
جابجایی مثانه به سـمت پـایین را سیـستوسل و پـیش             

اژن را  وپـشتی   ي  دیـواره طـرف   آمدگی رکتـوم بـه      

 .نامندمیرکتوسل 

 

 :رکتوسلو عالئم سیستوسل 

اختیاري ادرار، تکـرر ادرار،     بی :عالئم سیستوسل شامل  

بیرون زدگی ، تمایل شدید به دفع ادرار، احساس فشار    

ئم رکتوسل شـبیه    عال. باشدواژن، درد پشت و لگن می     

 دفـع    در اختیاريسیستوسل است با این تفاوت که بی      

 .گاز و یبوست نیز وجود دارد

 

 :علل ایجاد سیستوسل و رکتوسل

زدن  ، زورهاي مـزمن چاقی، سرفه این بیماري   علل  از  

 .باشدبه هنگام اجابت مزاج و زایمان سخت می

 

 :پیشگیري

 خـصوص   بـه ) کِگِل( ي پرینه ورزشهاي تقویت کننده  

 . نمایدپس از زایمان از بروز افتادگی جلوگیري می

 

 :درمان

 راحـی ج ،در صورتی که شـما ایـن مـشکل را داریـد           

 .باشدمی یمناسبروش ترمیمی 

 

 : قبل از عملآموزشهاي 

           شب قبل از عمل شام سوپ میـل نمـوده و از نیمـه 

 .شب ناشتا باشید

   و شستـشوي ) انمـا (شستشوي روده شب قبل از عمل 

شـما  کاهش آلودگی حـین عمـل بـراي          جهتواژن  

 .انجام خواهد شد

 

   ي جراحی   ناحیه وکنید  قبل از عمل استحمام      شب

ایــن کــار باعــث کــاهش  .بتراشــیدکــامالً را ) پرینــه(

 .شوداحتمال عفونت می

 

    ـ گذادراري  سـوند    ي شـما  ابـر صبح روز عمل  ته اش

  .دوشمی

 

    حـت  تبیمـاري خاصـی داریـد کـه         در صورتی که

 . به پزشک و پرستار خود اطـالع دهیـد      ،درمان هستید 

ـ  ي شـما   در برخی موارد الزم است داروها       زیرا   اً موقت

 . قطع یا با سایر داروها جایگزین شود

 

      فلـزي   ء اشیا يتوجه داشته باشید که روز عمل کلیه 

اعضاء مصنوعی  لنز و    ي سر، ، گیره التآاز جمله زیور    

باس مخصوص اتاق عمل    لسپس   ،خود را خارج نمایید   

 .را بر تن کنید

 

تواند سبب رکود خـون     میحرکتی پس از عمل     بی

هـا گـردد، لـذا       احتمال عفونت ریه   در پاها و افزایش   

که بـه شـما آمـوزش       ورزشهاي تنفسی و چرخش پا را       

 . انجام دهیدجراحیبالفاصله پس از داده شده، 

 

     ممکـن اسـت تحـت بیهوشـی        شـما   عمل جراحـی

 .بیحسی موضعی انجام شودعمومی یا 

 

 :بعد از عملآموزشهاي 

 : ي تغذیه پس از عملنحوه

از زمــانی کــه .  روز اول نبایــستی چیــزي بخوریــد

براي شـما   اجازه داد، ابتدا رژیم مایعات      به شما   پرستار  

توانیـد از   و به تدریج با نظر پزشک مـی      شودمیشروع  

 .دیغذایی استفاده نمایسایر مواد

 

 ها بایستی  وگیري از یبوست و فشار به بخیه      براي جل

ــر   ــذاهاي پ ــراوان و غ ــات ف ــرمایع ــبزیجات و (فیب  س

 و از نـرم  کنیـد روي  استفاده نمایید، پیـاده   ) جاتمیوه

 .دیهاي مدفوع طبق دستور پزشک استفاده نمایکننده

 

 : خروج از تخت

    اجـازه داده شـد تخـت خـود را          به شما    زمانی که

ي تخت نشسته و پاهـا را        بر لبه  مدتی ابتدا   ،ترك کنید 

  در صــورتی کــه ســرگیجه نداشــتید ،آویــزان کــرده

 .توانید با کمک پرستار راه برویدمی

 

 : مراقبت از محل عمل

             بایستی پس از هر بار ادرار کـردن و اجابـت مـزاج

 آب  اسـتریل  ولـرم و     ي عمل را با محلول نمکی     ناحیه

. ز خشک نمایید  و با دستمال یکبار مصرف و تمی       کشیده

 عمـل و تـسریع بهبـودي    يبراي خشک کردن ناحیـه   

متـر اسـتفاده     سـانتی  30توانید از سشوار بـا فاصـله        می

 .دینمای

 

123



:  ادرارياختیاريبیجلوگیري از 

   ــت ــوند ادراري، جه ــردن س ــارج ک ــل از خ قب

 پرستار چند نوبت    ،اختیاري ادراري جلوگیري از بی  

هنگام جمـع شـدن   ، کندسوند را بسته و سپس باز می   

ممکن است احساس فشار در مثانـه داشـته         شما  ادرار  

 .باشید که طبیعی است

:جلوگیري از عفونت ادراري

    پرینه از جلو به عقـب      يبعد از اجابت مزاج ناحیه  

 .شودداده شستشو 

           از لباس زیر نخی استفاده کرده و آنرا زود به زود

 کرده تعویض کنید و پس از شستشو در آفتاب خشک

 .یا اتو بکشید

     بالفاصله  ،ادراري  در صورت احساس نیاز به تخلیه 

 . را تخلیه کنیدآن

:  زمان برقراري ارتباط جنسی

کشد تا خوب تـرمیم      هفته طول می   2 تا   1ها  بخیه

ــوند ــا  ،ش ــت ت ــر اس ــی بهت ــی 5/1 ول ــاه از نزدیک  م

 .خودداري کنید

            توجه داشته باشید کـه در صـورت وجـود ترشـح

 . نی بهتر است نزدیکی صورت نگیردخو

:  شروع فعالیتهاي روزمره

2  ــی ــی م ــس از جراح ــه پ ــاي  هفت ــد فعالیته توانی

ــستادن ،ي خــود را از ســر بگیریــدروزانــه  ولــی از ای

 .خودداري کنید طوالنی و برداشتن اجسام سنگین

:ورزش بعد از عمل

 ــه ــوزش  يورزش ناحی ــما آم ــه ش ــه ب ــه را ک  پرین

 ایـن تمـرین   ،در منزل انجام دهیـد بایستی   شده داده

 در هر وضعیت چه نشسته، چه ایستاده    .ستابسیار ساده   

و چه در حالت دراز کشیده کافی است عـضالت بـین        

مجراي ادرار و مقعـد را منقـبض و بـه سـمت داخـل               

 30مـدت   بـه   ) وضعیت انقباض (بکشید و در این حالت    

 10ورزش   ایـن    . شل کنید   ثانیه بمانید، سپس خود  را     

براي اینکه اثـرات ورزش     .  بار در روز انجام شود     20تا  

 6 -12ملموس شود، الزم است ایـن تمـرین حـداقل           

 .هفته تداوم داشته باشد

:   مراجعه به درمانگاه

       یک هفته پـس از تـرخیص بـه درمانگـاه مراجعـه 

 . کنید

        و یـا      در صورت بروز درد ناگهانی، افـزایش درد

 بالفاصله به بیمارسـتان مراجعـه       ستالزم ا  ،خونریزي

 .کنید

دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیبوشهر 

پمفلت آموزشی مددجو
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