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پروستاتكتومي
سرطان پروستات يكي از بيماري هاي جدي 

.ستمردان بوده كه بيشتر بيماري افراد مسن ا
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عاليم باليني

تحريك مجرا

سوزش

تاخير و تكرر در دفع ادرار



پروستاتكتومي
براساس يافته هاي آزمايشگاهي و 

به تصويربرداري و شدت عاليم ،درمان بيماران
.صورت درمان دارويي و يا جراحي مي باشد

1

2

3

انواع جراحی

برداشت پروستات از طريق پيش آبراه 

پروستاتكتومي باز

پروستاتكتومي راديكال



آموزش به بيمار قبل از جراحي

با توجه به احتمال عفونت پس از جراحي به بيمار در رابطه با رعايت بهداشت در ناحيه پرينه
.آموزش داده مي شود

راقبت از آموزش م(و يا درن لوله اي و دون پتزر با توجه به نوع جراحي)با توجه به تعبيه سوند فولي
.اتصاالت و لزوم كنترل دقيق برون ده ادراري به بيمار در اولويت مي باشد

ان اخذ رضايت جراحي توسط پزشك و توضيح در رابطه با عوارض جراحيدر بيماران مبتال به سرط
مثانه خارج كردن بخش قدامي لگن

پروستاتكتومي



آموزش بالفاصله پس از جراحي

 ساعت٢٤تا ٦توجه به ناشتا ماندن بيمار طبق دستور جراح از.
استراحت مطلق در تخت تا فرداي روز جراحي
ري به توجه به اتصاالت با توجه به برقراري سرم شستشو تا فرداي جراحي و در صورت ادامه هماچو

صورت متناوب طبق دستور جراح
اطمينان بيمار از اجراي پروتكل تسكين درد

پروستاتكتومي



آموزش در روز بعد از جراحي

خارج شدن از تخت با كمك همراه به آرامي جهت پيشگيري از كاهش فشار خون ارتوستاتيك
 شروع مايعات در صورت تحمل و عدم تهوع به آرامي و متناوب استفاده از غذاي جامد در حجم

كم و دفعات بيشتر
شستشوي پرينه جهت پيشگيري از عفونت و كاهش سوزش ادراري
 تنفس عميق جهت پيشگيري از بروز اتلكتازي
عدم استفاده از مواد نفاخ و استفاده از رژيم پرفيبر جهت آغاز حركات دودي روده ها

پروستاتكتومي



اقدامات پرستاري پس از جراحي پروستاتكتومي

 توجه بهNPO  وCBRبودن بيمار طبق دستور جراح
 توجه به الكتروليتهاي بيمار پس از جراحي با توجه به برقراريIrrigation و احتمال بروز اختالل در الكتروليتها
توجه به هموگلوبين بيمار پس از جراحي با توجه به خونريزي دهنده بودن جراحي
كنترل دقيق برون ده ادراري از درن هاي متصل به بيمار و توجه به هماچوري بودن برون ده ادراري
 توجه به تسكين درد پس از جراحي جهت آرامش بيمار و پيشگيري از بيقراري و عاليمwithdrawal در بيمارانadict
جراحي و خروج توجه به روشنايي اتاق بيمار مخصوصا سالمندان جهت بپيشگيري از بروز عاليم دليريوم كه در نتيجه آن امكان اسيب به محل

و كشيدن درن ها توسط بيمار وجود دارد
 توجه به برقراري مداومIrrgation جهت پيشگيري از بروز لخته در محل سوند و در نتيجه آن ايجاد درد براي بيمار(شستشوي مداوم)
كنترل محل جراحي از نظر خونريزي و هماتوم

پروستاتكتومي



آموزش حين ترخيص
در برخي در بيشتر اوقات شب قبل از ترخيص توسط پزشك يك يا دو درن بيمار با رعايت اصول اسپتيك خارج مي شود اما

موارد بيمار با درن و سوند فولي ترخيص خواهد شد
آموزش حمام در منزل و تعويض پانسمان روزانه
آموزش مراقبت از اتصاالت
آموزش توجه به  عاليم تب يا لرز يا خروج ترشح چربي از محل جراحي در منزل و مراجعه  به اورژانس در صورت بروز عاليم
مصرف آنتي بيوتيك هاي خوراكي تجويز شده توسط پزشك در ساعات منظم جهت پيشگيري از بروز عفونت
مراجعه به درمانگاه طبق دستور جراح در زمان مناسب جهت خروج درن هاي باقيمانده و رويت زخم

