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 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

       نام خانوادگی: :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
   زن    مرد   جنس :
 

 نام پدر:

 :بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از 
 :مراقبت در منزل 

... که سبب  کالباس و یسسوس، سس، یمصنوع يها یوهآبم، قهوه الکل، یگارس، جاتیترش ،نوشابه، فلفل، تند يغذاها، جات یهمصرف ادو -
 .یدقطع کن یارا کاهش داده  شوند میمثانه  یکتحر

سبز  يآب و چا، به خصوص آب انار یعیطب هايیوهآب م مانندسالم  یعاتشود. ما یزتم تا مثانه یدبنوش یاديز یرالکلیغ هايیدنیآب و نوش -
 .یدبنوش یشتريب

 .است یدپروستات مف یو کاهش عالئم بزرگ یشگیريدر پ یزن یفرنگهندوانه و گوجه، یويک، فروتیپگر یژهانواع مرکبات به و مصرف -
 .یدانجام ده ... و کوهنوردي، یدانیدوم، يرو یادهپ، و ورزش منظم مانند: شنا یبدن یتفعال  -
دوچرخه  ینکردن ز یمتنظ یاپد محافظ هستند و  يکه دارا يمخصوص دوچرخه سوار يهااستفاده از لباس یاو  ياز دوچرخه سوار اجتناب -

 شود. می یهتوص
 راه حل باشد. ینآخر یبهتر است عمل جراح یناست بنابرا یجنس یعوارض برداشتن پروستات ناتوان از -
 يمانند برخاستن از رختخواب برا یو مشکالت يتا دچار شب ادرار یدکن يحداقل دو ساعت قبل از خواب خوددار، یعاتمصرف هر گونه ما از -

 .یددفع ادرار نشو
 .یدادرار ندار یهاگر احساس تخل یحت، یدبرو ییبه دستشو یکبارمثال دو ساعت  بار یکشود که هر چند ساعت  می توصیه -
و آن را در  یریدبگ یادشل و سفت کردن عضالت لگن را  یا کگل یورزش یناتتمر، از تکرر ادرار یريلگن جهت جلوگ هايیچهماه یتتقو براي -

 .یدطول شبانه روز انجام ده
و الزم  يضرور یارآرام بس يفضا یجادا ین. بنابراشودیپروستات م یبزرگ مئعال یدسبب تکرر ادرار و تشد یتو عصبان یگونه فشار روان هر -

 .باشدیم
 .یدکن يدور شودیمثانه و تکرر ادرار م یکسرد که سبب تحر يهوا از -
، شما را بدتر کنند ي) که ممکن است عالئم ادراریمخاط تنفس یپرخون ضداحتقان (ضد یا هیستامینیآنت يحاو نسخهیب يمصرف داروها از -

 .یدکن یزپره
 .یدکار را انجام ده ینحتما ا یددار یهکه حس تخل یزمان، یدمدت نگه ندار یرا طوالن ادرار -
 یدکن ي. از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداریدشده را بطور منظم مصرف کن یزتجو داروهاي -

 کنیدمراجعه و یا پزشک  یمارستانبه ب یرز مواردصورت مشاهده  در
 مانند سوزش و تکرر ادرار ییبا وجود درمان دارو یماريصورت بدتر شدن عالئم ب در -
 قطره قطره ادار کردن -
 اورژانسیسایر موارد نگران کننده و یا  -

 پروستات یبزرگ
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