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دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی

استان همدان

تناسلی-ادرارياستانداردهاي خدمات پرستاري در بیماري هاي 

:تهیه کننده
سوپروایزر آموزشی - پریسا رسولی

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
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ادراري در زمان بستري شدن در بیمارستان ناشی از سوند ادراريعفونت مجراي : مشکل
.پرستار باید قادر باشد هر گونه عفونت ادراري را به موقع تشخیص دهد و از بروز عفونت ادراري پیشگیري کند: هدف

توصیه هاي پرستاري
:استفاده از کاتتر ادراري را به موارد زیر محدود کنید-1

 ادرار دفع شده در بیماران خاصاندازه گیري میزان
مراقبت و درمان احتباس ادراري حاد و انسداد ادراري
کمک به بهبود زخم بستر در بیماران دچار بی اختیاري ادرار

جهت گذاشتن کاتتر اداري به روش استریل در دسترس اطمینان حاصل کنید که افراد آموزش دیده و منابع و وسایل مورد نیاز -2
.می باشد

.دستور پزشک مبنی بر سونداژ را بررسی کنید-3
.با بیمار ارتباط برقرار کنید-4
و در صورت یک نفره بودن براي انجام این کار قبل از پوشیدن دستکش وسایل استریل را آماده .دست هاي خود را بشویید-5

.کنید
.کاتتر ادراري را فقط زمانی بگذارید که ضرورت داشته باشد-6
.سایر شیوه ها نیز توجه د اشته باشید نظیر استفاده سوند هاي کاندومی در آقایانبه -7
.ي را به شیوه آسپتیک و وسایل استریل قرار دهیدرکاتتر ادرا-8
کننده یکبار مصرف از دستکش، گاز استریل، و محلول آنتی سپتیک، براي تمییز کردن سوراخ مجراي ادرار و یک ژل نرم-9

.استفاده کنید
.براي اینکه آسیب مجراي ادرار به حداقل برسد در صورت امکان از بک کاتتر اندازه کوچک استفاده کنید-10
اندیکاسیون گذاشتن کاتتر، تاریخ و زمان گذاشتن کاتتر و فردي که این کار را انجام داده و تاریخ و زمان خارج کردن کاتتر -11

هدف ارتقاي کیفیت ثبت کنید و در روي کاتتر نیز تاریخ و زمان گذاشتن کاتتر را را حتماً در کاردکس و گزارش پرستاري با 
بنویسید

مراقبت و درمان صحیح در کاتتر ادراري-12
بعد از گذاشتن کاتتر از حرکت دادن و کشیدن بیمار پیشگیري کنید.
یک سیستم بسته و استریل را حفظ کنید.
کاتتر شسته شود قطع نکنیدکاتتر ادراري و درناژ آن را تا زمانیکه.
جایگزینی سیستم جمع آوري ادرار را به کمک یک سرنگ و سرسوزن استریل و بعد از تمییز کردن پورت بگیرید.



3

نمونه را به نحو صحیح به آزمایشگاه جهت کشت انتقال دهید.
ه کنیدجهت تهیه مقادیر بیشتر جهت آزمایشات مختلف می توانید از کیسه ادرار بیمار استفاد.
دقت کنید در مسیر خروج ادرار بیمار انسدادي ایجاد نشود.
کیسه ادرار را به طور منظم خالی کنید و براي هر بیمار یک ظرف جداگانه اختصاص دهید.
همیشه کیسه ادرار را پایین تر از مثانه قرار دهید.

:تتر هاي ادراري بکار گرفته شودشیوه هایی که نبایستی به عنوان پیشگیري از عفونت هاي ناشی از کا-13
استفاده نشود) بتادین(به طور معمول از کاتتر هاي آغشته به نقره یا آنتی باکتریال.
باید ) اعمال جراحی ارولوژي(وجود باکتري در ادرار بدون عالمت در بیماران قبل از انجام هر گونه پروسیجر تهاجمی

.درمان شود 
 به عنوان یک شیوه پیشگیري از عفونت خودداري شود مگر اینکه انسدادي وجود داشته از شستشوي مداوم کاتتر ادراري

.باشد که در این صورت با استفاده از یک سیستم بسته این کار انجام شود
از آنتی بیوتیک به عنوان پروفیالکسی استفاده نشود.
 تعویض نشودفاصله کوتاهکاتتر ادراري به.

