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ػْارض ػول خزاحی 

 

 ی خٌضیػول خزاذ پزّطتبت ثز رّی تْاًبی

ام همبرثت، گ اکثسر هْارز ثَ ُيلیثیزی ًسارز ّات

 ثَ ػلت هظئلَایي .  ػْزی ذبرج ًنیهبیغ هي

 ثَ یثززاػتَ ػسى پزّطتبت ّ ثزگؼت هبیغ هي

زاذل هثبًَ ثْزٍ ّ ثؼساً ایي هبیغ ثَ ُوزاٍ ازرار 

 را ثَ یثیوبراى ًجبیس ذبرج ًؼسى هي.  ػْزیزفغ م

 . تلك کٌٌسیػٌْاى ًبتْاى خٌض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
حیي ػول خزاحی هزالجت 

زر . ػول خزاذ هؼوْال ثب ثیحظی ًربع اًدبم هی ػْز

ایي رّع ثب تش ریك هْاز ثیحض کٌٌسٍ زر ثیي هِزٍ 

 .ُبی کوز ثی زرزی کبهل حیي ػول ایدبز هی ػْز

 

 
ػول خزاذ ثب یک ثزع زر لظوت پبئیي ػکن اًدبم م 

ثؼس اس ذبرج کززى پزّطتبت، ثزای کٌتزل . ػْز

 رّػِب یک طًْس اس یی ثؼس اس ػول زر ثزخیشذًْز

 . ػْزیراٍ ػکن زاذل هثبًَ لزار زازٍ م

 

هزالجت ثؼس اس ػول خزاحی 

 
 رّس ثؼس اس ػول زر ثیوبرطتبى 5 تب 4 حسّز الهؼوْ

 .ثظتزی ذْاُیس ثْز

 ی س طبػت اّل ثؼس اس ػول خِت کٌتزل ذًْزی24زر 

زر ازرار ثَ غْر هساّم اس ػظتؼْی هثبًَ ثب طزم 

 . ػْزیاطتفبزٍ م

 لْلَ ی ّ ذبرج کززى سثؼس اس ثزغزف ػسى ذًْزی

 تْاًیس ثب طًْس هدزا هزذص ػْیس ّ یػکن، ػوب م

چٌسرّس ثؼسخِت ذبرج کززى طًْس هدزا ّ کؼیسى 

زر  . ػک هزاخؼَ ًوبییسس ثَ پیثریَ ُب ثَ غْر طزپبی

 اس ثیوبراى ثزگؼتي کبهل کٌتزل ّ اذتیبر یتؼساز کن

 . کؼسی غْل میازرار تب هست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پزّطتبت یک غسٍ کْچک زر سیز هثبًَ اطت کَ زر 

ی الگ ص50توبم هززاى ّخْز زاػتَ ّ ثؼسز اس 

 ثز رّی هدزای ُتسریح ثشرگ هی ػْز ّ ثب فؼبرة

 . گزززیازرار هٌدز ثَ اػکبل زر زفغ ازرار م

زر صْرت کَ ایي ػبرظَ ػسیس ثْزٍ ّ ثب زارّ 

 ُبی ی ػک پض اس هؼبیٌَ ّ ثزرصسزرهبى ًؼْز، پ

 السام ثَ یّ گبٍ طیظتْطکْپییَ هبًٌس طًْْگزافلاّ

 ًوبیس کَ ایي رّع یػول خزاذ ثبس پزّطتبت م

اس غزیك ثزع پزّطتبت)TURP هؤثزتز اس رّع

 .(هدزا ثْزٍ ّ ػْارض کوتزی زارز

 

 
لجل اس ػول خزاحی هزالجت 

 

 یلجل اس ػول تْطػ هترصص ثیِْع هؼبّرٍ م

 گززیس

 ػْز ثَ هٌظْر کبُغ احتوبل یثَ ػوب تْصیَ م .

 رّس لجل اس ػول، اس هصزف 10ی غسیذًْزی

تِبة هبًٌس لآطپیزیي ّ طبیز زارُّبی هظکي ظس ا

  .ایجْپزّفي ّ ایٌسّهتبطیي ذْززاری ًوبییس

 ثزای ػول، اس ػت لجل اس ػول ثبیظت یخِت آهبزگ

.  ًبػتب ثبػیس

 ی ریكس ثیْتیک تیهوکي اطت ًیبس ثَ طزم ّ آًت

زر صْرت ًیبس .  ػْزیثبػس کَ ثزای ػوب ػزّع م

ریك ذْى حیي ػول، اس لجل ثزای ػوب ذْى سثَ ت

 . گزززیُن گزٍّ رسرّ م

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V 
   ثیوبری کَ تحت ػول خزاحی پزّطتبت

