آیب هی داًیذ ثشرگی خَش خین پزٍستبت
چیست؟
قجل اس آى ثْتز است کِ ثب غذُ پزٍستبت
آضٌب ضَیذ
- 1غذُ پزٍستبت در کدب ٍاقع ضذُ

- 3ثشرگی خَش خین پزٍستبت چیست؟
ثشرگی خَش خین پزٍستبت ًَعی

عالئن آى غبلجبً در حذٍد  60سبلگی ظبّز

ثیوبری خَش خین در هزداى ثَدُ ٍ

هی ضَد کِ ثب عالئوی ّوچَى تکزر

ضبیع تزیي تَهَر هَخَد در هزداى

ادرار ،کبّص فطبر خزیبى ادرار ،سٍر سدى

هی ثبضذ کِ ثِ علت افشایص حدن

ٌّگبم ادرار ،حبلت عذم تَاًبیی در

پزٍستبت ایدبد هی ضَد.

ًگْذاضتي ادرار ،احسبس عذم تخلیِ

است؟
غذُ پزٍستبت خشئی اس سیستن

ً- 4حَُ ایدبد عالهت ادراری در ثشرگی

ادراری تٌبسلی هزداى هی ثبضذ کِ

خَش خین پزٍستبت چگًَِ است؟

در سیز هثبًِ قزار دارد ٍ هدزای

ثعذ اس ثشرگی پزٍستبت ثِ تذریح

ادراری را احبطِ کزدُ است.

ثبفت پزٍستبت رٍی هدزای ادراری
فطبر ٍارد کزدُ کِ ثبعث عالئن

- 2کبر غذُ پزٍستبت چیست؟

ادراری هی ضَد.

غذُ پزٍستبت در هزداى ًقص ایدبد
هحیط هٌبست خْت تغذیِ ٍ سًذُ
ًگِ داضتي اسپزم را ثزعْذُ دارد.

- 6عالئن آى چیست؟

- 5علل ایدبد آى چیست؟
هْوتزیي علت اصلی ًبضٌبختِ
هی ثبضذ ٍلی اس علل هْن هی تَاى ثِ

کبهل ادرار ،ثٌذ آهذى ادرار ،ضت ادراری،
ثی اختیبری ادراری ٍ قطزُ قطزُ کزدى
ادرار پس اس پبیبى ادرار ثِ طَری کِ
لجبس سیز ثیوبر کوی خیس ضَد هیجبضذ.
- 7چگًَِ ثب ایي هطکل ثزخَرد کٌین؟
در صَرت ایدبد ایي عالئن حتوبً ثِ
پشضک هزاخعِ ٍ اس درهبى خَدسزاًِ
پزّیش کٌین
ً- 8حَُ درهبى چگًَِ است؟

افشایص سي ٍ ثِ دًجبل آى اثزگذاری

درهبى در هزحلِ اٍل استفبدُ اس دارٍ

َّرهَى هزداًِ رٍی ثبفت پزٍستبت

هی ثبضذ کِ در صَرت عذم خَاة اس

اضبرُ کزد
1

2

3

قطب آموزش ارولوشی کشور

رٍش ّبی خزاحی استفبدُ هی ضَد
- 9عَارض ثشرگی خَش خین پزٍستبت

- 12هزاقجت ّبی ثعذ اس عول خزاحی
پزٍستبت در هٌشل:
 - 1ثیوبر را ثبیذ تطَیق ثِ راُ رفتي کزد

کذام است؟

(ًطستي ثِ هذت طَالًی ضبًس خًَزیشی ٍ

ً- 1برسبیی کلیِ ّب

ًبراحتی را سیبد هی کٌذ)

- 2عفًَت ادراری
- 3ایدبد سٌگ ادراری
ً- 4برسبیی حبد قلت ٍ ریِ
- 5درد ضکن ثِ علت اتسبع هثبًِ
- 6خستگی ثیوبر اس ادرار ضجبًِ
- 10راُ خلَگیزی اس ایدبد آى کذام است؟
تقزیجبً راُ هطوئٌی خْت خلَگیزی اس
ایدبد آى ٍخَد ًذارد
- 11رٍش ّبی خزاحی ایي ثیوبری کذام
است؟

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

 - 2ثزای خلَگیزی اس یجَست ٍ سٍر سدى سیبد

بسرگی خوش خیم پروستات

اس هلیي دارٍیی یب طجیعی استفبدُ ضَد.
- 3آهَسش ٍرسش عضالت لگٌی ثِ ثیوبر خْت
ثْجَد کٌتزل هثبًِ پس اس خزٍج سًَذ
اًدبم ضَد.
- 4هصزف الکل ،قَُْ ،غذای تٌذ ٍ
ادٍیِ خبت هوکي است ایدبد اضکبل ًوبیذ.
ّ- 5ز ضکبیتی هثل خًَزیشی ،عجَر لختِ ّبی
خَى ،کبّص خزیبى ادرار ،احتجبس ادرار ٍ
عفًَت ادراری ثبیذ ثِ اطالع پشضک ثزسذ.
با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای
مرکس پسشکی شُید لبافی وصاد

- 1خزاحی ثِ رٍش ثبس
- 2خزاحی ثِ رٍش تزاش پزٍستبت
اس راُ هدزا
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