آموزش به بیمار
.آموزش دهید به جاي استفاده از وان در حمام از دوش استفاده کندبه بیمار 

.بعد از هر بار دفع ناحیه پرینه از جلو به عقب شسته شود
.وزش دهید با مصرف مایعات فراوان از بروز عفونت ادراري پیشگیري کندبه بیمار آم

.ساعت یکبار مثانه را تخلیه کند3تا 2در طی روز هر 
.ز عمل جنسی ادرار کندالفاصله بعد اب

.داروهاي تجویز داده شده را طبق دستور مصرف کند
با مراجعه به (روز سوند دائم را تعویض کند10-15یا دآوري کنید که همیشه کاتتر را به بغل پاي خود ثابت کند و اینکه هر 
)مراکز درمانی یا پزشک و پرستاري که بتواند این کار را در منزل انجام دهد

:بیمار با کاتتر ادراري مرخص می شود به خود و خانواده وي موارد زیر را آموزش دهیداگر 
 اصول مراقبت از خود را در رابطه با کاتتر از قبیل رعایت اصول بهداشتی شستشوي دست ها قبل و بعد از آویزان کردن

کیسه ادراري به محل مخصوص خود
نشست و شوي پرینه و اطراف کاتتر با آب و صابو
 لیوان آب در روز8تا 7نوشیدن
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مراقبت و پیشگیري از کشیده شدن کاتتر
دقت و توجه به اینکه کیسه ادراري همیشه در سطح پایین تري نسبت به مثانه قرار گیرد.
گزارش موارد غیر عادي مثل ادرار خونی و کدر، یا تب به پزشک معالج

الگوي دفع نامطلوب ادرار: مشکل
پرستار باید قادر باشد برون ده ادراري مطلوب را براي بیمار ایجاد کند:هدف

توصیه هاي پرستاري
.در صورت لزوم الگوي دفع ادرار را از نظر تکرر ادرار، احتباس ادرار، بو، حجم و رنگ کنترل کنید

.بیمار را از نظر عالیم و نشانه هاي احتباس ادراري بررسی کنید
.ی اختیاري ادرار را شناسایی کنیدموثر بر بفاکتورهاي 

.در صورت لزوم زمان آخرین دفع ادراري را یادداشت کنید
.اگر عالیم و نشانه هاي عفونت دستگاه ادراري اتفاق افتاده است، پزشک معالج را در جریان بگذارید

.در صورت لزوم به بیمار در مورد بهبود عادات دفع کمک کنید
.محدود کنیددر صورت لزوم مایعات را 

آموزش به بیمار
.در مورد نحوه کنترل عالیم و نشانه هاي عفونت سیستم ادراري به بیمار اموزش دهید

.در مورد نحوه بدست آوردن نمونه وسط ادرار در موقع برگشت عالیم و نشانه هاي عفونت به بیمار آموزش دهید
.غذایی و بین وعده هاي غذایی به بیمار اموزش دهیدسی سی همراه با وعده هاي 200در مورد مصرف مایعات حدود 

.به بیمار در مورد لزوم تخلیه مثانه قبل از انجام هر پروسیجر آموزش دهید

)سیستم بسته(و سه راهی شست و شوي سوند یا مثانه با استفاده از سوند دوراهی: نوع فعالیت
ادراريباز نگه داشتن سوند ادراري و رفع انسداد سوند :هدف

در استفاده از سوند دوراهیتوصیه هاي پرستاري
مثانه بیمار را لمس کنید و میزان دفع ادرار را با میزان دفع ادرار وي در شیفت قبل : از انسداد سوند به روش زیر مطمئن شوید.1

کیسه ادرار بدوشید و در مقایسه کنید و جنانچه ادرار به راحتی در سوند جریان ندارد لوله را از طرف بدن بیمار به طرف 
.صورت عدم دفع ادرار شستشو را انجام دهید

.دستور پزشک را از نظر نوع، حجم و غلظت محلول کنترل کنید.2
.با بیمار ارتباط برقرار کنید و خلوت بیمار را فراهم کنید.3
.وسایل را آماده کرده و دست هاي خود را بشویید.4
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ه و در صورت شست و شوي مثانه زیر محل ورود سرنگ به سوند را کلمپ کنید تا مقدار مورد نیاز محلول را با سرنگ کشید.5
یز معفونی کننده تداز جریان یافتن محلول تزریقی و ادرار به کیسه ادرار جلوگیري کنید و محل ورود سوزن را با محلول ض

200تا 100براي هر بار شستشوي مثانه سی سی تزریق کنید و30-40براي هر بار شستشوي سوند (رامی تزریق کنیدآکنید و به 
و سوزن را به آرامی خارج کنید  و سوند را به طرف پایین بگیرید تا محلول تزریق شده به طرف کیسه )  سی سی تزریق کنید

