
 

                                 

 

 

برداشتن پروستات به روش جراحی باز یا عمل 

 پروستاتکتومی

 ٍاحذ آهَسش

 3535تبثستبى

 

پزٍستبت یک غذُ ی کَچک در سیز هثبًِ است کِ در 

توبم هزداى ٍخَد داضتِ ٍ ثؼذ اس پٌدبُ سبلگی ثِ تذریح 

ثِ اضکبل در ثشرگ هیطَد ٍ ثب فطبر ثز هدزای ادرار هٌدز 

دفغ ادرار هیگزدد. در صَرتی کِ ایي ػبرضِ ضذیذ ثَدُ یب 

ثب دارٍ درهبى ًطَد، پشضک پس اس هؼبیٌِ ٍ ثزرسی ّبی 

السم هبًٌذ سًََگزافی ٍ یب سیستسکَپی اقذام ثِ ػول ثبس 

 پزٍستبت هیکٌذ کِ ایي رٍش هَثز تز اس رٍش

TURP)هیجبضذ ٍ ػبرضِ)ثزداضتي هدزا اس طزیق پزٍستبت 

 کوتزی دارد. ی

 

 

 

 قبل از عمل جراحی

  ُقجل اس ػول تَسط  هتخصص ثی َّضی هطبٍر

 هیگزدیذ.

 بل ثِ ضوب تَصیِ هیطَد ثِ هٌظَر کبّص احتو

اس هصزف رٍس قجل اس ػول  31خًَزیشی طی 

ٍ سبیز دارٍّبی هسکي ضذ التْبة )هبًٌذ  آسپزیي

 ( خَدداری ًوبییذ.ایٌذٍهتبستیي  ٍ ایجَثزٍفي

  اس ػول ثستزی هیطَیذ ٍ خْت آهبدگی ضوب قجل

 ثزای ػول اس ضت قجل اس ػول ثبیستی ًبضتب ثبضیذ.

  هوکي است ًیبر ثِ سزم ٍ آًتی ثجیَتیک تشریقی

 ثبضذ کِ ثزای ضوب ضزٍع هیطَد.

 ،اس قجل  در صَرت ًیبس ثِ تشریق خَى حیي ػول

 هیگزدد.درخَاست ثزای ضوب خَى ّن گزٍُ 

 عمل جراحی

در ایي  ثب ثی حسی ًخبػی اًدبم هیطَد. ػول خزاحی هؼوَال

رٍش ثب تشریق هَاد ثی حس کٌٌذُ در ثیي هْزُ ّبی کوز 

 ثی دردی کبهل حیي ػول ایدبد هیطَد.



ػول خزاحی ثب یک ثزش در قسوت پبییي ضکن اًدبم 

هیطَد.ثؼذ اس خبرج کزدى پزٍستبت، ثزای کٌتزل خًَزیشی 

اُ ضکن داخل ثؼذ اس ػول در ثزخی اس رٍضْب یک سًَذ اس ر

 هثبًِ قزار دادُ هیطَد.

 بعد از عمل جراحی

رٍس ثؼذ اس ػول در ثیوبرستبى ثستزی  7تب  6هؼوَال حذٍد 

سبػت اٍل ثؼذ اس ػول خْت کٌتزل  46در  خَاّیذ ثَد.

خًَزیشی در ادرار ثِ طَر هذاٍم اس ضستطَی هثبًِ ثب سزم 

 استفبدُ هیطَد.

اُ اس تخت خبرج رٍس ثؼذ اس ػول هی تَاًیذ ثب کوک ّوز

 رصین غذایی ضوب تغییزی ًوی کٌذ. ضَیذ.

 ثؼذ اس ثزطزف ضذى خًَزیشی ٍ خبرج کزدى لَلِ ضکن،

ضوب هیتَاًیذ ثب سًَذ هدزا هزخص ضَیذ ٍ چٌذ رٍس ثؼذ 

خْت خبرج کزدى سًَذ هدزا ٍ کطیذى ثخیِ ّب ثِ طَر 

تؼذاد کوی اس ثیوبراى در  سزپبیی ثِ پشضک هزاخؼِ ًوبییذ.

 درار تب هذتی طَل هیکطذ.اثزگطتي کبهل کٌتزل ٍ اختیبر 

 ًیبس ثِ هزاخؼِ هدذد را اس پشضک خَد سَال کٌیذ.

 

 مراقبت در منسل

  ادرار ضوب تب چٌذ رٍس هوکي است قزهش رًگ

ثزای رفغ ایي هسئلِ اگز هحذٍدیتی اس ًظز  ثبضذ.

َاى پشضک هؼبلح ًذاریذ، حذاقل سبػتی یک لی

 آة یب هبیؼبت دیگز هصزف کٌیذ.

  تب چٌذ رٍس هوکي است طجق دستَر پشضک اس

. حتوب آًتی ثیَتیک خَراکی استفبدُ کٌیذ

دارٍّبی خَد را کبهل طجق دستَر پشضک 

 استفبدُ ًوبییذ.

  ثؼذ اس خبرج کزدى سًَذ هوکي است تب چٌذ رٍس

اضتِ حبلت تکزر ادرار یب سَسش در دفغ ادرار د

 هی گزدد .  تذریح ثزطزف ثبضیذ کِ ثِ

 8  اس ثلٌذ کزدى اخسبم  ّفتِ ثؼذ اس ػول ًیش، 8تب

 سٌگیي پزّیش کٌیذ.

  در صَرت تت، ثٌذ آهذى ادرار یب تَرم ثیضِ ّب

 حتوب ثب پشضک خَد توبس ثگیزیذ.

 عوارض عمل جراحی

بر روی توانایی جنسی تاثیری ػول خزاحی پزٍستبت 

هبیغ هٌی خبرج  ٍلی اکثز هَارد ثِ ٌّگبم هقبرثت، ندارد

ایي هسئلِ ثِ ػلت ثزداضتِ ضذى پزٍستبت ٍ ثزگطت  ًویطَد.

هبیغ هٌی ثِ داخل هثبًِ ثَدُ ٍ ثؼذا ایي هبیغ ثِ ّوزاُ ادرار 

ثیوبراى ًجبیذ خبرج ًطذى هٌی را ثِ ػٌَاى ًبتَاًی  دفغ هیطَد.

 خٌسی تلقی کٌٌذ.

 