پروستاتكتومي



Case Report
 ساله٦٥بيمار آقاي

 با شكايت احتباس ادراري
 سابقهPVR  باال
كاهش فورس و كاليبر ادراري
فركوئنسي/ناكچوري
 طول محراب پروستاتيكkissing شديد
گردن مثانه بسته
PSA:3.9
ديابتي با مصرف متفورمين /سيگار نميكشد
كانديد پروستاتكتومي

پروستاتكتومي



نفركتومي
جراحي برداشتن كليه به علت 

ته به را گويند كه بس...ضربه،خونريزي،كانسر و
تشخيص جراح و شرايط بيمار به يكي از سه

:روش زير صورت می گيرد
برداشتن كامل يك كليه:نفركتومي ساده

برداشتن قسمتي از كليه:نفركتومي پارشيال

راف آنبرداشتن يك كليه به همراه غده آدرنال و غدد لنفاوي اط:راديكال نفركتومي



آموزش  و اقدامات قبل از جراحي

گاهي از نوع جراحي و توصيه هاي زندگي با يك كليه پس از عمل آموزش به بيمار جهت آ
 روز قبل از جراحي جهت پيشگيري از خونريزي بعد ٧ممنوعيت مصرف آسپيرين ،پالويكس و ساير داروهاي رقيق كننده خون حداقل به مدت

اين مورد در تمامي جراحي هاي بزرگ و ريسك خونريزي باال مورد توجه است جهت جراحي هاي كوچك بسته به تشخيص جراح و )از عمل
(پزشك قلب اين زمان تغييرپذير است

گاهانه توسط جراح اخذ رضايت آ
 انجامEKG وCXR قبل از جراحي
رزرو خون شب قبل از جراحي
انجام تمامي ازمايشات درخواست شده و اطالع به پزشك
 آموزشNPO بودن شب قبل جراحي و استحمام وshaveناحيه عمل
ماركر گذاري محل جراحي توسط پزشك
 مشاوره وokبيهوشي و در صورت لزوم مشاوره قلب

نفركتومي



آموزش و اقدامات پرستاري پس از جراحي

ه هاي بالفاصله پس از جراحي و تحويل بيمار از ريكاوري و بررسي هشياري بيمار ،محل جراحي از نظر خونريزي،كنترل فشار خون،كنترل لول
.از نظر بررسي هماچوري و حجم برون ده به دقت مورد توجه قرار مي گيرد(مانند سوند فولي و درن لوله اي)درناژ 

پس از انتقال بيمار به بخش و تخت ،ممنوعيت خوردن و آشاميدن و خروج از تخت به بيمار آموزش داده مي شود.
كنترل و تسكين درد و عاليم احتمالي تهوع و استفراغ طبق دستور پزشك
 كنترل دقيق عاليم حياتي
 توجه به محل جراحي از نظر هماتوم
كنترل الكتروليتها از نظر افت هموگلوبين و يا خونريزي احتمالي
كنترل دقيق برون ده ادراري

نفركتومي



روز بعد از جراحي

شروع مايعات به آرامي و در صورت تحمل و عدم تهوع،شروع مواد غذايي جامد با حجم كم در دفعات
 كنترل عاليم حياتي و در صورتstable بودن خروج بيمار به آرامي از تخت با كمك
شستشوي ناحيه پرينه جهت پيشگيري از عفونت و كنترل سوزش ادراري
آموزش تنفس عميق و موثر جهت پيشگيري از آتلكتازي در رابطه با الگوي نادرست تنفس در رابطه با درد محل جراحي
 آغاز فيزيوتراپي تنفسي و اندامها جهت بپيشگيري از وقوعDVT
 كنترل درجه حرارت و بررسي تب
كنترل محل جراحي و تعويض پانسمان اول توسط پزشك
كنترل دقيق برون ده ادراري از تمامي اتصاالت
در توصيه به مصرف رژيم پرفيبر جهت شروع هر چه سريعتر حركات دودي روده و اجابت مزاج و پيشگيري از بروز نفخ به منظور كاهش درد

ناحيه شكمي

نفركتومي



آموزش حين ترخيص

قبل از ترخيص سوند فولي و اتصاالت بيمار در اكثر موارد در صورت شرايط عادي خارج ميشود و ديورز بيمار از مجرا برقرار است.
آموزش نحوه حمام و تعويض پانسمان در منزل
 استفاده به موقع داروهاي تجويز شده پزشك
عدم استفاده از مصرف خودسرانه دارو جهت محافظت از كليه در برابر داروهاي نفروتوكسيك
عدم حضور در اجتماعات و يا دعوا و نزاع جهت پيشگيري از اسيب و تروماي احتمالي به كليه
كنترل دقيق برون ده ادراري
مراجعه به جراح طبق زمان تعيين شده جهت رويت محل جراحي و كنترل زخم
مراجعه به اورژانس در صورت بروز تب لرز و خروج ترشحات از محل جراحي در هر زمان
تغذيه و رژيم غذائي مناسب پس از جراحي
جز توصيه ها و اموزشات قبل از ترخيص به بيمار است.