.ادرار جریان یابد و در صورت لزوم عمل را تکرار کنید
.کم کنیدمقدار ادرار را اندازه گیري کنید و محلول تزریق شده را از آن.6
مشاهدات و اطالعات خود را در مورد مقدار ، رنگ، شفافیت و وجود محتویات غیر طبیعی، مقایسه مایعات ورودي و خروجی، .7

. وجود اتساع مثانه، و میزان ناراحتی بیمار ثبت کنید
در استفاده از سوند سه راهیتوصیه هاي پرستاري

:می شودشست و شوي مثانه به یکی از دو روش زیر انجام
شست و شوي مداوم:الف

 کلمپ متصل به کیسه ادرار باید باز باشد و کلمپ متصل به محلول شستشو را باز کنید و تعداد قطرات را طبق دستور
پزشک تنظیم کنید

 به مایع برگشتی را از نظر مقدار، رنگ، شفافیت بررسی کنید، مقدار مایع برگشتی باید متناسب با مقدار مایع وارد شده
.مثانه باشد

:شستشوي مثانه: ب
دستور پزشک مبنی بر باقی ماندن محلول شستشو در مثانه یا تخلیه فوري آن کنترل کنید.
 کلمپ متصل به کیسه را ببندید و کلمپ محلول شستشو را باز کنید و اجازه دهید محلول شستشو براي مدت زمان

مدت زمان مورد نیاز کلمپ کیسه ادرار را باز کنید تا محلول خارج مشخص شده در مثانه باقی بماند و پس از انقضاي 
.شود

در صورت دستور پزشک ممکن است نیاز باشد شست و شوي متناوب را به دفعات انجام دهید.
.مشاهدات و اطالعات خود را در رابطه با نکات مورد بررسی ثبت کنید

کمک در بیوپسی از کلیه: نوع فعالیت
، ارزیابی پیشرفت بیماریهاي مزمن کلیهخیص و بررسی بیماري کلیه، بررسی دالیل رد پیوند کلیهکمک به تش:هدف

توصیه هاي پرستاري
.ساعت قبل از آزمون ناشتا نگه دارید8تا 4بیمار را -1
.را کنترل کنید) PT ،PTT ،CT ،INR(آزمایشات انعقادي بیمار-2
.اجراي روش را براي بیمار توضیح دهید و خلوت بیمار را حفظ کنیدبا بیمار ارتباط برقرار کنید و مراحل-3
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.ناحیه مورد نظر را ضد عفونی کنید و قبل از انجام روش نمونه ادرار بیمار را بگیرید-4
)ساعت ادرار بیمار را از نظر رنگ مشاهده کنید24تا 14(به بیمار مراقبتهاي بعد از بیوپسی را آموزش دهید-5
.ورود سوزن از بیمار بخواهید نفس عمیق بکشد و او را همراهی و حمایت کنیدهنگام-6
.دقیقه عالیم حیاتی را کنترل کنید5-15پس از بیوپسی هر -7
.با کیسه شن به محل ورود سوزن فشار وارد کنید-8
.تحت نظر قرار دهیدساعت6-8بیمار را -9

.، احساس سبکی در سر، وجود خون در ادرار و سوزش ادرار را گزارش کنیدهر گونه نشانه اي از کمر درد، درد شانه-10
.ساعت بعد از بیوپسی سطح هماتوکریت و هموگلوبین بیمار را اندازه بگیرید8براي کنترل وضعیت بیمار -11

آموزش به بیمار
و بلند کردن وزنه هاي سنگین خودداري به بیمار آموزش دهید تا دو هفته پس از انجام بیوپسی از ورزش یا فعالیت هاي سخت 

.کند

تست یورودینامیک : نوع فعالیت
بررسی فعالیت اسفنگتر مثانه به صورت ارادي، -2برررسی وضعیت مثانه در حاالت مختلف هنگام پر و خالی شدن، -1:هدف

تلفبررسی طول اسفنگتر مثانه و فشار ان در حاالت مخ-3حجم ها و فشارها و الگوهاي دفع 
توصیه هاي پرستاري

.با بیمار ارتباط برقرار کنید و نحوه انجام تست را براي بیمار توضیح دهید-1
)کشت و کامل ادرار.(آزمایشات مورد نیاز قبل از انجام تست براي بیمار را کنترل کنید-2
.داروهاي خاص بیمار را قبل از تست با نظر پزشک حذف کنید-3
.لیتوتومی سوند هاي مخصوص رکتال و مجرا را براي بیمار ثابت کنیددر پوزیشن -4
.میزان ادرار باقیمانده را کنترل کنید-5
.پچ هاي مخصوص را در اطراف مقعد بچسبانید-6
.بیمار را به دستگاه وصل کنید-7
.تست را به روش صحیح انجام و نمودارهاي خاص را ثبت کنید-8
.به بیمار در خصوص مراجعه به پزشک و مصرف آنتی بیوتیک آموزش دهیدوسایل را جدا کنید و-9

