
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 پروستات بزرگی

بزرگی الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیردپروستات 
 
 درمان 
  براي برداشتن بافت نوع خفیف و متوسط اغلب درمان دارویی و در نوع شدید درمان جراحی  دارد دربه شدت عالئم  گیدرمان بزرگی پروستات بستنوع

 شود.میپیشنهاد اضافی پروستات و کاهش فشار بر پیشابراه، 
  ،منجمد کردن بافت پروستات و درمان گرمایی با میکروویو (حرارت  ،گشاد کردن پروستات توسط بالون از راه پیشابراهدرمانهاي جدید شامل جراحی لیزري

 باشند.میدادن بافت پروستات با میکروویو) 
 

 رژیم غذایی 

  شروع کنید.  را خنکدر صورت انجام عمل جراحی، پس از هوشیار شدن و با نظر پزشک و همچنین در صورت نداشتن حالت تهوع، رژیم مایعات 
 .در صورتی که حالت تهوع و استفراغ داشتید از خوردن و آشامیدن خودداري نمایید  
  معمولی استفاده نمایید.مایعات می توانید روز بعد از رژیم غذایی  توانایی جذبدر صورت 

 

 فعالیت 

 باشید داشته کافی حاد استراحت مرحله در. 
  .در بستر انگشتان و مچ پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در پاها پیشگیري شود 
  نشسته و سپس پاهاي خود را از لبه تخت آویزان نمایید و در صورت نداشتن سرگیجه با کمک همراه  ابتدادر صورت اجازه پزشک براي خروج از تخت

 خود و یا پرستار از تخت خارج شوید.
 

  مراقبت 
 .در صورت داشتن درد، به پرستار اطالع داده تا طبق تجویز پزشک اقدامات الزم جهت تسکین درد شما را انجام دهد 
  محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان به پرستاران بخش اطالع دهید.در صورت خونریزي از 
 .از دستکاري سرم ها و رابط هاي متصل به خود خودداري کنید 
 .ممکن است به شما سوند ادراري وصل شود آن را نکشید و خودتان اقدام به خارج کردن آن ننمایید 
 .کیسه سوند ادراري را پایین تر از سطح بدن قرار دهید 
 شود.میروها در فواصل منظم توسط پرستار به شما داده دا 
 .بدون اجازه پزشک و پرستار از دارو استفاده نکنید 
  ،دهیدحتما این کار را انجام  ید، زمانی که حس تخلیه داریدمدت نگه ندارادرار را طوالنی در صورتی که سوند ادراري ندارید. 
 د تا دچار شب ادراري و مشکالتی مانند برخاستن از رختخواب براي دفع ادرار یل از خواب خودداري کناز مصرف هر گونه مایعات، حداقل دو ساعت قب

 .دینشو
  دید، حتی اگر احساس تخلیه ادرار نداریبه دستشویی برو بارمثال دو ساعت یکبار شود که هر چند ساعت یکمیتوصیه. 
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما 

 پروستات بزرگی

 و تغذیه رژیم غذایی 
 شوند، می مثانه تحریک سبب که... و کالباس مصنوعی، سس، سوسیس هاي ،آبمیوه جات، سیگار، الکل نوشابه، ترشی تند، فلفل، ، غذاهاي جات ادویه مصرف

 کنید. قطع یا داده کاهش را
  آب و چاي سبز بیشتري آب اناربه خصوص  هاي طبیعیآب میوهها تمیز شود. مایعات سالم مثل ي آنهاي غیرالکلی زیادي بنوشند تا مثانهآب و نوشیدنی ،

 .بنوشید
 مصرف قهوه را کاهش دهید.  
  نیز در پیشگیري و کاهش عالئم بزرگی پروستات مفید است نگیفرگوجهو  هندوانه، کیوي، فروتگریپمصرف انواع مرکبات به ویژه 
   توان مین نیز نیز نقش بسزایی در کاهش عالئم بزرگی پروستات دارد از روغن دانه کتا پودر دانه کتانمصرف روزانه سه دفعه؛ هر دفعه یک قاشق مرباخوري

  .استفاده کرد
 فعالیت 
 باشید داشته کافی حاد استراحت مرحله در. 
 و روي، دومیدانی،کوهنوردي شنا، پیاده: مانند منظم ورزش و بدنی فعالیت انجام...  
 زین  و را بپوشید هستند محافظ پد داراي که سواري دوچرخه مخصوص هايلباس از اجتناب کنید و یا در صورت تمایل به انجام آن سواري دوچرخه از

 خود را تنظیم کنید. دوچرخه
 مراقبت 

  د.باش درمانی بنابراین بهتر است عمل جراحی آخرین راه حلاست ناتوانی جنسی از عوارض برداشتن پروستات 
 دیمانند برخاستن از رختخواب براي دفع ادرار نشود تا دچار شب ادراري و مشکالتی یاز مصرف هر گونه مایعات، حداقل دو ساعت قبل از خواب خودداري کن. 
  دید، حتی اگر احساس تخلیه ادرار نداریبه دستشویی برو بارمثال دو ساعت یکبار شود که هر چند ساعت یکمیتوصیه. 
 را یاد بگیرید و آن را در طول شبانه یا شل و سفت کردن عضالت لگن  کگل تمرینات ورزشیهاي لگن جهت جلوگیري از تکرر ادرار، براي تقویت ماهیچه

 .روز انجام دهید
  باشدشود. بنابراین ایجاد فضاي آرام بسیار ضروري و الزم میو عصبانیت سبب تکرر ادرار و تشدید عالیم بزرگی پروستات می استرسهر گونه. 
 کنید.شود دوري از هواي سرد که سبب تحریک مثانه و تکرر ادرار می 
  د تا عالیم این بیماري کمتر شودییاده روي کندقیقه در روز پ 30حداقل. 
 دار مانند چاي و قهوه را به خصوص پس از شام محدود کنید.هاي کافئینمصرف نوشیدنی 
 یا ضداحتقان (ضدپرخونی مخاط تنفسی) که ممکن است عالئم ادراري شما را بدتر کنند، پرهیز کنید. هیستامیننسخه حاوي آنتیاز مصرف داروهاي بی 
 دید حتما این کار را انجام دهید، زمانی که حس تخلیه داریمدت نگه نداردرار را طوالنی ا. 
 .داروهاي تجویز شده را بطور منظم مصرف کنید 

 زمان مراجعه بعدي 
  معاینات الزم بر روي آنها رسند باید سالی یک بار در صورت ظاهر شدن یا نشدن عالیم به پزشک مراجعه کنند تا سالگی می 40همه مردانی که باالي سن

 .صورت بگیرد
  اند.شوند که پدر یا برادر آنها دچار بیماري پروستات شدهابتال شامل آقایانی می در معرضافراد 
 .جهت پی گیري درمان پس از ایجاد بیماري بطور منظم به پزشک مراجعه نمایید 
 مراجعه کنید. به پزشک در صورت بدتر شدن عالئم بیماري با وجود درمان دارویی 
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