 -5در طی روزهای آینده به متخصص جراحی کلیه و

و سپس از یک صافی ریش استفاده کنید.

مجاری ادرار (اورولوژیست) مراجعه کنید.

در صورتی که درد و تهوع شما به درمان سرزایی زاسه

 -6در صورت انجام سونوگرافی تا زمان دفع سنگ آن

دهد،دچار اختالل کلیه مانند عفونت یا مشک در عملکرد

را همراه داشته باشید.

کلیه نبوده و به بیماریهای مشم دیاری مبتال نباشید ،بها

 -7مایعات مصرف کنید ،روزانهه  2/5-3لیتهر مایعهات

رعایت موارد باال می توانید حتهی تها  4هفتهه در منهشل

بنوشید که باید به اندازه ای باشد کهه حهدا

 2لیتهر

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

منتظر دفع سنگ باشید.

ادرار در هر شبانه روز دفع کنید.
 -8از مصرف نمک و شکر زیاد خودداری کنید.
 -9هیچ ماده غذایی را بدون دسهتور زششهک از رژیه
غذایی خود کامالً حذف نکنید.
 -10از اسههتراحت مقلههد خههودداری کههرده و فعالیههت
جسمی و ورزش روزانه ی مناسب داشته باشهید ،ایه
کار به دفع سریع تر سنگ کمک می کند.

منبع  :دستورالعم یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های یک
شنبه و

سه

46259061-63

شنبه

داخلی 302

 -11بهتر است سنگ را زس از دفع بهرای بررسهی و

4

کنید.

تابستان 1393
باز ناری 1395

تعیی نوع و جنس آن به زششک یا آزمایشهااه بدهیهد
برای ای کار ادرار خهود را در یهک فهرف جمهع آوری

شماره ت ماس :

واحد آموزش به بیمار

5

کد زمفلت/25:ب93/

مقدمه :

سنگهای ادرای به  4نوع اصلی تقسیم می شوند:

سناهای ادرای یا همان سنگ کلیه یک توده ی بلوری
شک و سخت ،کامالً شبیه به سنگ (معموالً با حاشیه
نامنظ و کناره های تیش) است که ممک

است در هر

 -1کلسیمی  :که %80سناها را تشکی می دهند.

 سونوگرافی  :که ای روش بیشتر مورد استفاده هرارمی گیرد.

 -2اسیداوریکی

درمان

 -3شاخ گوزنی  :سنگ های عفونی
 -4سیستئینی

عالئ حاد مانند درد و تههوع در اورژانهس بها تجهویش
عالئم شامل

سمتی از دستااه ادراری وجود داشته باشد.

 درد  :درد شدید اصلی تری عالمت سنگ کلیه اسهتمعموالً ناگهانی و همراه با احساس فشار است .و شدت

مسک و داروهای ضدتهوع کنترل می شوند و زس از
آن باید منتظر بمانید سنگ دفع شود.

آن ک و زیاد می شود.
پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های

 خون ادراری  :که گاهی باعهث تیییهر رنهگ ادرار مهیشود.
تشکیل سنگ به  2علت می تواند باشد:

زیر توجه کنید:
-1

 -دفع ش یا سنگ ریشه

 -1بهتر است از داروهای ضد درد خهوراکی غیرمخهدر

 -احساس ناراحتی و درد هناهام دفهع ادرار ( سهوزش

مث

ادرار)

استفاده کنید.

کاهش دفع آب در ادرار و غلیظ شدن ادرار شده

 -نیاز به تخلیه مکرر ادرار

 -2در صورت تشدید درد ،از شیاف دیکلوفنا

و اصلی تری علت سنگ کلیه است.

 -تعرید

کنید (حداکثر  3عدد روزانه)

 -تشخیص  :معموالً معاینات بالینی

 -3در صورتی که هناام ترخیص برای شهما داروههای

 -1کمبود آب بدن و کاهش مصرف مایعات که باعث

 -2افشایش ترشح مواد معدنی به د اخ ادرار ،که
می تواند به علت افشایش مصرف آنها یا زیاد
بودن تولید آنها در داخ بدن باشد.

استفاده

ش کننده و گشاد کننده ی حالب تجهویش شهده طبهد

 -آزمایش خون و ادرار

دستور استفاده کنید( .مث تامسولوسی )

 -عکس ساده

 -4توجه کنید که مصرف زیاد مسک ها باعث ناراحتی

 -عکس رنای ()IVP

و سوزش معده می شود و اگر سابقه زخ معده دارید از

 سی تی اسک1

هر

دیکلوفنها  ،نازروکسهی یها اسهتامینوف

مصرف آنها زرهیش کنید.
2

3