.گزارش آزمایش را به بیمار تحویل دهید و مشاهدات و یافته هاي خود را ثبت کتید-10
تعویض سوند سیستوستومی: نوع فعالیت

پیشگیري و کنترل عفونت ادراري در اثر باقیماندن طوالنی مدت سوپراپوبیک:هدف
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هاي پرستاريتوصیه 
.نحوه انجام کار را براي بیمار توضیح دهید و خلوت بیمار را فراهم کنید-1
دست هاي خود را بشویید و ست استریل را باز کنید و سوند سوپراپوبیک را به روش صحیح خارج کنید و سوند فولی متناسب -2

عفونی کرده و سر سوند را وارد محل سوند سوپراپوبیک با بیمار را باز کنید و دسکش استریل بپوشید و محل ورود سوند را ضد
را کمی نو پس از خروج ادرار از سوند، کاف سوند را با آب مقطر پر کنید و جهت اطمینان از قرار گرفتن سوند در مثانه آ. کنید

.کرده و سوند را به بدن بیمار وصل کنیدون بکشید و سپس کیسه ادرار را وصلبه سمت بیر
. مشاهدات و یافته هاي خود را ثبت کنیدکلیه -3

آمادگی بیمار کبتال به نارسایی مزمن کلیه جهت پیوند کلیه : نوع فعالیت
نزدیک کردن وضعیت متابولیک بیمار به وضعیت -2، آماده سازي جسمی و روانی گیرنده جهت عمل پیوند کلیه-1:هدف
تالش در بهبود کیفیت زندگی بیماران-3طبیعی

توصیه هاي پرستاري
.با بیمار و خانواده وي در زمینه هدف جراحی، نحوه انجام و عوارض صحبت کنید-1
.را بررسی کنید) زنده یا جسد(و سازگاري بافتی بین گیرنده و دهنده) RHعامل (سازگاري خونی-2
و موارد غیر . تایج آن را مورد بررسی قرار دهیدانجام آزمایشات، مشاوره ها و گرافی ها قبل از عمل بیمار را هماهنگ کرده و ن-3

.طبیعی آزمایشات و گرافی ها را به پزشک گزارش دهید
.عملکرد ادراري بیمار را قبل از عمل بررسی کنید و وجود هرگونه عفونت را در بیمار مورد ارزیابی قرار دهید-4
.دیالیز انجام دهیدیک روز قبل از عمل جراحی براي بهبود وضعیت جسمی بیمار -5
.از روز قبل از عمل جهت پیشگیري از رد پیوند داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی را براي بیمار شروع کنید-6
روي دست داراي فیستول، بازوبند مخصوص بسته شود تا از هر گونه خونگیري، تزریق و یا کنترل فشار خون از این دست -7

.اجتناب گردد
.براي بیمار تزریق کنید) طبق نظر پزشک(اعزام بیمار به اتاق عمل آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از -8

)گیرنده کلیه(پس از عمل جراحی پیوند کلیهمراقبت از بیمار : نوع فعالیت
توصیه هاي پرستاري

.پس از ورود به بخش عالیم حیاتی را کنترل کنید-1
.راهم کنیدمحیطی آرام و ساکت را براي بیمار ف-2
.ساعت بیمار در استراحت مطلق باشد24تا -3
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.ساعت انجام دهید48ساعت تا 2ساعت و سپس هر 24کنترل جذب و دفع به طور دقیق هر ساعت تا -4
ساعت اول سپس روزانه 24ساعت تا 2را جهت بررسی وضعیت متابولیک بیمار هر )CBC ،K ،NA ،BS(آزمایشات روتین -5

.انجام دهید
.محل عمل را از نظر خونریسزي کنترل کنید-6
.بر اساس میزان حجم ادرار ساعتی و جواب آزمایشات تنظیم کنیدسرم هاي بیمار را -7
، باز بودن سوند ادراري را کنترل کنیدو سپس موارد را به اطالع در صورت کاهش ناگهانی حجم ادرار براي اولین اقدام-8

.پزشک برسانید
.ساعت بعد از عمل داروهاي ایمونوساپرسیو خوراکی را براي بیمار شروع کنید6از -9

