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  كله سيستيت يا كالنژيت عبارتست از
ػفًَر يا السْاب ميسِ غفطا )ملِ سيسسير( يا هجطاي 

اظ ميسِ غفطا تِ ضٍزُ مَچل اًسقال غفطاٍي مِ غفطا ضا 

هي زٌّس ايي ٍؾؼير اهناى زاضز تا ّدازير ، خاًنطازير 

ضَز . ايي يا ظذن زٍاظزِّ اضسثاُ  )السْاب لَظالوؼسُ(

ٍؾؼير ًسضزاً هوـني اسر زض مَزماى يا ًَجَاى ضخ 

 زّس .

 :عالئم شايع : 

  ضثيِ زل خيچِ مِ تِ ينثاضُ هي گيطز ٍ زض زضزي

 فَقاًي ضنن زض سور ضاسر حس هي ضَز .قسور 

  تي اضسْايي 

  ساتقِ ًفد ، سَء ّاؾوِ ، آضٍؽ ظزى ، ػسم زحول

غصاّاي خطچطج ٍ احساس ًاضاحسي هثْن زض قسور 

 فَقاًي ضاسر ضنن ٍ اخي گاسسط ًيع زيسُ هي ضَز .

  اظ زيگط ػالئن ّسسٌس مِ زَْع ٍ گاّي اسسفطاؽ

 زز.اسسفطاؽ گاّي سثة تْثَز ػالئن هي گط

 تشخيص ::

زسر ّاي آظهايطگاّي هاًٌس فسفازاظ قليايي ٍ تيلي .1

 ضٍتيي مِ ّط زٍ افعايص خيسا هي مٌٌس.

% هَاضز سٌگ ّاي ميسِ غفطا ضا 09.سًََگطافي ضنن 2

 ًطاى هي زٌّس.

 

 

 

 ::عوارض احتمالي 

 خاضگي ميسِ غفطا 

 خطيسًَير 

 ّدازير 

 درمان ::

زضهاى اذسػاغي تط حسة ضسذ تيواضي ، 

ٍجَز ػفًَر ، اًساظُ سٌگ ، ٍ ٍؾؼير سالهر 

 ػوَهي ، هسفاٍذ اسر .

هوني اسر تيواض تسسطي ضَز ٍ زعضيق ٍضيسي 

 اًجام ضَز .

سًَس هؼسُ زا ضفغ ػالئن اسسفطاؽ گصاضسِ هي 

 ضَز .

زَاى سٌگ ضا تسٍى  تا مول آًسٍسنَخي هي

 ػول جطاحي ذاضج ًوَز.

هؼوَالً ػثاضذ اسر اظ ملِ  درمان جراحي

سيسسنسَهي ) تطزاضسي ميسِ غفطا( تِ ضٍش 

 الخاضٍسنَخي 

 

 

 

 

 

 

 كوله سيستكتومي چيست؟

ػول جطاحي تطزاضسي ميسِ غفطا  مَلِ سيسسنسَهي

اسر . ميسِ غفطا ػؿَي گالتي ضنل زضسر ظيط مثس 

زض سور ضاسر تاالي ضنن اسر . زض ايي ميسِ ، غفطا ) 

هايغ ّؿوي مِ زَسط مثس زَليس هي ضَز ( شذيطُ ٍ 

 جوغ آٍضي هي ضَز .

ظهاًي مِ ضوا زضز ًاضي اظ سٌگ  مَلِ سيسسنسَهي

م اسر . تطزاضسي ميسِ ميسِ غفطا زاضسِ تاضيس ، الظ

غفطا يل جطاحي ضايج اسر ٍ ػَاضؼ موي زاضز . زض 

تيطسط هَاضز ضوا هي زَاًيس ّواى ضٍظ مِ ميسِ غفطا ضا 

تطزاضـسِ ايس، تِ ذاًِ تطٍيس.جطاحي تطزاضـسي ميسـِ 

غفطا، اغلة تاقطاض زازى يل زٍضتيي فيلن تطزاضي مَچل 

تِ ٍ اتعاضهرػَظ جطاحي اظ ططيق چْاضتطش مَچل 

زاذل ضـنن اًجام هي ضَز زا زاذل ضنن زيسُ ضَز ٍ 

ميسِ غفطا تطزاضسِ ضَز . خعضناى تِ ايي ضٍش 

 هي گَيٌس .  الخاضٍسنَخي

زضتطذي هَاضز هوني اسر يل تطش تعضُ زازُ ضَز زا 

تطزاضسي ميسِ  "ميسِ غفطا تطزاضسِ ضَز مِ تِ آى 

 هي گَيٌس . "غفطاي تاظ 
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 كله سيستيت 

 يا 

 التهاب كيسه صفرا 

 

 

 بخش جراحي مردان
 

 

 

 

  آموزش نگهداري از درن

 ذ ٍجَز زضى ،لَلِ ّا تايس هحنن تا چسة زض هحل َضزضغـ

 تسسِ ضَز . 

