
حالتي است كه وقتي پوست زخمي شده در           
حال بهبود است، پوسته هايي از آن جدا مي            

  شوند.

بعد از عمل جراحي پروستات ، گاهي اوقات           
مقادير اندكي خون در ادرار وجود دارد . در             
مواقعي هم ممكن است خونريزي شديدي رخ        
دهد كه معمواًل يك يا دو هفته بعد از عمل              
جراحي اين اتفاق مي افتد . اگر چنين اتفاقي           
افتاد و ادرارتان كاماًل خون آلود بود، دچار             
هراس و نگراني نشويد زيرا اهميت زيادي             
ندارد.مقادير زيادي آب و مايعات بنوشيد و در         
صورتي كه بعد از چن ساعت ادرارتان هنوز            

 خون آلود بود با پزشكتان تماس بگيريد.

گاهي اوقات وجود لخته هاي خون باعث اشكال 
در ادرار كردن مي شود اگر چنين وضعيتي رخ         
داد شما ممكن است نياز داشته باشيد كه به            
بيمارستان مراجعه كرده و گاهي اوقات براي          
يكي دو روزي سوند به شما وصل شود. چنين          
خونريزي هايي معمواًل بهبود مي يابند. گاهي         
اوقات اين خونريزي ها  به علت يك عفونت             
ايجاد مي شوند كه در چنين مواردي، آنتي            

 بيوتيك هاي مناسب تجويز مي گردد .

بعد از عمل جراحي پروستات، كنترل ادرار بايد        
طبيعي باشد. اگر شما قبل از عمل جراحي از           
تكرر ادرار يا عجله براي ادرار كردن رنج مي            
بريد ، ممكن است بعد از عمل جراحي دچار            

  نشتي و قطره قطره آمدن ادرار هم بشويد و

و نياز داشته باشيد كه به طور موقت از قرص هايي                  
استفاده نماييد تا مثانه تان را آرام نگهداريد . به ندت،               
عضله تنگ كننده اي كه در زير پروستات قرار دارد هم در 

 طي عمل جراحي ضعيف مي شود.
با انجام تمرينات خاصي مي توان اين عضله را تقويت نمود 
و مشكل را برطرف كرد. خيلي غير معمول است كه اين             
مشكل به طور دايمي باقي بماند. در چنين مواردي مي             
توان با انجام يك عمل جراحي ، اين وضعيت را اصالح               
نمود. گاهي اوقات، نشتي و قطره قطره آمدن ادرار به               
دليل ناكافي برداشتن پروستات در هنگام عمل جراحي           
صورت مي گيرد. در چنين وضعيتي بايد دوباره اقدام به            

 ( شود.TURPعمل جراحي پروستات   )
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 همه چيز درباره پروستات
اين بيماري بسيار شايع است. نيمي از مرداني كهه    

سال دارند عالئمي از بزرگي پروستات را  01باالي 
درصد آنان به مهداخهالت      01نشان مي دهند اما 

دارويي و جراحي نياز پيدا مي كنهنهد . بهزرگهي          
پروستات با معايناتي كه پزشك انجام مهي دههد       

 تشخيص داده مي شود.
پروستات غده كوچكي است كه پايين تر از مثهانهه   
قرار گرفته و قسمت ابتدايي پيشابراه را احهاطهه       
كرده است . پيشابراه مجرايي است كه ادرار را از      
مثانه به طرف خارج از بدن هدايت مي كند. ايهن     
غده در زير مثانه و در محل خروج ادرار از آن و       
نيز در جلوي راست روده قرار دارد. پهروسهتهات         
 طبيعي در معاينه قوام نرم دارد و فاقد توده است. 