.کنترل وزن را در روزهاي اول بعد از پیوند حتماً سر یک ساعت معین انجام دهید-10
.در هنگام تعویض پانسمان و مراقبت از کاتتر ادراري اصول استریل را رعایت کنید-11
.د مالقات کنندگان را به حداقل برسانیددر روزهاي اول بعد از پیون-12
.برنامه آموزشی مراقبت از خود را به بیماران پیوند کلیه از زمان بستري در بخش آغاز کنید-13
.عالیم رد پیوند را به طور کامل به بیمار آموزش دهید-14
.ی و مالی بیمار را بررسی کنیدبراي تعیین توانایی سازگاري روانی، تاریخچه اجتماعی و میزان حمایت اجتماع-15
.از دیدار مالقات کنندگانی که سرماخوردگی یا عفونت هاي دیگر دارند ممانعت به عمل آورید-16

آموزش به بیمار
.برنامه منظم مراجعه به درمانگاه و زمان خارج کردن سوند حالب  را به بیمار اموزش دهید

و ب کننده ایمنیوبه دیالیز پس از عمل جراحی، استفاده از دارو هاي سرکدر مورد ماهیت و محل پیوند، نیاز احتمالی 
.جلوگیري از عفونت پس از عمل جراحی به بیمار و خانواده وي توضیح دهید

:عالیم رد پیوند را بدانید و به بیمار اموزش دهید
گرم تا 907درجه سانتیگراد، درد یا حساسیت کلیه پیوندي، افزایش ناگهانی وزن از 5/37کاهش برون ده ادراري، تب بیش از 

.و کراتینین سرم، کاهش کلیرانس کراتینینBUNساعت، هیپرتانسیون، بی حالی عمومی، افزایش24در کیلوگرم 363/1
:کنتراندیکاسیون هاي پیوند کلیه

بیماري شدید میوکارد-2مانند سل فعال، ایدز و برونشکتازي                               عفونت مزمن-1
+HBSAgآنتی ژن -4بیماریهاي بدخیم                                                                               -3

آترواسکلروز پیشرفته-6بیماریهاي کبدي و تنفس                             -5
هیپرتانسیون بدخیم-8عود مکرر زخم معده و خونریزي گوارشی                                          -7
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چاقی شدید-10اعتیاد به داروهاي وریدي                                                                   -9
مشکالت شدید روانی، اجتماعی-12واسکولیت فعال                                                                               -11

مراقبت در منزل
: موارد زیر را به بیمار آموزش دهید

عفونت، برنامه مراقبت بهداشتی دندان، عدم برنامه دارویی تجویز شده، روشهاي مصرف داروها، اقدامات پیشگیري از 
واکسیناسیون با واکسن هاي حاوي ویروس زنده، توصیف مراحل مهار ایمنی، نیاز به حفظ دیالیز، توضیح برنامه هاي خاص 

.پیشگیري
قبل از عمل اهداي کلیه) جسد-زنده(آمادگی جسمانی دهندگان کلیه:نوع فعالیت

توصیه هاي پرستاري
.روش انجام کار با بیمار یا خانواده وي صحبت کنیددر مورد -1
.سازگاري خونی و بافتی دهنده و گیرنده را مورد بررسی قرار دهید-2
.آنژیوگرافی عروق کلیه براي بررسی وضعیت عروقی کلیه را حتماً انجام داده و نتیجه را به پزشک جراح گزارش دهید-3
.را انجام دهیدساعته24آزمایشات کامل خونی و ادرار -4
.را در دهندگان کلیه مورد بررسی قرار دهید) HBSAg ،HIV ،HCV(وجود هر گونه عفونت -5
.روز قبل از عمل آخرین نوبت انما داده شود. از سه روز قبل از عمل بیمار را انما دهید تا روده ها کامالً پاك شود-6
سی سی 500ساعت و 10قبل از عمل دو لیتر سرم در طی 11کنید، از ساعتدهندگان را به طور کامل قبل از عمل هیدراته -7

.به بیمار بدهید) سی سی مانیتول200سی سی رینگر، 300(سرم در طی یک ساعت آخر
.ادرار ساعت آخر دهنده کلیه را اندازه گیري و حجم آن را در پرونده ثبت کنید-8
.ک کنیدآمادگی خون بیمار را قبل از عمل حتماً چ-9

مراقبت هاي بعد از عمل دهندگان کلیه
.بیمار را به محض ورود به بخش مانیتور کنید-1
.ساعت کنترل کنید24ساعت تا 2ساعت و بعد هر 2دقیقه و سپس هر نیم ساعت تا 15ساعت هر 2عالیم حیاتی بیمار را تا -2
.اسکوپی شده اند وضعیت دیستانسیون شکم را بررسی کنیدمحل عمل بیمار را از نظر خونریزي و در بیمارانی که الپار-3
.در صورتی که بیمار چست تیوب دارد از وضعیت عملکرد صحیح آن مطمئن شوید-4
.ساعت کنترل کنید24ساعت و سپس هر سه ساعت تا 8حجم ادرار بیمار را هر یک ساعت تا -5
.و هموگلوبین کنترل کنیدآزمایشات روتین بیمار را از نظر وضعیت الکترولیتی -6
.مایعات بیمار را تا زمان بودن از طریق سرم و بر حسب ادرار بیمار تنظیم کنید-7
.کنترل کنیددرد بیمار بر حسب دستور پزشک -8
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.آموزش مورد نیاز جهت مراقبت از خود را در زمان ترخیص به بیماربدهید-9
آموزش به بیمار