ثؼساس غی چٌسرّس اس  ،لزارگزفتَ اطت

. ثیوبرطتبى هزذص هی ػْز

  غْل هست ثظتزی زر ثیوبرطتبى ثَ ًْع

ثیوبری پزّطتبت ّ تکٌیک خزاحی  ثظتگی 

. زارز 

  ثیوبراًی کَ تحت ػول خزاحی ثَ تکٌیک

رّس ثظتزی 4تب 2ثظتَ لزار هی گیزًس   ، 

 .هی ػًْس

  َثیوبراًی کَ تحت ػول خزاحی ثبس لزار گزفت

.  رّس ثظتزی هی ػًْس 6 تب 3اًس ،  

  َزر صْرت ثزّس ػالئن ّ ًؼبًَ ُبی سیز ث

 ذْى زر ازرار ، ّخْز:پشػک اغالع زُیس

کبُغ یبفتي هیشاى حدن ازراری ،تت ، تغییز 

زر ًْع تزػحبت سذن ،حظبطیت ّ زرز زر 

طبق پب 

  هوکي اطت کَ ثیوبر ثؼساس ثِجْزی ّ ذبرج

کززى لْلَ ُبی ترلیَ  ثسلیل ػسم کٌتزل ازرار 

ػالٍّ ثز ایي .زچبر زلظززی ّ افظززگی ػْز

هوکي اطت پض اس ذبرج کززى طًْس ،تکزر 

 .ّ یب طْسع ازرار ایدبز ػْز 

آهْسع توزیٌبت  سیز هیتْاًس ثزای ثسطت 

: آّرزى کٌتزل هدسز ازرار ثَ ثیوبر کوک کٌس

   تْطػ : طفت کززى ػعالت اغزاف همؼس

فؼبرزازى زّ غزف ًبحیٌَ ثبطي ثَ ُوسیگز  

تب چٌس لحظَ  ایي حبلت حفع ػسٍ ّ ثؼس ایي 

ایي توزیي زر حبلت .ػعالت ػل ػًْس 

 ثبر زر ُز 20 تب 10ایظتبزٍ ّ یب ًؼظتَ  

طبػت اًدبم ػْز  

   ثیوبر طؼی کٌس  کَ ثؼس  اسػزّع ػسى

خزیبى ازرار ، خزیبى ذزّخی را هتْلف کٌس  

چٌس ثبًیَ صجز کٌس ّ طپض هدسزاً ازرار  را  

. ازاهَ زُس 

  توزیٌبت پزیٌَ ثبیس تب ّلتی کَ کٌتزل کبهل

 . ازرار ثَ زطت هی آیس ، ازاهَ زازٍ ػًْس
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  ثَ ثیوبر تْصیَ هی ػْز کَ ثَ هحط

ثیوبر ثبیس .احظبص ًیبس طؼی کٌس ازرار ًوبیس 

ثساًس کَ ثسطت آّرزى کٌتزل هدسز ازراریک 

فزآیٌس تسریدی اطت ّهوکي اطت تب هستی 

لطزٍ )ثؼس اس هزذص ػسى ازرار ثَ صْرت

ّثی اذتیبر ذبرج ػْز، ّلی ثَ تسریح  (لطزٍ

ثب ثِجْزی ًبحیَ پزّطتبت  رّػي تز ّ 

. ػفبف تز هی ػْز

   6)غی زّرٍ ثِجْزی حفزٍ ثظتز پزّطتبت 

ثیوبر ثبیس اس فؼبلیت ُبیی کَ  ( ُفتَ 8تب 

فؼبر آّرزى ّ )ثبػث افشایغ فؼبر ػکوی 

سّرسزى ، هبًٌس فؼبر زر ٌُگبم زفغ هسفْع  

یب ثلٌس کززى اخظبم طٌگیي ّطزفَ ُبی 

هی ػًْس،اختٌبة کٌسّ هوکي اطت (طٌگیي

 .کَ ثبػث ظِْر ذْى زر ازرار ػْز

  ّ  ثیوبر ثبیس اس هظبفزت غْالًی ثب اتْهجیل

ّرسع ُبی طٌگیي کَ احتوبل ذًْزیشی را 

ثَ ػالٍّ .افشایغ  هی زٌُس، ذْززاری کٌس

تْصیَ هیؼْز کَ اس هصزف غذاُبی تٌس ّ 

پزازّیَ ّ لٍِْ کَ هی تْاًٌس هْخت ثزّس 

. ًبراحتی  هثبًَ ػًْس ذْززاری کٌس

  ثَ ثیوبر تْصیَ  هیؼْز  ثزای پیؼگیزی  اس

ثزّس کن آثی ثسى  ، ثَ هیشاى کبفی هبیؼبت  

کن آثی احتوبل ایدبز لرتَ  را .هصزف کٌس

ثیؼتز کززٍ  ّ هْخت اًظساز خزیبى ازراری 

. هی ػْز

  ، زر صْرت ثزّس ػْارض هثل ذًْزیشی

ذزّج لرتَ ُبی ذْى ، کبُغ خزیبى ازرار 

، احتجبص ازرار ّ یب ػالئن ػفًْت زطتگبٍ 

. ازراری ثبیس ثَ پشػک اغالع زازٍ ػْز
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: تِیَ ّ تٌظین

  ثیوبرطتبى هِزاز ارتمبی طالهتّگزٍّ آهْسع ثَ ثیوبر

 1401زي هبٍ :تبرید ثبسًگزی

 

 

 

هزالجت زر هٌشل پض اس  اػوبل 

خزاحی پزّطتبت 