 پروستات چه كاري انجام مي دهد؟
يكي از كارهاي پروستات كمك به كنترل ادرار ، با 
وارد كردن فشار به قسمت ابتدايي پيشابراه اسهت.  
همچنين پروستات، مايعي ترشح مي كهنهد كهه        
سلولهاي جنسي مرد، يا اسپرمها را فعال نگه مهي    
دارد. اين مايع پيشابراه را مرطوب و لغزنهده مهي      

اين مايع ماهيت قليايي داشته و نهيهز مهواد      كند.  
 مغذي

اي دارد كه براي فعال باقي ماندن اسپرم ها، الزم           
است. اعمالي كه پروستات انجام مي دهد، نشان           
مي دهد كه اگر چه بدون پروستات ، تقريبًا مردان          
نابارور هستند اما نبود آن نيز تاثير چنداني در             

 زندگي فرد ندارد.

 عالئم بيماري هاي پروستات كدامند؟
 مشكل در ادرار كردن ، احساس  فوريت و يا تكرار ادرار.-
 خون در ادرار و يا مايعات دستگاه تناسلي.-
 سوزش ادرار يا ادرار دردناك.-
 مشكل در فعاليت جنسي طبيعي .-
 سفتي و درد متناوب در پايين كمر، لگن يا باالي رانها.-

 بند آمدن ادرار يا قطره قطره آمدن ادرار
 التهاب پروستات چيست؟

اين بيماري بيشتر در مردان جوان تا ميانسال رخ مي دهد .                 
متناوبا درد ايجاد مي شود و تشخيص آن به دليل اينكه عالئم ،              
در افراد مختلف متفاوت است ، مشكل است . ممكن است در               
هنگام ادرار كردن سوزش يا درد ايجاد شود و مثانه كاماًل خالي             

 01نشودكه اين عالئم در بيماري هاي ديگر نيز ديده مي شود.             
 درصد از مردان اين عالئم را    تجربه مي كنند. 01تا 

 آيا عمل جراحي پروستات دردناك است؟
)تي . يو.آر.پي( شما هيچكدام از دردهايي كه در ساير جراحي              
ها وجود دارد را احساس نخواهد كرد . اما وجود سوند در مثانه                
مي تواند كمي ناراحت كننده باشد و ممكن است احساس پر               
بودن در مثانه ايجاد شود . گاهي اوقات اسپاسم هاي دردناك              
رخ مي دهند. اگر اين دردها شديد باشند، داروهاي مسكن                

 تجويز خواهد شد . به شما توصيه  

خواهد شد كه هر روز مقدار زيادي آب بنوشيد تا به شستشوي              
 مثانه شما كمك شود.

 

  

 بازگشت به زندگي عادي
همين كه سوند از مثانه بيرون كشيده شود، شما بايد           
قادر باشيد كه ادرار نماييد . طبيعي است كه شما در             
طي يكي دو روز اولي كه سوند برداشته مي شود دچار           
تكرار ادرار شويد و مجبور شويد كه مدام به توالت               
برويد و اغلب كنترل ادرار در اوايل براي شما مشكل             

يك فيزيوتراپيست  )يا يك پرستار( به شما        خواهد بود. 
تمريناتي را ياد خواهد داد كه به كنترل ادرار كردن             

بعد از دو روز كه سوند برداشته شد         شما كمك نمايد .     
 ، معموالً بيمار از بيمارستان مرخص مي كند. ،

)تي.يو.آر.پي( هيچ    TURPگرچه در عمل جراحي        
گونه برشي بر روي پوست ايجاد نمي شود كه احتياج           
به ترميم داشته باشد ، اما اهميت زيادي دارد كه                
بدانيم خود پروستات داراي زخم بوده و مدتي زمان            

 للزم دارد تا زخم هايش بهبود يابند.
براي اين كار، چند هفته وقت الزم است و در اين                
مدت بايد چند توصيه را انجام دهيد . به نوشيدن               
مقادير زياد آب و مايعات )البته نه الكل( ادامه دهيد. از           

 بلند كردن اجسام  

سنگين خودداري نموده و به مدت دو يا سه هفته               
رانندگي نكنيد.همچنين در طي اين مدت از انجام            

 مقاربت هاي

جنسي خودداري نماييد. شما ممكن است گاهي             
اوقات در ادرارتان تكه هايي از بافت را ببينيد ، اين               

 وضعيت شبيه  

 


