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ات()برداشتن پروستمراقبت بعد از جراحی پروستاتکتومی  

 

       سداگی  بده تددریز بد ر  05پروستات یک غده کوچک در زیر مثانه است که در تمام مردان وجود داشته و بعدد از 

   شود و با فشار بر روی مجرای ادرار منجر به اشکال در دفع ادرار م  گردد.م

 

هراندانشیاه علوم پ شک  و خدمات بهداشت  درمان  ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

(سینا بیمارستان ) 
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در صورت  که این عارضه شدید بوده و با دارو درمان نشود، پ شک پس از معاینه و بررس  های اوگیه مانند سونوگراف   

)برش پروستات  TURPز روش و گاه سیستوسکوپ  اقدام به عمل جراح  باز پروستات م  نماید که این روش مؤثرتر ا

 از طریق مجرا( بوده و عوارض کمتری دارد.

 قبل از عمل جراحی  

  .قبل از عمل توسط متخصص بیهوش  مشاوره م  گردید 

   روز قبل از عمل، از مصرف آسپیرین و سایر  05به شما توصیه م  شود به منظور کاهش احتمال خونری ی ط

 پروفن و ایندومتاسین( خودداری نمایید.داروهای مسکن ضد اگتهاب )مانند ایبو

 از شب قبل از عمل بایست  ناشتا باشید. ممکن اسدت نیداز بده سدرم و آنتد  بیوتیدک  ،جهت آمادگ  برای عمل

ت ریق  باشد که برای شما شروع م  شود. در صورت نیاز به ت ریق خون حین عمل، از قبل برای شما خون هم 

 گروه رزرو م  گردد.

 حیعمل جرا حین  

با بیحس  نخاع  انجام م  شود. در این روش با ت ریق مواد بیحس کننده در بین مهدره هدای کمدر  عمل جراح  معموالً

 ب  دردی کامل حین عمل ایجاد م  شود.

عمل جراح  با یک برش در قسمت پائین شکم انجام م  شود. بعد از خارج کردن پروسدتات، بدرای کنتدرل خدونری ی 

 روشها یک سوند از راه شکم داخل مثانه قرار داده م  شود.  بعد از عمل در برخ 
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 مراقبت بعد از عمل جراحی 

 روز بعد از عمل در بیمارستان بستری خواهید بود. 0تا  4معموال حدود 

از شستشوی مثانه با سرم استفاده م  شود.  ساعت اول بعد از عمل جهت کنترل خونری ی در ادرار به طور مداوم 44در  

بعد از برطرف شدن خونری ی و خارج کردن گوگه شکم، شما م  توانید با سوند مجدرا مدرخص شدوید و چندد روز بعدد 

 جهت خارج کردن سوند مجرا و کشیدن بخیه ها به طور سرپای  به پ شک مراجعه نمایید. 

 ل و اختیار ادرار تا مدت  طول م  کشد.در تعداد کم  از بیماران برگشتن کامل کنتر

 مراقبت در منزل 

 تا چند روز ممکن است قرم  رنگ باشد. برای رفدع ایدن مسد له اگدر محددودیت  از نظدر پ شدک معداگز  ادرار

 ندارید، حداقل ساعت  یک گیوان آب یا مایعات دییر مصرف کنید. 

 ستفاده م  کنید.شما تا چند روز طبق دستور پ شک از آنت  بیوتیک خوراک  ا 

  بعد از خارج کردن سوند ممکن است تا چند روز حاگت تکرر ادرار، سدوزش و اضدارار در دفدع ادرار داشدته

 باشید که به تدریز برطرف م  گردد. 

 6  هفته بعد از عمل، از بلند کردن اجسام سنیین پرهی  کنید.  8تا 

 شک در صورت تب، بند آمدن ادرار یا تورم بیضه ها حتما با پ  

 خودتماس بییرید.

 عوارض عمل جراحی 

           مل جراح  پروستات بر روی توانای  جنسد  تدیثیری نددارد وگد  اکثدر مدوارد بده هنیدام مقاربدت، مدایع مند  خدارجع

ایدن مدایع بده همدراه  نم  شود. این مس له به علت برداشته شدن پروستات و برگشت مایع من  به داخل مثانه بوده و بعدداً

 ر دفع م  شود. بیماران نباید خارج نشدن من  را به عنوان ناتوان  جنس  تلق  کنند.  ادرا


