غده پزوستات چیست ؟

ازراری ثبس ّن کوتز ؽسُ ٍ خز یبى ازرار ثقَرت قغزُ قغزُ م ی
یوبر قبزر ثِ ترلیِ ازرار ًجَزُ ٍ هَقغ ازرار کززى
ؽَز .ثتسر یح ة

غسُ پزٍعتبت یک غسُ زارا ی کپغَل اعت کِ زر اعزاف گززى

سٍر سیبزی می سًس  .هوکي اعت ذَى زر ازرار ّن ز یسُ ؽَز.

هثبًِ ٍقغوت اثتسا یی هدزا ی ازرار ی هززاى قزار زارز.پزٍعتبت
زر حبلت عتیؼی  20گزم ٍسى زارز ٍ زرعت زر س یز هثبًِ قزار
زارز ٍ هدزا ی ازرار ی اس زاذل آى ػجَر م ی کٌس ٍ حسٍز 2/5
عبًتیوتز اس هدزا ی ازرار ی ( حیؾبثزاُ پزٍعتبتی) زر زاذل آى

یمار تعد اس جزاحی
آموسش ته ب

قزار زارز.

زر رٍػ خزاحی ثغتِ فقظ یک لَلِ اس عز یق هدزا گذاؽتِ ؽسُ

تشرگی خوش خیم پزوستات (: )BPH
ثشرگی ذَػ خ ین پزٍعتبت فزا یٌسی اعت کِ ثب افشا یؼ عي
ایدبز می ؽَز  .ثب افشایؼ عي  ،ثبفت پزٍعتبت زچبر ُ یپزتزٍفی
( ثشرگی ) می ؽَز  .ثشرگی ذَػ خین پزٍعتبت ؽبیؼتزیي ػلت
اًغساز هدزای ذزٍجی ازرار زر هززاى ثبالی  50عبل اعت.

کِ قجل اس تزخیـ ذبرج می ؽَز.

درمان :
ی زرهبى عتی رٍػ اًتربةی اٍلیِ زر ثزذَرز ثب
•طة

BPH

میجبؽس .هقزف زارٍ هٌدز ثِ کبّؼ ؽست ػالئن ٍػَارك
احتوبلی ثؼسی میگززز .

رٍػ خزاح ی خْت زرهبى ا یي ةیوبراى اعتفبزُ م یگززز  .ػول
خزاحی ثززاؽتي پزٍعتبت را یدتزیي رٍػ ثزا ی زفغ ػالئن
اًغسازی اعت .یکی اس رٍؽْبی زرهبى ی ،خزاح ی پزٍعتبت(

•ػلت افلی ا یي ةیوبری هؾرـ ىیغت ثب ٍخَز ا یي َّرهَى
تغتَعتزٍى را هْوتز یي َّرهَى هغئَل ا یدبز ثشرگی ذَػ
خین پزٍعتبت می زاًٌس.

ذًَزیشی زر ازرار اس ؽغتؾَی هثبًِ ثب عزم اعتفبزُ می ؽَز.
ثؼس اس ثزعزف ؽسى ذًَز یشی ٍ ذبرج کززى لَلِ ؽکن ثب عًَس

•جزاحی زرفَرت ػسم پبعد ثِ زرهبى عتی ٍ یب ثزٍس ػَارك اس

ػلت:

زر رٍػ خزاح ی ثبس زر  24عبػت اٍل ثؼس اس ػول خْت کٌتزل

ثززاؽتي پزٍعتبت) می ثبؽس .خزاحی ّب ثِ زٍ ػیَُ ثز عجق ًظز

هدزا هزذـ ؽسُ ٍ ثؼس اس یک ّفتِ خْت ذبرج کززى عًَس
هدزا ٍ کؼ یسى ثد یِ ّب ثِ عَر عزپب یی ثِ پشؽک هزاخؼِ
ًوبییس.زر ّز زٍ رٍػ خزاح ی ثبس ٍ ثغتِ توبم ی غسُ ٍ ثرؼ
ثشرگ ؽسُ پزٍعتبت ثززاؽتِ می ؽَز

یمار پس اس تزخیص
آموسش ته ب

پشؽک هؼبلح اًدبم هی ؽَز:
یَتیک ذَراکی ٍ هغکي عجق زعتَر پشؽک هقزف
-1اس آًتی ة
 -1تزاػیسى پزٍعتبت اس عز یق حیؾبثزاُ کِ ا یي ًَع خزاح ی

کٌس.

