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 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

  :فعالیت ي استزاحت

پس اس ػول پزٍستات تِ هست یک هاُ اس اًدام فؼالیت 

سٌگیي،ًشزیکی خٌسی، زٍچزذِ سَاری ٍ تزخیحاً 

راُ رفتي هالین ٍ ػازی ّیچ هٌؼی راًٌسگی اختٌاب ضَز. 

 .ًسارز

  :رصیم غذایی

پس اس ػول پزٍستات ًیاس تِ رصین غذایی ذاغی ًیست 

اها تزخیحاً رصین غیز ًفاخ ٍ سثک ٍ هػزف هایؼات 

 .فزاٍاى تَغیِ هی ضَز

 :عالیم َشذار دَىذٌ ي پیگیزي

پس اس ػول ًتیدِ آسیة ضٌاسی ًوًَِ پزٍستات  

تززاضتِ ضسُ را اس آسهایطگاُ پیگیزی کززُ ٍ تِ پشضک 

 .هؼالح هزاخؼِ ًوایٌس

در صًرت داشته عالیم سیز حتماً پششک معالج 

:خًد را مطلع ساسیذ  

 ذًَزیشی 

 تة ٍ احساس قزهشی 

 ػسم تَاًایی زر زفغ ازرار ٍ احتثاس ازراری 

راری کِ تیص اس یک ّفتِ طَل تی اذتیاری از

 تکطس

 وکتٍ:

زر غَرت تزذیع ضسى تا سًَس ازراری خْت سهاى 

ذزٍج آى تا پشضک هؼالح ذَز ّواٌّگ ضَیس ٍ 

.ذَزسزاًِ اقسام تِ ذارج ًوَزى سًَس ًٌوائیس  
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  :مذدجًي عشیش

ضوا، اهیسٍارین اس  تاسالم ٍ آرسٍی سالهتی تزای

لحظاتی کِ زر کٌار ضوا تَزین رضایت کافی زاضتِ 

تاضیس ٍ ّز چِ سزیؼتز تِ آغَش ذاًَازُ ٍ خاهؼِ 

آهَسضی خْت افشایص اطالػات تاسگززیس. ایي پوفلت 

ضوا زر هَرز هزاقثت تؼس اس ػول ٍ پیطگیزی اس 

 .ػَارؼ آى زر اذتیار ضوا قزار گزفتِ است
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سال زچار  60تیص اس ًیوی اس هززاى تاالی سي 

سالگی حسٍز  80تشرگی پزٍستات هی ضًَس ٍ زر سي 

طز زاضت کِ تشرگی %هثتال ّستٌس. تایس تِ ذا 80

  .ذَش ذین پزٍستات سزطاى ًیست

  غذٌ پزيستات چیست:

ػضَی است تِ اًساسُ یک گززٍ کِ سیز هثاًِ قزار 

 .ُ استززگزفتِ ٍ هدزای ذزٍخی ازرار را احاطِ ک

 

 

خزیاى ضؼیف ازرار، احساس ازرار کززى :عالیم بیماري

هکزر، تیسار ضسى اس ذَاب زر ضة خْت ازرار کززى ٍ 

ر کززى ٍ ًیاس تِ سٍر سزى ٌّگام ازرار کززى، هٌقطغ ازرا

 گاّاً سَسش ٌّگام ازرار

  :چگًوگی تشخیص بشرگی خًش خیم پزيستات

ضزح حال کاهل 

هؼایٌِ اس طزیق هقؼس تَسط پشضک هترػع 

 سًََگزافی خْت سًََگزافی پزٍستات هثاًِ تیوار

 .تایسپز تاضس

تیواری پزٍستات فقط اس سهاًیکِ هٌدز تِ رٍس :درمان 

اذتالل زر ػولکزز کلیِ ػالین ضسیس یا ایٌکِ تاػث تزٍس 

ّا ضَز. تایس تحت زرهاى قزار گیزز. قسم اٍل زرهاى، 

زرهاى زارٍیی است کِ تاػث تحلیل رفتي پزٍستات یا تِ 

 زرهاى زارٍیی تزای.ضل ضسى ػضالت کوک هی کٌس

هستی ػول خزاحی را تِ تؼَیقوی اًساسز اها زر ًْایت 

 ضسیستزیي رٍش زرهاًی خزاحی هی تاضس. ًَع خزاحی

ًیش تا تَخِ تِ ًظز پشضک هؼالح هی تَاًس خزاحی تِ زٍ 

 .ًَع تاس ٍ تستِ اًدام ضَز

 

هطَْر است  TURP ًَع تستِ خزاحی کِ تِ ػٌَاى

تیطتز اًدام هی ضَز ٍ سهاى ًقاّت تیواری ًیش کوتز هی 

زر رٍش تاس غسُ پزٍستات تػَرت کاهل ذارج هی  .تاضس

گززز اها زر رٍش تستِ قسوت ّای هزکشی پزٍستات کِ 

تاػث ایداز فطار ٍ تٌگی تز هدزای ازراری ضسُ اًس 

تَسیلِ زستگاُ هرػَظ اس طزیق پیطاتزاُ ذارج هی 

گززز. خْت تؼییي آسیة ضٌاسی تِ آسهایطگاُ ارسال 

 .هی گززز

ػول پزٍستات زارٍّایی کِ تزای  تؼس اس :داريَا

تیواراى تدَیش هی ضَز ضاهل آًتی تیَتیک ّا، زارٍّای 

آًتی تیَتیک ّا تایس .هسکي ٍ گاًّا هلیي ّا هی تاضس

طثق زستَر پشضک هؼالح تِ هَقغ هػزف گززز ٍ 

زارٍّای هسکي ًیش زر غَرت زرز استفازُ هی ضَز. 

راری ٍقتی فٌاسٍپزیسیي کِ تِ ػٌَاى هسکي سَسش از

تزای تیواراى تدَیش هی ضَز تایس تِ تیوار آگاّی زاز کِ 

تاػث ًارًدی ضسى رًگ ازرار هی ضَز. زر غَرت هػزف 

زارٍّایی اس قثیل قزظ آسپزیي یا اسَیکس یا ٍارفاریي 

قثل اس ضزٍع هدسز زارٍ حتوا تا پشضک هؼالح ذَز 

هطَرت ًوائیس ٍ اس هػزف ذَز سزاًِ زارٍ اختٌاب 

 .ًوائیس


