دستور العمل خود مراقبتی در مورد بیماری پرستات ()BPH
تعریف خود مراقبتی  :مجموعه ای از اعمالی که فرد به صورت اکتسابی و آگاهانه جهت ختود و فرزنت ا و
خانواده اش انجام می ده تا از لحاظ جسمی ،روانی و اجتماعی سالم بمانن  .در صورت ابتت بته بامتاری و
بستری در بامارستا با آموزش های دریافتی حان بستری و زما ترخاص از ست م ختود و ختانواده اش
محافظ نمای .
تعریف بیماری :غ ه پرستات در مسار مجاری ادراری همه ی مردا قرار داد و بتا افتیایس ستن ایتن غت ه
بیرگ می شود و در برخی مردا مشک تی در ادرار کرد ایجاد می کن .
عالئم اولیه:
 -1احساس پر بود مثانه ولی ناتوانی در ادرار کرد
 -2سوزش در ادرار
 -3ادرار قطره قطره و زور زد زیاد هنگام ادرار
 -4کوتاه بود زما ادرار و مراجعه جه اداری در ساعتی حتی کمتر از  2ساع به خصوص در شب ها
 -5تخلاه نا کامل ادرار
آموزش خود مراقبتی حین و زمان بستری و ترخیص توسط پزشک و پرستار:
 یک برنامه غذایی متعادل داشته باشا همراه با ماوه و سبییجات و غذاهای کم چرب
 به م ت  12-22دقاقه چن بار در روز در لگن تمای آب گرم بنشانا .
 از مصرف مواد غذایی و نوشابه هایی که اثر افیایس حجم ادرار را دارن مانن قهوه ،شک ت ،گوشت
قرمی  ،نمک ،لبناات  ،ماءالشعر ،چای ،نوشابه ،ادویه جات،مایعات الکلی بپرهایی .
 از نشستن طوالنی م ت و از زور زد هنگام اجاب میاج بپرهایی .
 از انجام ورزش های سنگان و پااده روی طوالنی بپرهایی .
 از بلن کرد اجسام سنگان بپرهایی .
 مصرف به موقع داروهای تجویی ش ه توسط پیشک
 در طول ایام حاد باماری از تماس یا تحریک جنسی بپرهایی .

از انجایی که این باماری قابلا عود مج د دارد پاگاری تا م ت  6ماه الی  1سال ضروری می باش .
ساالنه یکبار توسط پیشک معالج جه انجام آزمایس خو از نظتر پرستتات و معاینته پرستتات بته پیشتک
مراجعه نمایا .

در صورت مشاهده عالئم زیر به پزشک مراجعه نمایید:
 بی اختااری در ادرار ،وجود خو در ادرار ،دردهای مبهم زیر شکم هنگام برقراری ارتباط جنسی ،امتت ادادار و درد ش ی  ،ضعف و بی حالی ش ی  ،کاهس استعما و کاهس وز

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره بیمارستان تماس حاصل فرمائید.
01739263107-01739263100
«سالمتی شما آرزوی ماست»

واحد آموزش سالمت بیمارستان فرهمندفر

