 TURPتِ هؼٌی تزش پزٍستات اس طزیق هجزای ادراری ٍ

 .5تِ هذت  24ساػت تؼذ اس ػول سًَذ هجزا تزای

تذٍى ضکاف جزاحی تاس هی تاضذ .در ایي رٍش تا تی حسی

ضستطَ ٍ جلَگیزی اس لختِ ضذى ادرار گذاضتِ

ًخاػی ٍ تا ػثَر درٍتیي تِ داخل هجزا قسوتی اس پزٍستات

هی ضَد.

را کِ اًسذاد هجزا ایجاد کزدُ است کاهالً تزاش دادُ ٍ
تاػث هی ضَد هجزای پزٍستات تاس ضذُ ٍ جزیاى ادرار تِ
صَرت هؼوَلی ٍ رٍاى خارج ضَد.

ادرار کردن
اگز چِ ضوا تالفاصلِ پس اس ػول هتَجِ تْثَدی قاتل
هالحظِ ای در جزیاى ادرار خَد خَاّیذ تَدٍ ،لی تا چٌذ
ّفتِ تِ احتوال قَی تکزر ادرار ٍ احساس فَریت در ادرار

توصیه های قبل از عمل:
 .1در صَرت ٍجَد ػفًَت ّای ادراری تایذ تا اًجام
آسهایص ٍ خَردى آًتی تیَتیک کاهالً ػفًَت
ادراری را کٌتزل کزد.

کزدى خَاّیذ داضت کِ تا تزهین پیذا کزدى حفزُ پزٍستات

بخوانیذ درمان های دارویی و غیرجراحی
پیشرفته پروستات

تزیذُ ضذُ ،هطکالت ادراری رفتِ رفتِ تزطزف هی ضًَذ.
تایستی هقادیز سیادی هایؼات (ّز یک ساػت یک لیَاى)
هایؼات تٌَضیذ تا رًگ ادرار صاف ضَد .تا سِ ّفتِ پس اس

فعالیت روزانه:

جزاحی هوکي است چٌذ قطزُ خَى در ادرار هطاّذُ ضَد.

کن کن فؼالیت ػادی رٍساًِ را ضزٍع کٌیذ .اس تلٌذ کزدى

 .2در صَرت هصزف دارٍّای رقیق کٌٌذُ خَى اس

تَصیِ هی ضَد ٌّگام اجاتت هشاج اس سٍر سدى پزّیش

ٍسایل تیص اس 1۱کیلَگزم ،تا ضص ّفتِ خَدداری کٌیذ.

جولِ آسپزیي ٍ ٍارفاریي تایذ یک ّفتِ قثل اس

ًواییذ .سیزا هوکي است سثة خًَزیشی اس پزٍستات ضَد.

سیزا هوکي است سثة ایجاد خًَزیشی اس پزٍستات ضَد.

ػول تا ًظز پشضک دارٍ قطغ گزدد.

استفادُ اس هلیي ًیش تزای جلَگیزی اس ایي هطکل کوک

سِ ّفتِ پس اسػول جزاحی ،هی تَاًیذ فؼالیت جٌسی

کٌٌذُ است.

(ًشدیکی)داضتِ تاضیذ .در قذرت ٍ تَاًایی جٌسی ضوا

 .3ػول تا تی حسی هَضؼی ًخاػی اًجام هی ضَد.

تغییزی حاصل ًخَاّذ ضذٍ .لی تیص اس ۰۱درصذ هَارد،

 .4ایي ػول رٍی تَاًایی جٌسی تأثیزی ًذارد ٍلی

ٌّگام اًشال ،هٌی ضوا ٍارد هثاًِ ضذُ ٍ تیزٍى ًخَاّذ

اغلة تاػث ریشش هایغ هٌی تِ هثاًِ هی ضَد کِ

ریخت .ایي هَضَع ّیچگًَِ هطکلی تزای ضوا ایجاد ًوی

تا ادرار دفغ هی گزدد.

کٌذ ٍ سثة تغییز در تَاًایی جٌسی ضوا ًوی ضَد.

بهذاشت
ضوا هی تَاًیذ طثق رٍسّای ػادی حوام کزدُ ٍ دٍش
تگیزیذ.

تطخیص دادُ ضَد .در اٍلیي هزاجؼِ تِ پشضک جَاب
پاتَلَصی را اس آسهایطگاُ اخذ ٍ ّوزاُ خَد تیاٍریذ.
دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني قم

مصرف دارو
هَقغ تزک تیوارستاى هوکي است تزای ضوا دارٍ تجَیش
ضَد .دارٍّای قثل اس ػول را هی تَاًیذ دٍتارُ ضَرع تِ
هصزف کزدى ًواییذ .آسپزیي ٍ دارٍّای ضذ درد هفاصل ٍ
اًذاهْا خطز خًَزیشی پس اس ػول جزاحی را سیاد هی کٌذ.
اگز السم است هصزف ایي دارٍّا را اس سز تگیزیذ قثالً تا
پشضک خَد هطَرت کٌیذ.
پیگیری
اٍلیي ٍیشیت ضوا دٍ ّفتِ پس اس جزاحی خَاّذ تَد .تزای

برش پروستات از طریق مجرا()TURP

تؼییي ًَتت ٍقت تا هطة ٍ یا کلیٌیک پشضک خَد تواس
تگیزیذ .تشرگ ضذى پزٍستات در تیص اس ۰۱درصذ هَارد
خَش خین است ٍلی گاّی در هَارد اًذک ،هتاسفاًِ
تشرگی پزٍستات ّوزاُ تا سزطاى پزٍستات هی تاضذ.
تافتْای تزیذُ ضذُ اس پزٍستات تِ آسهایطگاُ فزستادُ هی
ضَد تا اگز تشرگی پزٍستات ّوزاُ تا سزطاى تاضذ،

واحد آموزش به بیمار

