
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

پروستاتکتومی 

 )برداشتن پروستات(
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

پروستاتکتومي  عنوان

 )برداشتن پروستات(

 خورشيدی دكتر تهيه كننده

 پزشک جراح سمت

 م.برومند تائيد كننده
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(

 1400تابستان بازنگری

تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 بيمارستان دنا كيفيت
 

 2014اصول جراحی شوارتز منابع:
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 مراقبت های بعد از عمل
پزشک شما اجازه پایین آمدن از تخت را به شما داد. وقتی   

نباید به مدت طوالنی  ،  و راه برویدد ، یاز تخت خارج شو

د چون نشستن به مدت طوالنی موجب افزایش فشار یبنشین

داخل شکم شده و احتماالً ناراحتی و خونریزی به دنبال خواهد 

دن ز ری از زورداشت . برای کمک به کار کردن شکم و پیشگی

 داده می شود. به شما  نرم کننده های مدفوع  ، هنگام دفع

 

 

 

 

 

 

 چیست؟ کتومیپروستات
. تاس پروستات غده تمام یا بخشی برداشتن  عمل جراحی

مجرای خروجی مثانه قرار دارد. این  گرداگرد پروستات غده

تولید مایع که با اسپرم مخلوط میشود به شکل مایع 

د میکند، تولی پروستات در  اختصاصی ژن آنتی   منی

پس از انزال را تسهیل میدهد.  اسپرم تحرک  که

پروستاتکتومی در درجه اول درمان سرطان پروستات و 

 مجرای  سرطان خوش خیم هیپرپالزی پروستات است که

 تداخل کردن ادرار با  میشود که آن منقبض حدی به ادرار

 بزرگ شدنجراحی پروستات در بیماران دچار   .میکند پیدا

خوش خیم پروستات و سرطان پروستات انجام می شود . 

عمل جراحی پروستات باید قبل از بروز احتباس حاد ادرار و 

صدمه قسمتهای فوقانی دستگاه ادراری یا در موارد سرطان 

 . قبل از پیشرفت سرطان انجام شود
 

 عوارض پروستاتکتومی
 عوارض پروستاتکتومی بستگی به نوع جراحی داشته و شامل

ند و اختالل عملکرد وخونریزی ، تشکیل لخته ، انسداد س

هفته بعد از  8تا  1جنسی هستند . در اکثر موارد می توان 

عمل ـ زمان مورد نیاز برای بهبود حفره پروستات ـ فعالیت 

جنسی را شروع کرد . بعد از عمل پروستاتکتومی ، هنگام 

 می شود انزال مایع منی وارد مثانه شده و با ادرار خارج

) تغییر آناتومیکی در قسمت خلفی مجرای ادرار منجر به  

  (انزال معکوس می شود

 

    

 

 مراقبت های بعد از ترخیص
 

 ممنوعیت غذایی ندارد . مایعات فراوان بنوشد . -7

 تعویض پانسمان روزانه . -2

 سه روز بعد از ترخیص می تواند حمام کند .  -1

 از خوردن غذای نفاخ خودداری شود . -4

لوله طبق آموزشی که به شما داده شده است.  -5

با چسب راهش  طبق نظر پزشک معالج شکمی

با جواب  تعیین شدهبسته شود و در تاریخ 

به مطب پاتولوژی و برگ سبز خالصه پرونده 

 پزشک مراجعه کنید. 

پنج روز بعد با  برای گرفتن جواب پاتولوژی -1

در  وتماس بگیرید  بیمارستان دناآزمایشگاه 

به صورت آماده بودن جواب با کارت زرد 

 آزمایشگاه مراجعه کنید.

 خالی کردن کیسه ادراری  -1

ممکن است بعد از عمل دچار بی اختیاری ادرار  -8

 شوید که جای نگرانی نیست.
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