
 

  

BPH  تشرگي خَش خين پزٍستات 

 پزٍستات چيست ٍ چِ ٍظايفي دارد ؟

غذُ اي است درست سيز هثاًِ كِ هٌطاء خٌيٌي 

دارد سهاًي كِ خٌسيت خٌيي هطخع ضذُ ٍ 

هذكز تثذيل هيطَد ايي تافت خٌيي  خٌيي تِ خٌس

 .تِ پزٍستات تثذيل هيطَد

كار هْن پزٍستات در دٍراى پس اس تلَغ است كِ 

تِ ّوزاُ تزضحات غذد ديگز تِ هدزا ريختِ ٍ آى 

را هزطَب كزدُ ٍ تِ اغطالح عاهياًِ آى را 

 .رٍغٌكاري هي كٌذ

 چِ عاهلي سثة تشرگي پزٍستات هي ضَد ؟

يل تغييزاتي كِ در َّرهَى سالگي تِ دل 40پس اس 

ّاي تذى آقاياى اًدام هيطَد ًسثت دي 

ّيذرٍتستستزٍى تِ استزٍصى تغييز هي كٌذ ٍ هيشاى 

استزٍصى تاال رفتِ ٍ سثة حساس ضذى تافت 

غذدي پزٍستات ضذُ ٍ گيزًذُ ّاي آى را تيطتز 

هي كٌذ در ًتيدِ پزٍستات دٍتارُ ضزٍع تِ رضذ 

 .تات پيص هي آيذاؾافِ كزدُ ٍ تحث تشرگي پزٍس

 

 م تشرگي پزٍستات ؟عالي

 تكزر ادرار ضثاًِ ٍ رٍساًِ 

تخليِ ًطذى ادرار تِ خَتي ٍ تِ غَرت 

 قطزُ قطزُ 

 درهاى 

اهزٍسُ تِ دٍ غَرت رٍش خزاحي تاس ٍ 

 .تستِ اس طزيق هدزا غَرت هي گيزد

 آهَسش ّاي السم 

اس غثح رٍس تعذ اس عول هي تَاًيذ تِ تذريح 

كار  ٍ تِ كوك ديگزاى راُ تزٍيذ، تزاي ايي

تايذ تا راٌّوايي پشضك ٍ پزستار سًَذّا را 

هَقتاً تستِ ٍ آًْا را تا دست خَد تگيزيذ ٍ 

 .آرام راُ تزٍيذ 

 

اٍليي ضة تعذاس عول هعوَالً ًثايذ چيشي تخَريذ 

اس غثح رٍس تعذ تِ تذريح اس هايعات استفادُ كٌيذ ٍ 

در غَرتي كِ استفزاغ ًذاريذ اس ظْز غذاّاي 

 .استفادُ كٌيذهعوَلي را 

 4هذت تستزي تستگي تِ تْثَدي ضوا دراد هعوَالً 

رٍس تستزي خَاّيذ تَد در طي ايي هذت  5الي 

پاًسواى تِ طَر هزتة تعَيؽ ضذُ ٍ سًَذ ٍ سايز 

لَلِ ّا تا ًظز پشضك تِ تذريح خارج هيطًَذ ٍ 

 .فقط تا يك سًَذ هزخع هي ضَيذ

ضوا  رٍس تعذ اس عول آخزيي سًَذ 10الي  7پس اس 

خارج هي ضَد ٍ يك ّفتِ پس اس آى هي تَاًيذ تِ 

 .فعاليت ّاي عادي خَد تزگزديذ

دٍ رٍس تعذ اس تزخيع هي تَاًيذ پاًسواى پس اس 

عول را تزداريذ ٍ اس ايي سهاى تِ تعذ هعوَالً ًياس تِ 

پاًسواى سخن ٍخَد ًذارد هگز ايي كِ تِ علت 

 .هطكلي خاظ پشضك آى  را تَغيِ كٌذ
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ايه عارضٍ وادر است ي درمان آن تٍ صًرت 

 .آوذيسكًپيك ي معمًالً آسان است

 تًصيٍ َاي الزم 

  تراي حارج كردن سًوذَا ي ساير لًلٍ َا حتماً

 تٍ پسشك معالج خًد مراجعٍ كىيذ 

زيدتر از مًعذ يا تذين اطالع خارج كردن 

پسشك ممكه است عًاقة يخيمي تٍ دوثال 

 . داشتٍ تاشذ

در صًرتي كٍ پس از خارج كردن سًوذَا دچار 

احتثاس ادراري شذيذ يا وشت ادرار از محل 

سًوذ شكمي يا لثٍ َاي زحم يجًد داشت فًراً 

 .تٍ پسشك معالج خًد مراجعٍ وماييذ

ٌ پسشك درجٍ ب 38در صًرت تة تيش از 

 .معالج خًد مراجعٍ وماييذ

شي غذٌ  پس از آمادٌ شذن جًاب پاتًلً

پريستات حتماً آن را تٍ رييت پسشك معالج 

 .تخًد ترساويذ

 

تا سهاًي كِ در تخص ّستيذ ًثايذ تِ حوام رفت 

ٍلي دٍ رٍس تعذ اس تزخيع هي تَاى حوام رفت ٍ 

 .ضَيذدر ايي هَرد حتواً ًظز پشضك خَد را خَيا 

رٍس تعذ اس عول تزداضتِ هي ضًَذ  9الي  7تخيِ ّا 

 24عالٍُ تز هسكي تا سهاًي كِ سًَذ داريذ ٍ تا 

ساعت پس اس آى هػزف آًتي تيَتيك الشاهي 

 .است

در غَرتي كِ قثل اس عول اس دارٍيي تزاي  ؾوٌاً

درهاى تشرگي پزٍستات استفادُ هي كزديذ پس اس 

 .اداهِ دّيذعول السم ًيست آى دارٍّا را 

ساًتي هتز در  10يك تزش عوَدي تِ طَل حذٍد 

سيز ًاف ايداد هي ضَد كِ اثز آى تِ تذريح ٍ در 

 .هاُ كوزًگ هي ضَد 6طي 

احتوال عَد پس اس عول كن است الثتِ يكي اس 

عَارؼ  عول پزٍستات تٌگ ضذى هداري ادراري 

تاريك ضذى ) است كِ خَد را تا ّواى عالين قثلي 

ًطاى هي دّذ ٍ هوكي است ( رُ آهذىٍ قطزُ قط

تِ اضتثاُ تػَر ضَد كِ تشرگي پزٍستات عَد كزدُ 

 .است
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