  ِضا زض ٌّگام زضاظ مطيسى زض سطح ضنن ًگِ لَلِ ّا ٍ ميسـ

 زاضسِ زا اظ زرليِ تيص اظ حس جلَگيطي ضَز . 

 ضا جسا ًنٌيس . لَلِ ٍ ميسِ زرليِ اي 

   . اظ خيچ ذَضزى لَلِ ّا جلَگيطي ًواييس 

  زض ٌّگام زرليِ ميسِ زسسْا ضا ضسسِ ٍ ضاتط ضا تا النل زويع

مٌيس .ميسِ ضا زض زاذل ظطف ذالي مٌيس ، آى ضا زٍتاضُ هسػل 

مطزُ ، ضاتط ضا زويع مٌيس ٍ هيعاى زطضـحاذ ضا اًساظُ گيطي 

 مطزُ ٍ هقساض آى ضا ثثر مٌيس .

 حل مازسط گصاضي تايس ضٍظاًِ اظ ًظط ًطر ، قطهعي ، زضز ٍ ه

زَضم تطضسي ضَز . هحل ضا تا آب ٍ غاتَى ضسسِ ٍ خاًسواى ضا 

 زؼَيؽ مٌيس . 

  ساػر قثل ٍ تؼس اظ غصا مالهح مٌيس . 1لَلِ ضا 

 پيگيري : 
خس زض غَضذ فطسسازى ًوًَِ جْر خازَلَغي  .1

تؼس اظ زطذيع تطاي زضيافر جَاب خاًعزُ ضٍظ 

 هطاجؼِ ًوَزُ ٍ آًطا تِ خعضناى ًطاى زّيس .

ٌّگام زطذيع تطگِ ذالغِ خطًٍسُ ٍ ًسرِ  .2

زاضٍئي تِ ضوا زحَيل زازُ هي ضَز ظهاى 

هطاجؼِ تِ خعضل تطگِ ذالغِ خطًٍسُ ضا تا ذَز 

 ّوطاُ زاضسِ تاضس.

لطفاً زاضٍّا ضا طثق ًسرِ زْيِ ًوَزُ ٍ آى ضا  .3

 تطَض ماهل هػطف مٌيس .
 

 

 

 

 

 

 پس از جراحي انجام چه مراقبتهايي ضرورت دارد؟ 

  ُجْر زسنيي زضز اظ زاضزّاي هسني زجَيع ضس

 اسسفازُ مٌيس.

  جْر خيطگيطي اظ ػفًَر ضيِ ّا خس اظ ػول ّط

 زٌفس ػويق اًجام زازُ ٍ سطفِ مٌيس . ساػر چٌس تاض

  ٌّگام سطفِ ّاي ضسيس تطاي خيطگيطي اظ تطٍظ زضز

ضٍي ًاحيِ ػول ذَز ضا ًگِ زاضسِ ، سدس سطفِ 

 مٌيس .

  فؼالير ّاي سثل ) قسم ظزى ( ضا تالفاغلِ خس ظ

 جطاحي ضطٍع مٌيس .

  ٍقسي تِ ضوا اجاظُ زازُ ضس تسسط ضا زطك مٌيس ، اتسسا

هسزي تط لثِ زرر ًطسسِ ٍ زض غَضزي مِ سط گيجِ 

 ًساضسيس تا مول ّوطاُ زرر ذَز ضا زطك ًوائيس .

   اظ زٍ ضٍظ زٍش تگيطيستؼس 

  3تؼس اظ جطاحي اظ تلٌس مطزى اجسام سٌگيي تيص اظ 

 ميلَ گطم زا يل ّفسِ خس اظ جطاحي اجسٌاب مٌيس .

  هحل تطش جطاحي ضا اظ ًظط ٍجَز ػالين ػفًَر

 مٌسطل مٌيس . 

  تيواض ضا تِ افعايص زحطك جْر ماّص ًفد ضنن

 زطَيق مٌيس .

  ظياز هيل ًواييس .ضغين غصا ضا زض حجن من ٍ تِ زفؼاذ 
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