.اوراق رضایت از همسر یا والدین خود داشته باشنددهندگان زنده حتماً باید 
.حداقل تا سه ماه از بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کنند

.جهت ارزیابی وضعیت عملکرد کلیه تحت نظر نفرولوژیست باشند

آمادگی بیمار جهت انجام عمل جراحی برداشتن پروستات:نوع فعالیت
بـا فشـار بـر    وشدهبزرگ سالگی به تدریج35مسیر مجراي ادراري است که بعد از پروستات یک غده کوچک در زیر مثانه و در 

ي می شود در صورتیکه این عارضه شدید بوده و با دارو درمان نشود پزشک مجبور ادراراشکال در دفعموجب روي مجراي ادرار 
عات ادرار، بیـدار شـدن در شـب بـراي ادرار     افزایش دف. در معاینه پروستات بزرگ و نرم و غیر حساس است. به جراحی می گردد

و فشار جریان ادرار، قطـع شـدن جریـان    قطرردن به شکم براي ادرار کردن، کاهش وکردن، احساس فوریت در دفع ادرار، فشار آ
ته در شروع جریان ادرار، احساس عدم تخلیه کامل مثانه و عفونت هاي مکرر سیستم ادراري ممکن اسـت وجـود داشـ   تأخیرادرار، 

خسـتگی، بـی   و در صورت ایجاد نارسایی کلیـوي عالئمـی همچـون    ، نارسایی کلیه ایجاد می شودمشکلباشد و در صورت ادامه
.درد در  زیر دنده ها مشاهده می شودو اشتهایی، تهوع، استفراغ

درمان

جراحی ها به دو شیوه بر طبق نظر پزشک معالج انجـام  .می باشد) برداشتن پروستات( جراحی پروستات،یکی از روشهاي درمانی
:می شود

خوش خـیم مختصـر تـا    که این نوع جراحی شیوه موثري براي درمان بزرگی)TURP(تراشیدن پروستات از طریق پیشابراه -1
.خاصی بر میداردکند و بافت پروستات را با دستگاهجراح یک لوله از طریق پیشابراه وارد می. استمتوسط 

و برداشتن شکماین روش شامل برش. که در مواردیکه غده پروستات بسیار بزرگ شده انجام می گیرد: جراحی باز پروستات-2
.باشدمعموال مستلزم چند روز بستري شدن در بیمارستان میپروستات می باشد و این جراحی هاغده یا بخش بزرگ شده 

بعد از جراحیآموزش به بیمار

در روش جراحی بسته فقط یک لوله از طریق مجرا گذاشته شده که قبل از ترخیص خارج می شود.
 ساعت اول بعد از عمل جهت کنترل خونریزي در ادرار از شستشوي مثانه با سرم اسـتفاده مـی   24در روش جراحی باز در

سوند مجرا مرخص شده و بعد از یک هفته جهت خارج بعد از برطرف  شدن خونریزي و خارج کردن لوله شکم  با. شود
.کردن سوند مجرا و کشیدن  بخیه ها به طور سرپایی به پزشک مراجعه نمایید

.در هر دو روش جراحی باز و بسته تمامی غده و بخش بزرگ شده پروستات برداشته می شود
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پس از ترخیصآموزش به بیمار

.ددستور پزشک مصرف کنی و مسکن طبق از آنتی بیوتیک خوراک
کم آبی احتمال ایجـاد لختـه را بیشـتر کـرده و     .دمصرف کنادرار بیمار تا چند روز ممکن است قرمز رنگ باشد مایعات فراوان 

.موجب مسدود شدن جریان ادرار می گردد
از دریج برطرف می شـود،  د که به ت، سوزش و فوریت در دفع ادرار داربعد از خارج کردن سوند تا چند روز حالت تکرر ادرار

.داستفاده کنزیر شکم کمپرس گرم در ناحیه 
زیراسبب افزایش فشـار وریـدها و   .دفشار آوردن و زورزدن  خودداري کنهفته بعد از عمل از بلند کردن اجسام سنگین 6-8تا 

.ایجاد خون در ادرار می شود
د زیرا نشستن به مدت طوالنی  د ولی نباید به مدت طوالنی بنشینقادر شد از تخت خارج شود سعی کند که راه بروبیمارزمانیکه

