ٚلتی پذر ٔ ٚادری صاحة فزس٘ذ پسز ٔی ض٘ٛذ ،یىی اس
وارٞایی ؤ ٝی دا٘ٙذ تایذ تزای فزس٘ذضاٖ ا٘جاْ تذٙٞذ
ایٗ است و ٝپسزضاٖ را خت ٝٙوٙٙذ .خت ٝٙوزدٖ ،ػُٕ
جزاحی وٛچىی است و ٝدر ایٗ ػُٕ وٛچه ،پٛستی وٝ
سز آِت را پٛضا٘ذ ٜاست تا رٚضٟای ٔختّف دٚر ٔیوٙٙذ
تا سز آِت آساد  ٚتزٌ ٝٙٞزدد.
داليل ختىه كردن
تغٛر عثيؼی در سیز پٛستی و ٝآِت تٙاسّی وٛدن را
ٔیپٛضا٘ذ ،دائٕاً ٔاد ٜسفيذ رٍ٘ی تزضح ٔیضٛد .اِثتٝ

خت ٝٙتاػث واٞص تارس ضا٘س ػف٘ٛت ٞای

در صٛرتی وٞ ٝز یه اس ایٗ رٚشٞا ت ٝدرستی ا٘جاْ

ادراری در سٙيٗ وٛدوی ٔی ٌزدد و ٝتسيار ٟٔٓ

٘طٛد ،ػٛارض ٔختّفی را تٕٞ ٝزا ٜخٛاٞذ داضت .

در پيطٍيزی اس آسية ٞای خغز٘ان وّيٛی ٔی

ػذْ تزخٛرداری اس تثحز السْ تزای ا٘جاْ ػُٕ ختٝٙ

تاضذ ٕٞ .چٙيٗ ضا٘س سزعاٖ آِت تٙاسّی را

ٕٔىٗ است ٔٛجة ضٛد و ٝپٛست تٔ ٝمذار وافی اس آٖ

در تشري ساِی تسيار واٞص ٔی دٞذ.

ٔٙغم ٝتزداضت٘ ٝطٛد  ٚیا تزػىس .احتٕاَ جٕغ ضذٖ

سه مىاسب ختىه چیست؟

خ ٖٛدر سیز پٛست ٘يش ٚجٛد داردٕٞ .چٙيٗ در صٛرت

درٔٛرد سٗ ٔٙاسة خت ٝٙاختالف ٘ظز سیاد است

ػذْ ا٘جاْ صحيح ػُٕ ختٕٔ ٝٙىٗ است در دراسٔذت

ٌزٞٚی ٔٛافك خت ٝٙدر اِٚيٗ رٚسٞای س٘ذٌی

٘ٛن ٔجزای ادراری ت ًٙضٛد .اس عزفی ا٘جاْ ػُٕ ختٝٙ

ٔيثاضٙذ تا ٞزچ ٝسزیؼتز اس تٛجٛد آٔذٖ

تٛسظ افزاد وٓتجزتٕٔ ٝىٗ است تاػث تزیذ ٜضذٖ

ػف٘ٛتٟای ادراری  ٚػٛارض آٖ و ٝدر دٚرٜ

لسٕتی اس سز آِت ،ایجاد سٛراخٞای دیٍز رٚی آِت

٘ٛسادی خغز٘ان است جٌّٛيزی ضٛد.

تٙاسّی ٌزدد ٌ .اٞی ٘يش ػٛارض ضذیذی اس ختٞٝٙای

ٌزٞٚی تا خت ٝٙدر سٔاٖ  ٚسٗ تاالتز ٔٛافك

٘ادرست ت ٝجا ٔیٔا٘ذ .

ٞستٙذ تا اس احتٕاَ تٍٙی ٘ٛن ٔجزا  ٚیا

در ٔٛالؼی و ٝپٛست ت ٝا٘ذاس ٜوافی تزداضتٕ٘ ٝیضٛد،

چسثٙذٌی ختٌ ٝٙا ٜجٌّٛيزی ضٛد.

پس اس ٔذتی ٔجذداً پٛست ،تٕاْ آِت را ٔیپٛضا٘ذ ٚ

ػُٕ خت ٝٙد ٚرٚش است:

تزضحات ٔخاعی ،سٔيٝٙساس سزعاٖ در تشرٌساِی

 جزاحی

ٔیضٛدٌ .اٞی ٕٔ ٓٞىٗ است تا استفاد ٜاس حّم ٝدر ػُٕ

 استفاد ٜاس حّم ٝو ٝأزٚس ٜوٕتز تىار

خت ٝٙت ٝدست افزاد وٓتجزت ،ٝسز آِت در ٖٚحّم ٝخفٝ

تزدٔ ٜی ضٛد.