نفركتومي



Case Report
 ساله٣٢بيمار آقاي
 سال قبل٣مورد تومور مثانه از
طي دو نوبت بيوپسي و سيستوسكوپي توده مخاطب مشكوك در كليه
 بدنبالCT scan توده مشكوك در كليه
ناكچوري/گراس هماچوري/ديزوري/Urgency
 كيلوگرم طي يك ماه اخير ٤كاهش وزن
بيماري زمينه اي ندارد
 از قبلDJدارد
مصرف سيگار و داروي خاصي ندارد
كانديد نفركتومي

نفركتومي



تن در مردان شامل برداش)در بيماران مبتال به سرطان مثانه خارج كردن بخش قدامي لگن 
چربي مثانه و چربي دور آت، پروستات و سمينال وزيكول و در زنان شامل برداشتن مثانه و

مي باشد ( دور آت، يرويكم، رحم، قدام واژن، مجرا وتخمدان ها  

(  دايورژن)جراحي راديكال سيستكتومي        



چگونگی دفع ادرار بعد از برداشتن مثانه

در مردان شامل )در بيماران مبتال به سرطان مثانه خارج كردن بخش قدامي لگن 
تن برداشتن مثانه و چربي دور آت، پروستات و سمينال وزيكول و در زنان شامل برداش

مي باشد ( مثانه و چربي دور آت، يرويكم، رحم، قدام واژن، مجرا وتخمدان ها  

(  دايورژن)جراحي راديكال سيستكتومي        



چگونگی دفع ادرار بعد از برداشتن مثانه

در مردان شامل )در بيماران مبتال به سرطان مثانه خارج كردن بخش قدامي لگن 
تن برداشتن مثانه و چربي دور آت، پروستات و سمينال وزيكول و در زنان شامل برداش

مي باشد ( مثانه و چربي دور آت، يرويكم، رحم، قدام واژن، مجرا وتخمدان ها  

(  دايورژن)جراحي راديكال سيستكتومي        



Case Report
 ساله مورد تومور مثانه٦٣بيمار آقاي
۶ نوبتTURB
گراس هماچوري
سابقه فشار خون و هيپوتيروئيدي
مصرف ترياك و سيگار
سيتولوژي ادراري مثبت
دايورژنكانديد

(  دايورژن)جراحي راديكال سيستكتومي        



شودميآغازپرستارياقداماتجراحيازقبلروزچندازجسميوذهنيآمادگيجهتبيماربستريازپس.
شوديمدادهتوضيحجراحيازپسادراردفعروندبرمبنيالزمتوضيحاتپزشك،نظرطبقجراحي،نوعبهبستهروانيلحاظاز.
دنچسباننحوهباشد(شكمپوستسطحازآنخروجورودهازمثانهكردندرست)لوپايلئالصورتبهجراحيكهدرصورتی

.شدخواهددادهتوضيحبيماربهآينهجلويكيسه
شودميبررسيجراحيقبلهاوتصويربرداریآزمايشاتتمامي.
شودمیبررسيبيهوشيقلب،مشاورهجراحي،ازقبلخونرزروسينه،قفسهقلب،عكسنوار.
شودميبررسيبيماربودننظرتحتومانيتورجهتويژهبخشرزرو.
گاهانهرضايت .شودميبررسيخانوادهپرستارواعضايحضوردرپزشكتوسطجراحيبااليريسكمواردبرايآ

مراقبت و آموزش پرستاري قبل از عمل جراحي 



وچايآب،مايعات،شده،صافسوپ:ازجمله.شدمحدودخواهدبيمارغذاييرژيمرودهپاكسازيجهتجراحيازقبلروزچنداز
.شدخواهدNPOبيمارجراحيازقبلشبازنهايتدر
بهتوجهمواردايندر)گرفتخواهدصورتانمامواردخیبردروملينپودرهايمصرفصورتبهجراحيازقبلرودهپرپ