.موجب افزایش فشار داخل شکم می شود و احتماالً ناراحتی و خونریزي به دنبال دارد
.دباشتب، لرز، تعریق، درد عضالنی، سوزش ادرار، تکرر ادرار و احساس فوریت در دفع ادرار : مراقب عالئم عفونت  شامل

د، چون خطـر خـونریزي و احتبـاس    کنپرهیزآناز کشیدن . به ادرار کردن به دلیل وجود سند و انقباض مثانه استاحساس نیاز 
. را به دنبال داردادرار

.دمبیل و ورزشهاي سنگین خودداري کنمسافرت طوالنی با اتواز
.ده ها باید با پزشک خود تماس بگیردر صورت بند آمدن ادرار یا تورم بیض

کردن سوند طبق دستور پزشک ، ممکن است  بی اختیاري ادرار بوجـود آیـد، در واقـع کنتـرل مجـدد ادرار فراینـدي       با خارج
ایـن  اغلـب تدریجی است و ممکن است تا مدتی بعد از مرخص شدن ادرار به صورت قطره قطره و بی اختیار خارج شود ولـی 

.برطرف می شود) ماه2طی مدت (حالت به تدریج 
.دد از ترخیص می توانید استحمام کنروز بع2احی نوع بسته روز بعد از ترخیص و در مورد جراحی نوع باز در مورد جر

این عمل بر روي توانایی جنسی تأثیري ندارد ولی در اکثر موارد به هنگام مقاربت از بیمار منی خارج نمی شـود ایـن مسـئله بـه     
بیماران نباید خارج نشدن . بوده و بعداً این مایع به همراه ادرار دفع می شودعلت برداشتن پروستات و برگشت منی به داخل مثانه 

.احی از تماس جنسی خودداري کندهفته پس از جر4حداقل تا . دا به عنوان ناتوانی جنسی تلقی کنمنی ر

:در به دست اوردن کنترل مجدد ادرار کمک کندبیمارتمرینات زیر می تواند به

ا حفظ کرده و بعد عضـالت  حالت رتا چند لحظه این:پرینه با فشار دادن دو طرف ناحیه باسن به همدیگرسفت کردن عضالت -1
کنتـرل کامـل   زمانیکـه  تاینه راتمرینات پر. بار در هر ساعت انجام شود20تا 10تمرین در حالت ایستاده یا نشسته این . درا شل کن

.ددهادامهبدست آیدادرار
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د مجـدداً ادرار کـردن را ادامـه    د، چند ثانیه صبر کـرده و بعـ  ا متوقف کناز شروع جریان ادرار جریان خروجی رد بعد سعی کن-2
. دده

رژیم غذایی

دنرم کننده هاي مدفوع استفاده کنجهت پیشگیري از زور زدن هنگام دفع و کمک به کار کردن شکم از آب آلو و.
 دناراحتی مثانه شوند اجتناب کناز خوردن غذاهاي تند و پر ادویه، الکل، قهوه که می توانند موجب.
3-دنرم و مایعات فراوان استفاده کناز رژیم.

)TUL(سنگ شکنی از طریق مجرا آمادگی بیمار جهت انجام عمل جراحی :نوع فعالیت

بعلت گیر کردن سنگ ادراري در لوله حالب و به دنبال آن انسداد و تورم کلیـه  قولنج کلیه یک بیماري با درد شدید پهلو بوده که 
در اکثر موارد سنگ هاي کوچک حالب با تجویز مسکن خود بخود دفع می شوند ولی در مواردي که سنگ ها بزرگتـر  . می باشد

نه برشـی و بـی هـیچ دردي سـنگ را     باشد دفع نخواهد شد در این موارد  از طریق روش سنگ شکنی از طریق مجرا، بدون هیچگو
.خارج نمود

روش کار

جراح به کمک وسیله اي به نام یورتروسکوپ از طریق مجراي ادرار وارد مثانه و سپس لوله حالب شده  و بعـد از دیـدن سـنگ بـه     
خـارج  کمک سنگ شکن هاي مخصوص سنگ را خرد نموده و در این مرحله در صورتیکه امکان داشته باشـد خـرده هـاي سـنگ     

شده و در غیر اینصورت بسته به نظر جراح ممکن است در داخل لوله حالب لوله اي دائمی یا موقـت قـرار داده شـود کـه لولـه هـاي       
.موقت توسط یک سوند مثانه ثابت می گردند

مزایاي سنگ شکنی از طریق مجرا

این روش غیر تهاجمی بوده و نیازي به برش جراحی ندارد.
 شودزمان کمتري صرف می.
خطر عفونت و خونریزي کم است.
بیمار مدت کمتري در بیمارستان بستري است و معموالً یک روز پس از عمل مرخص می شود.
درد پس از عمل ندارد یا خیلی کم است.
پس از ترخیص از بیمارستان بیمار می تواند به فعالیت هاي روزمره خود بدون محدودیت خاصی بپردازد.
 داردهزینه کمتري.

