بي و كنيدگيجي مراجعه .اورژانس

مرور6تا4• به را خود هاي فعاليت و كنيد خودداري سنگين اجسام كردن بلند از هفته
.افزايشدهيد

كنيد• خودداري انداز دست پر هاي جاده در رانندگي حداكثر.از رانندگي مجاز ساعت2حد
باشد .مي

ن• ازجواب بعد را آزمايشگاه به ارسالي پروستات دريافت14تا10مونه پاتولوژي بخش از روز
دهيد نشان پزشكخود به و .كرده

آن• در و كنيد توجه شده تعيين شما براي كه بعدي ويزيت تاريخ به
نماييد مراجعه پزشكخود به .تاريخ
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