.(استضروريبيماراسهالبهتوجهباهاالكتروليت
برسدرويتبهبررسيجهتپزشكتوسطحتمابيمارمدفوعنمونه.
جراحيازقبلshaveشودميكنترلعملناحيه.
درجهتانتهايياندامحركتتنفس،وضعبهبودجهتموثروعميقتنفسدارويي،غيرطرقازدردكاهشروشهايآموزش

شودميدادهتوضيحبسترياولروزازجراحيازپسDVTازپيشگيريوخونبودنگردش

تغذيه قبل از جراحي 



تختازآمدنپاييننحوه
رازانوهاوبچرخيدپهلوبه)پرستاريابهيارباصورتاينغيردرو(بخشبربيمارياهمراهكمکبامعالجپزشکیاجازهازپس

.كنيدجمعشكمطرفبهنيازصورترادرپاهاكرده،خم
زيريندستساعدنزديكیدر(بگذاريدتخترویرابااليیدست(.
كنيدبلندتخت،بهدستفشارباراخودتنهباالقسمت.
آييددرنشستهحالتبهتختازآنهاكردنآويزانوتختلبهبهپاهالغزاندنبا.
تيدبايسپارویوآوردتتختبهلبهوجلوخودرابهباسنآرامی،بهمشكلنداشتنصورتدرونشستهتختكناردرمدتی
دهيدانجامبرعكسرامراحلاينتختبهبرگشتنهنگام.

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



فولیيامجراسوند
رازانوهاوبچرخيدپهلوبه)پرستاريابهيارباصورتاينغيردرو(بخشبربيمارياهمراهكمکبامعالجپزشکیاجازهازپس

.كنيدجمعشكمطرفبهنيازصورترادرپاهاكرده،خم
زيريندستساعدنزديكیدر(بگذاريدتخترویرابااليیدست.(
كنيدبلندتخت،بهدستفشارباراخودتنهباالقسمت.
آييددرنشستهحالتبهتختازآنهاكردنآويزانوتختلبهبهپاهالغزاندنبا.
تيدبايسپارویوآوردتتختبهلبهوجلوخودرابهباسنآرامی،بهمشكلنداشتنصورتدرونشستهتختكناردرمدتی.
دهيدانجامبرعكسرامراحلاينتختبهبرگشتنهنگام.

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



غذايیرژيم
میضروریهارودهبهبودبرایمدتاين.نداردآشاميدنوخوردناجازهبيمارعمل،ازپساولروزچنددر

نبودنصورتدرسپس.بودخواهداستفادهقابلروشنمايعاتمعالجپزشکاجازهباآنازپسباشد،
توسطاينهاهمهكهنمايدمصرفسبکرژيموسپسشدهصافسوپتواندمیبيمارخاصیمشكل

.رسيدخواهدبيماراطالعبهپرسنلومعالجپزشم

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



غذايیرژيمشروعاجازهصورتدر
كنيدشروعزمانیفاصلهوباكمبسيارحجمبارامايعات.
كنيدميلكوچکهایوعدهدرراغذااشتها،بازگشتتا.
بجويدخوبراوآنبخوريدآرامیرابهغذا.
(روزدرليتر۲حداقل)بنوشيدفراوانرامايعاتخاصی،مشكلنداشتنصورتدركهاستمهم.
(ماهیومرغگوشت،مرغ،تخملبنيات،)كنيداستفادهمغذیرژيمازكنيدسعی.

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



(معالجپزشکنظربا)بستریمدتدرهافعاليتشروع

شوددادهبيماربهتختدرنشستناجازهاستممكنجراحیازپسروزدويايک.
شوددادهكوتاهرفتنراهاجازهاستممكنپرسنلكمکباجراحیازپسياسومدومروز.
نمايدكوتاهرفتنراهمرتبه۴بهاقدامپرسنلياهمراهكمکبابايستمیبيمارچهارمياسومروزدر.
غذاددهراافزايشهايشفعاليتميزانورفتنراهبايستمیبيمار،تحملبهبستهبعدیروزهایدر

.بجويدخوبراوآنبخوريدآرامیرابه

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



استوماازمراقبت
شودخودداریاستومابافتبهزدندستاز
۲كردخواهندكمکهاكليهازبهترخروجبه،عملمحلكاملبهبودتااستوماازشدهخارجكوچکیلولهعدد
شودحاصلاطميناناستوماداخلهایلولهبودنثابتاز
شدخواهدانجامعملازپسابتدايیروزهایدراستوماازالزمهایمراقبتپرستارانوپزشکتوسط
شدخواهداودادهبهالزمهایآموزشوويزيتاستوماكارشناستوسطبيمارترخيص،ازقبل
دبگيرنياداستومیكارشناسكمکبارااستومایكيسهچسباندنینحوهنمايندسعیهمراهوبيمار