ػیَُ هَثزی ثزای زرهبى ثشرگی ذَػ خ ین هرتقز تب هتَعظ
اعت .خزاح یک لَلِ اس عز یق حیؾبثزاُ ٍارز م یکٌس ٍ ثبفت

-2ازرار ةیوبر تب چٌس رٍس هوکي اعت قزهش رًگ ثبؽس هب یؼبت

•افشایؼ عي هْوتزیي ریغک فبکتَر می ثبؽس.

پزٍعتبت را ثب زعتگبُ ذبؿی ثز میسارز

فزاٍاى هقزف کٌس .کن آةی احتوبل ا یدبز لرتِ را ةیؾتز کززُ

•فبکتَرّبی رص ین غذائی  ،التْبثبت هشهي  ،ػَاهل فزٌّگ ی ٍ

- 2خزاحی ثبس پزٍعتبت :کِ زر هَارز یکِ غسُ پزٍعتبت ثظیبر

اختوبعی  ،ارث ٍ ًضاز را هَثز می زاًٌس
یماری :
عالئم ب
کبّؼ هقسار ٍ فؾبر خز یبى ازرار ،تکزار ازرارٍ ؽت ازرار ی خشء
اٍلیي ٍ هْوتز یي ػالئن م ی ثبؽس ثب ح یؾزفت ةیوبری فؾبر

ٍهَخت هغسٍز ؽسى خزیبى ازرار می گززز.
ؽکن ٍ

-3ثؼس اس ذبرج کززى عًَس تب چٌس رٍس حبلت تکزر ازرار ،عَسػ

ثززاؽتي غسُ یب ثرؼ ثشرگ ؽسُ پزٍعتبت م ی ثبؽس ٍ ا یي

ٍ فَر یت زر زفغ ازرار زارز کِ ثِ تسر

یح ثزعزف م ی ؽَز،

خزاحی ّب هؼوَال هغتلشم چٌس رٍس ثغتزی ؽسى زر ةیوبرعتبى

اسکوپزط گزم زر ًبحیِ سیز ؽکن اعتفبزُ کٌس.

ثشرگ ؽسُ اًدبم م ی گیزز  .ا یي رٍػ ؽبهل ثزػ

میجبؽس .

6-4تبّ 8فتِ ثؼس اس ػول اس ثلٌس کززى اخغبم عٌگ یي فؾبر

ًؾسى هٌی را ثِ ػٌَاى ًبتَاى ی خٌظی تلقی کٌس .حساقل تب 4

آٍرزى ٍ سٍرسزى ذَززاری کٌس .س یزاعجت افشا یؼ فؾبر ٍر یسّب

ّفتِ پظ اس خزاحی اس توبط خٌظی ذَززاری کٌس.

ٍ ایدبز ذَى زر ازرار می ؽَز.

توزیٌبت س یز می تَاًس ثِ ةیوبر زر ثِ زعت اٍرزى کٌتزل هدسز

-5سهبًیکِ ةیوبر قبزر ؽس اس ترت ذبرج ؽَز عغ ی کٌس کِ راُ
ثزٍز ٍلی ًجب یس ثِ هست عَالىی ثٌؼیٌس س یزا ًؾغتي ثِ هست
عَالىی هَخت افشا یؼ فؾبر زاذل ؽکن م ی ؽَز ٍ احتوبالً
ًبراحتی ٍ ذًَزیشی ثِ زًجبل زارز6.
-6هزاقت ػالئن ػفًَت ؽبهل :تت ،لزس ،تؼز