ضٛد و ٝدر ایٗ صٛرت وٛدن لادر ت ٝادرار ٘يست.
تٙاتزایٗ در ا٘جاْ خت ٝٙتا استفاد ٜاس حّم ٝالسْ است وٝ

ایٗ ٔاد ٜچزن ٘يست  ٚخاصيت ٘زْ وٙٙذٌی دارد ٔ ٚا٘غ

در جزاحی ،ػزٚق ٌز ٜسد ٜضذٔ ٚ ٜخاط  ٚپٛست

چسثيذٖ پٛست ت ٝسز آِت ٔیٌزدد  .در تؼضی اس ٔٛالغ

تخي ٝسدٔ ٜیض٘ٛذ ،أا در رٚش حّمٌٝذاری،

ایٗ تزضحات ػف٘ٛی ضذ ٚ ٜپٛست سز آِت ٘يش دچار

تزش  ٚتخيٚ ٝجٛد ٘ذارد  ٚپس اس حذٚد یه

در ػيٗ حاَ ،خٖٛریشیٞای ضذیذ ت ٝخصٛظ در رٚش

ػف٘ٛت ٔیٌزدد .در ٔٛارد ٘ادر ػف٘ٛت ٔشتٛر ٔخصٛصاً در

ٞفت ٝتا  10رٚس حّم ٝاستفاد ٜضذ ٜخٛد ت ٝخٛد

جزاحی یىی اس ػٛارض ختٞٝٙای ٘ادرست است .تٙاتزایٗ

٘ٛساداٖ  ٚضيزخٛاراٖ ٔٛجة ػف٘ٛت وّيٞٝا ٔیضٛد

جذا ٔیضٛد ٔ ٚیافتذ .

ا٘جاْ ایٗ ػُٕ ظزیف  ٚحياتی حتٕاً تایذ تٛسظ جزاح یا

فًايد عمل ختىه چیست؟

ايه ريشها چه عًارضي را در پي دارود؟

ارِٛٚصیست وٛدواٖ ،ارِٛٚصیست ػٕٔٛی  ٚجزاح ػٕٔٛی

ا٘ذاس ٜحّمٞٝا ٔتٙاسة ا٘تخاب ض٘ٛذ .

ا٘جاْ ضٛد  ٚپشضىاٖ ػٕٔٛی تٟٙا در صٛرت ٌذرا٘ذٖ

دٚرٜٞای آٔٛسضی تایذ الذاْ ت ٝا٘جاْ ایٗ ػُٕ وٙٙذ تا اس

 در صٛرتی و ٝػالئٓ ػف٘ٛت ٔا٘ٙذ تة،

پس ػٛارض احتٕاِی آٖ  ٓٞتزآیٙذ.

لزٔشی  ٚتٛرْ لاتُتٛج ٝیا تزضح

بعد از عمل ختىه ،مراقبتهاي خاصي الزم است؟

سردرً٘ ٔطاٞذ ٜوزدیذ ،ت ٝدوتزتاٖ

 در ػُٕ خت ٝٙت ٝرٚش حّمٌٝذاری ،حّم ٝپس اس

اعالع دٞيذ.

یه ٞفت ٝتا  10رٚس ٔیافتذ  ٚوٛدن تؼذ اس ػُٕ
مركسآموزشي درماني نمازي

ٔیتٛا٘ذ پٛضه ضٛد .حتی ٔیتٛا٘ٙذ وٛدن را

واحد آموزش ضمن خدمت

تؼذ اس ادرار وزدٖ سیز آب تٍيز٘ذ ،سیزا پا٘سٕا٘ی
ٚجٛد ٘ذارد .أا ا٘جاْ ایٗ ػُٕ فمظ تا یه

ختىه

ساٍِی أىاٖپذیز است .
 در رٚش جزاحی وٛدن ٘ثایذ تا چٙذ رٚس پٛضه
ضٛد ٘ ٚاحي ٝتٙاسّی را تا ٞز تار

ادرار وزدٖ

وٛدن وأالً تٕيش وٙيذ.
ٌ اٞی تٙا ت ٝصالح دیذ پشضه  ٚتٙٔ ٝظٛر
جٌّٛيزی اس ػف٘ٛت ،آ٘تیتيٛتيه

تجٛیش

ٔیضٛد ،أا در اوثز ٔٛالغ ایٗ وار السْ ٘يست .
ٌ اٞی پس اس ا٘جاْ ػُٕ خت ،ٝٙػارض ٝتٍٙی
دٞا٘ٔ ٝجزای ادراری را ضاٞذ ٞستيٓ و ٝتٝ
راحتی لاتُ پيطٍيزی است .

PT-HO-56

 اٌز  3تا ٔ 4ا ٜتؼذ اس ا٘جاْ ختٛ٘ ،ٝٙن آِت
وٛدن تا ٚاسِيٗ یا ٚیتأيٗ

 Aچزب ضٛد  ٚتا

یه ٔا ٜتؼذ ٔ ،ٓٞزتة ادرار وٛدن تا آب ضستٝ
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ضٛد ،ایٗ ػارض ٝایجاد ٘خٛاٞذ ضذ.
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