(روش ايلئال كاندوئيت )مراقب های پس از عمل  



داردنياززمانماه۲-۴حدودعادیفعاليتبهبرگشت.
استطبيعیترخيصازپسابتدايیروزهایدرحالیوبیضعفاحساس.
ويزيتبعدیومكانزمانها،محدوديتها،فعاليتغذايی،رژيمداروها،بارابطهدركافیآموزشدريافتاز

.كنيدحاصلاطمينانوغيره
دهيدادامهراپاكفومچورزشوسرفهوعميقتنفستمرينات.
كنيدخودداریوسنگينمتوسطهایفعاليتانجامازبايدهفته۸-۶مدتبه.
كنيدزيادراروزانهرویپيادهمدت.

آموزش زمان ترخيص



كنيدخشکخوبوبشوييدصابونوآبباراجراحیزخممحلبگيريد،دوشتوانيدمی.
پزشمباكدامهربروزصورتدروباشيدداشتهنظردردردوترشحقرمزی،ازنظرراجراحیزخممحل

.كنيدمراجعهبيمارستاناورژانسبهيابگيريدتماسخود
شدخواهدبرطرفمدتیازپسوبودهطبيعیجراحیزخماوليهتورموحساسيت.

مراقبت از زخم در منزل 



باشيدداشتهغذايیهایگروهكليهشاملمتعادلرژيميک.
بنوشيدروزدرمايعاتليتر۲حداقل.
رودهازقسمتیكهآنجااز.گرددمیبرطبيعیحالتبههارودهوضعيتهفته۶ازپسمعموال

یميبوستدچارنيزبرخیالبته.بودخواهنداسهالدچارمدتیتاافرادبيشترشده،برداشته
.نماييدمطلعراخودپزشکوضعيت،دوهردرشدتصورتدر.شوند

استفادههاملينازنيازصورتدر(كنيدمصرفبيشتریسبزيجاتوميوه)كنيدپيشگيریيبوستاز
.كنيد

تغذيه در منزل



كنيدخشکخوبوبشوييدصابونوآببارااستومااطرافبگيريد،دوشتوانيدمی
باكدامهربروزصورتدروباشيدداشتهنظردرغيرهوحساسيتقرمزی،نظرازرااستومااطراف

كنيدمراجعهبيمارستاناورژانسبهيابگيريدتماساستوماكارشناسياخودپزشک
شدخواهدبرطرفمدتیازپسوبودهطبيعیاستومااوليهتورم
شدخواهدگفتهاوبهالزمنكاتوويزيتاستوماكارشناستوسطترخيصازقبلبيمار

مراقبت از استوما  



بشوييدراخودهایدستمجراسوندكردنتميزازبعدوتوانيدقبلمی.
كنيدخشکتميزایحولهباسپسوبشوييدروزباردر۲راادرایسونداطرافصابونوآببا.
كنيدحاصلاطمينانادراریكيسهومجراسوندوجودباتوانيدمی.
كنيدحاصلاطمينانسوندنداشتنانسدادونخوردنپيجاز.

( درصورت ترخيص با سوند )مراقبت از سوند مجرا  



وتورمچركی،وزردترشحمثلعفونتهاینشانهياسايرالتهابازنظررامجرابهسوندورودمحل
كنيدمراقبتقرمزی

هنگامويژهبهشودتخليهراحتیبهادرارتاداريدنگهمثانهسطحازترپايينهميشهراادراریكيسه
)(خواب

كنيدخودداریسوندورودمحلدرادراریمجرایاطرافبهپودروكرمها،لوسيونماليدناز

( درصورت ترخيص با سوند )مراقبت از سوند مجرا  



درجه۳۸/۵ازباالترتبيالرز
،استوماياجراحیزخممحلتورم،قرمزیناراحتی
،شكمورماستفراغ،تهوع
كشيدننفسدرمشكلياسينهقفسهدرد.
نيابدبهبودمسكنمصرفباكهشديددرد.
پشتياپهلودرد

چه زمانی پزشک خود را مطلع نماييد يا  به اورژانس بيمارستان 
مراجعه كنيد 


