
 تعریف
:سَراخ هجزای ازراری هیپوسپادیاس

 سیزهحل طثیؼی الت تٌاسلی قزارگزفتِ است.

:سَراخ هجزای ازراری تاالی اپی سپادیاس

 هحل طثیؼی قزارگزفتِ است.

:ضیزذَاراى هثتال ًثایسذتٌِ ضًَس نکته

سیزاپَست الت تزای تزهین ًقص استفازُ هی 

 ضَز.

 علل
 ضایؼتزیي ًاٌّجاری الت تٌاسلی 

 نیعال
ظاّزالت تٌاسلی ذویسُ 

ٍغیزطثیؼیست،زرصَرتیکِ تاجزاحی 

اصالح ًطَزکَزک اهکاى ازرارکززى 

زرحالت ایستازُ راًسارز،احتوال ػفًَت 

ازراری تاالست ٍزرسي تشرگسالی قازرتِ 

 هقارتت جٌسی ًیست.

 
 













 

 درهاى
زرهحل  جزاحی اسطزیق ایجازسَراخ ازراری

َگیزی طثیؼی،هؼوَال ػول جزاحی تزای جل

 هاّگی اًجام هی ضَز.21-5اساثزات رٍاًی 

 اهذاف جراحی
  تْثَزتَاًایی کَزک اسًظززفغ

ازرارزرحالت ایستازُ یاجزیاى هستقین 

 ازراری

  تْثَزظاّزفیشیکی ًاحیِ تٌاسلی

 اسًظزتاثیزرٍاًی تزکَزک

 حفظ اًسام جٌسی طثیؼی 

 هراقبت قبل وبعذعول جراحی
  ازنیوه شب قبل ودرهوردشیرخواراى

ساعت قبل عول ناشتا 6-4اقل حذ

باشنذوبعذعول تابیذاری کاهل )حذاقل 

 ساعت(ناشتابوانذ.2

هزاقثت تؼسجزاحی تیطتزتزجلَگیزی 

 استَاراست.اسایجازاسیة زرهحل جزاحی 

 4-3هؼوَال تؼسػول توست 

 رٍستیوارسًَسفَلی زاضتِ جْت تاسٍذطک 

ًگْساضتي هحل جزاحی ٍتسزیغ رًٍسالتیام  

ی ضَز سًَسزرکٌارراى لذاتَصیِ ه،سذن 

تیوارثاتت ضَزٍترلیِ هکزر کیسِ ازراری 

اًجام ضَزتازراثزسٌگیٌی تِ هجزای ازراری 

،تزای جلَگیزی استحزیک پَستی فطارًیاٍرز

یغ زٍالَزگی سذن تؼساسّزتارزفغ هسفَع س

کٌِْ راػَض کززُ ٍاطزاف 

 پانسواىٍلی ًیاسی تِ سًَسراتویشکٌیس

ٍلثاس گتزاسپَضک یک سایشتشرهجسزًیست ،

ّوچٌیي هزاقة   استفازُ ضَز.گطاز

تاضیسسًَسزچارپیچ ذَرزگی 

زرصَرت کاّص ٍاًسسازًطَز.

هقسارازرارٍتغییزرًگ اى اطالع 

تااجاسُ پشضک تؼسذزٍج سًَسزّیس.

تایسًَک الت کٌس،سپس  حوامهیتَاًس

چزب تاٍاسلیي تْساضتی ٍپوازتتزاسیکلیي 

تحت ّیچ ضزایطی ًَک هجزاذطک ضَزٍ

ًطَز)تاتْثَزی کاهل سذن ٍجذب ًد تریِ 

 ازاهِ زّیس(

تَرم ٍقزهشی ٍضکل غیزطثیؼی الت 

 زرطی چٌسهاُ استیي هیثزز.



اسحوام زرٍاى،ضٌا،تاسیْایی کِ ًیاستِ 

تاسکززى پاّاست،فؼالیت ذطي ،ٍرسش 

 سٌگیي،اسثاب تاسی تیشپزّیش ضَز.

 رصین غذایی
کاهل تؼساسػول طثق کَزک تؼستیساری 

زستَرپشضک هی تَاًس تاضیزهازر،چای 

ضزٍع کٌسٍزرصَرت ًساضتي  کوزًگ،هایؼات

استفزاؽ هی تَاًس تاسَج رقیق ضسُ ازاهِ 

زّس تاکن کن تتَاًساسغذای سفزُ استفازُ 

 کٌس.

 تَصیِ هی ضَز هصزف هایؼات فزاٍاى

جزیاى ازراری تِ تاسًگْساضتي حفظ سیزا

 س.کوک هی کٌهجزای جسیس 

هصزف سثشیجات ٍهیَُ ّای 

سزضاراسٍیتاهیي سی جْت التیام سذن 

 تَصیِ هی ضَز.

هصزف سثشیجات ٍهیَُ ّایی هثل الَ 

ٍاًجیزٍسَج جَ جْت جلَگیزیاسیثَست 

 هی تاضستؼساسػول ضزٍری 

 

 
 













 

 ترخیص
  زر صَرت تجَیش ذَراکی آًتی تیَتیک

صَرت ٍزرآى را تِ هَقغ هصزف کٌیس 

هرتصز هیتَاًیس اس  یٍتیقزارزرزتة ٍ

 کٌیس  استاهیٌَفي استفازُ

  زرصَرت ًیاستِ گَاّی پشضکی

استؼالجی قثل تزذیص اسپشضکتاى 

 زریافت کٌیس.

ّوزاُ  تاجْت هزاجؼِ سزپایی تؼسػول 

ٍهسارک پشضکی  ذالصِ پزًٍسُزاضتي 

ذَزجْت تزرسی ٍضؼیت سذن ٍتریِ ّاتِ 

 ازرس سیزهزاجؼِ کٌیس.
 زارالطفا11قن هیساى اهام تؼسکَچِ 

 6تا4زٍضٌثِ چْارضٌثِ ّاػصزساػت 

 514-25537771-3ش تلفي

 25تا 7ٍ سِ ضٌثِ ّا صثح 

 زرهاًگاُ ترصصی تیوارستاى حضزت هؼصَهِ
دکتر اهراله سلیوی فوق تخصص جراحی 

 اطفال

 1525سَزارثتزًٍز پزستاری - پرستاری کودک بیوارالشاریهنبع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 
 

 زاًطگاُ ػلَم پشضکی ٍذسهات تْساضتی زرهاًی قن

 هزکشاهَسضی زرهاًی حضزت فاطوِ هؼصَهِ)س(

 اپی سپادیاس

 هیپوسپادیاس
 

 ترص جزاحی تاّوکاری ٍاحساهَسش

 59بهار

 

 