آموزش به بیمار پس از جراحی
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در صورتی که سنگ بیمار بطور کامل خارج شده باشد،  بعد از رفع بی حسی می توانید در همان روز مرخص شده ولی در 
خـارج کـردن لولـه    روز در بیمارستان اقامت داشته و بعـد از 2تا 1مواردیکه نیاز به گذاشتن لوله حالب وجود دارد، معموالً 

.درخص می شوحالب م
.دساعت در رختخواب استراحت کن24ت به مد

.دتجویز شده توسط پزشک استفاده کندر صورت درد از داروهاي ضد درد
.دمایعات فراوان مصرف کن

.د ی سریعاً به پرستار بخش اطالع دهدر صورت بروز تب و حساسیت شکم

اقدامات پس از ترخیص

 مصرف دارو را د ودوره درمانی دارو را کامل نمای. ددستور پزشک معالج مصرف کنرا طبق آنتی بیوتیک خوراکی و مسکن
.دنیمه کاره رها نکن

بل از خواب نیز یک لیوان ق. د، زیرا مایعات  بهترین راه درمان و پیشگیري از سنگهاي ادراري استمایعات فراوان مصرف نمای
.دآب بنوش

دو از نگاه داشتن ادرار پرهیز کنده نمایفع ادرار سریعاً آنرا تخلیدر صورت احساس د.
د، ورزشهاي سبک مثل قدم زدن، دوچرخه سواري و طناب زدن براي به دفع خرده سنگ ها فعالیت نمایبایستی جهت کمک

د، می شود مصرف مایعات را افزایش دهپیشگیري از تولید سنگ مفید است، بعد از فعالیت هایی که موجب تعریق فراوان 
معرض نور خورشید و گرما قرار نگیردزیاد در.
 دبه پزشک خود مراجعه کن) می باشدبعد از دوران نقاهت که دو هفته(در صورت بروز تب، درد پهلو و خون در ادرار.
 دو به پزشک اطالع ده) ی عبور دهیدادرار را از صاف(در صورت دفع سنگ آن را جمع آوري نموده.
دار کردن به پزشک معالج مراجعه کناس ادرار، تکرر ادرار و سوزش و درد هنگام ادردر صورت عدم دفع ادرار و احتب.
دد از ترخیص می توانید استحمام کنروز بع.
 ددو هفته از فعالیت جنسی پرهیز کنحداقل تا.
11-رت تب و لرز در صو. ممکن است تا چند روز دفع ادرار خون آلود داشته باشد که با خوردن مایعات زیاد برطرف می شود

.یا درد شدید پهلو می بایست با پزشک خود تماس بگیرد
12-یدد  جهت کنترل به پزشک مراجعه نمامعموالً دو هفته بع.
13- در پزشک معالج سونوگرافی انجام دهماه طبق دستو6هر.

رژیم غذایی

کندتوصیه می کند کامالً رعایت رژیم غذایی که پزشک معالج.
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 از مصرف بی رویه ویتامینها خصوصاً ویتامینDدکلسیم پرهیز کن.
دیاد را از رژیم غذایی خود حذف کننمک ز.
 غـذاي تنـد و ادویـه دار پرهیـز     اسفناج، شکالت، آجیل، چاي غلیظ، قهـوه ...) شیر، خامه، ماست،(از مصرف زیاد لبنیات ،

.دکن
خارج کردن سنگ کلیه از راه سوراخ کوچـک  آمادگی بیمار جهت انجام عمل جراحی :نوع فعالیت

)PCNL(پوست 

 .
 .

 .
۲PCNL۲

. .
 .

 ..

آموزش به بیمار بعد از عمل جراحی

تا ۲۴. بیمار
مرخص مي. ۴۸
. شو

.د 
.د۲۴به مد

پس از ترخیصآموزش به بیمار

. د
.دنكن

.د
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. . د كن

.د
.

.د) مي باشدهفته(
.د

.د۲
.دهفته بعد۲

.توصيه
Dد.

.دن
.د...) شير، خامه، ماست، (

توجه

 .
 .

.

:

کتاب مرجع استانداردهاي خدمات پرستاري.1
راهنماي بالینی پرستاري.2
، برونر، سودارثهندبوك پرستاري داخلی و جراحی.3
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