ازرار کوک کٌس:
 -1عفت کززى ػضالت پز یٌِ ثب فؾبر زازى زٍ عزف ًبح یِ ثبعي
ثِ ّوس یگز :تب چٌس لحظِ ا یي حبلت را حفظ کززُ ٍ ثؼس ػضالت
را ؽل کٌس .ا یي توز یي زر حبلت ا یغتبزُ یب ًؾغتِ  10تب  20ثبر

یق ،زرز ػضالىی،

زر ّز عبػت اًدبم ؽَز .توز یٌبت پز یٌِ را تب سهبى یکِ کٌتزل

عَسػ ازرار ،تکزر ازرار ٍ احغبط فَر یت زر زفغ ازرار ثبؽس.

کبهالزرار ثسعت آیس ازاهِ زّس.

-7احغبط ىیبس ثِ ازرار کززى ثِ زلیل ٍخَز عٌس ٍ اًقجبك هثبًِ

- 2عغی کٌس ثؼس اس ؽزٍع خزیبى ازرار خزیبى ذزٍجی را هتَقف

اعت .اس کؼیاس کؼیسى آى پزُ یش کٌس ،چَى ذغز ذًَز یشی ٍ

کٌس ،چٌس ثبىیِ فجز کززُ ٍ ثغ ز هدسزاً ازرار کززى را ازاهِ

احتجبط ازرار را ثِ زًجبل زارز.

زّس.

-8اس هغبفزت عَالىی ثب اتَهتیل ٍ ٍرسؽْبی عٌگیي ذَززاری

رصیم غذایی

کٌس.

واحد آموزش ضمن خدمت

ثشرگی ذَػ خین پزٍعتبت
())BPH

-1خْت حیؾگیزی اس سٍر سزى ٌّگبم زفغ ٍ کوک ثِ کبر کززى ؽکن اس

یضِ ّب ثب یس ثب پشؽک ذَز
-9زر فَرت ثٌس آهسى ازرار یب تَرم ة
توبط ثگیزز .

آة آلَ ٍ ًزم کٌٌسُ ّبی هسفَع اعتفبزُ کٌس.
-2اس ذَرزى غذاّبی تٌس ٍ پز ازٍ یِ ،الکل ،قَُْ کِ م ی تَاًٌس هَخت

-10ثب ذبرج کززى عًَس عجق زعتَر پشؽک  ،هوکي اعت ة ی
اذتیبری ازرار ثَخَز آ

مركسآموزشي درماني نمازي

یس ،زر ٍاقغ کٌتزل هدسز ازرار

ًبراحتی هثبًِ ؽًَس اختٌبة کٌس.
 -3اس رصین ًزم ٍ هبیؼبت فزاٍاى اعتفبزُ کٌس

فزایٌسیتسریدی اعت ٍ هوکي اعت تب هستی ثؼس اس هزذـ ؽسى
ازرار ثِ فَرت قغزُ قغزُ ٍ ة ی اذتیبر ذبرج ؽَز ٍلی اغلت
ایٌحبلت ثِ تسریح (طی هست  2هبُ) ثزعزف می ؽَز.
-11زر هَرز خزاح ی ًَع ثغتِ رٍس ثؼس اس تزخ یـ ٍ زر هَرز
خزاحی ًَع ثبس  2رٍس ثؼس اس تزخیـ می تَاىیس اعتحوبم کٌس.
-12ایي ػول ثز رٍی تَاًب یی خٌظی تأثیزی ًسارز ٍلی زر اکثز
هَارز ثِ ٌّگبم هقبرثت اس ةیوبر هيی ذبرج ًنی ؽَز ا یي هغئلِ
ثِ ػلت ثززاؽتي پزٍعتبت ٍ ثزگؾت هيی ثِ زاذل هثبًِ ثَزُ ٍ
ثؼساً ا یي هب یغ ثِ ّوزاُ ازرار زفغ م ی ؽَز .ةیوبراى ًجب یس ذبرج
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