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 بخش اورشانس -بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان

 راهنمای بیماران سنگهای ادراری

ایي  تطخیع سٌگ کلیِ هطزح است. ،ٍ تزرسی ّا ٍ هعایٌات اًجام ضذُ تیوار گزاهی خاًن / آقای ................................ تا تَجِ تِ عالین ضوا

ّا ٍ ّوچٌیي اس ضایعتزیي اختالالت دستگاُ ادراری است. در حال حاضز تا کٌٌذگاى تِ اٍرصاًسهزاجعِّای تیواری یکی اس ضایعتزیي ضکایت

  تَاًیذ درهاى را تِ غَرت سزپایی در هٌشل اداهِ دّیذ.هی تَجِ تِ تْثَد عالین،

 های زیر توجه فرمائیذ.به نکات و توصیه لطفاً

 ًاپزٍکسي ٍ استاهیٌَفي استفادُ کٌیذ. هثل قزظ دیکلَفٌاک، تْتز است اس دارٍّای ضذ درد خَراکی غیزهخذر-1

 عذد رٍساًِ( 3ثز )حذاک در غَرت تطذیذ درد اس ضیاف دیکلَفٌاک استفادُ کٌیذ.-2

ی اتتال تِ سخن هعذُ داریذ ضَد ٍ چٌاًچِ ساتقِتاعث ًاراحتی ٍ سَسش هعذُ هی ٍ پزٍفي ًاپزٍکسي ،دیکلَفٌاک تَجِ کٌیذ کِ هػزف سیاد-3

 اس هػزف آًْا پزّیش کٌیذ. ّوچٌیي هوکي است تاعث تطذیذ آسن ٍ افشایص فطارخَى ضًَذ.

 هزاجعِ کٌیذ. جْت پیگیزی ٍ درهاى تِ هتخػػیي کلیِ ٍ هجاری ادراری )ارٍلَصیست(-4

 ذ.در غَرت اًجام آسهایص یا سًََگزافی آًْا را دٍر ًیٌذاسیذ ٍ در هزاجعات تعذی آًْا را تِ پشضک ارائِ دّی-5

 ضاتِ، چای، قَُْ ٍ آب سیة کوتز هػزف کٌیذ(ًَ .هایعات سیاد هػزف کٌیذ. )آب سادُ ٍ آب پزتقال تیطتز هػزف کٌیذ-6

 اس هػزف ًوک ٍ ضکز سیاد خَدداری کٌیذ.-7

 هادُ غذایی را تذٍى دستَرپشضک اس رصین غذایی خَدکاهالً حذف ًکٌیذ. ّیچ-8

 کٌذ.تِ دفع سزیع تز سٌگ کلیِ کوک هی ٍرسش رٍساًِ هٌاسة داضتِ تاضیذ، ایي کار ت جسوی ٍاس استزاحت هطلق خَدداری کزدُ ٍ فعالی-9

هقاٍم ضذى  ی سیاد اس آًْا تاعث ٍاتستگی دارٍیی ٍادُ کٌیذ چَى استفادُهسکي را فقط ٌّگام حوالت درد ضذیذ استف دارٍّای ضذ درد ٍ-10

 ضَد.دردٍ تزٍس عَارؼ گَارضی ٍکلیَی هی

 کٌیذ. ٍ در ساعت هعیي هػزف تزخیع را طثق دستَر پشضک ٍ آًتی تیَتیک (ٌّگامحالة ذُ ٌدارٍّای تجَیش ضذُ )گطادکٌ -11

 ًَع ٍ جٌس آى را تِ پشضک ٍآسهایطگاُ تذّیذ. تْتز است سٌگ را پس اس دفع تزای تزرسی ٍتعییي-12

 راجعه نمائیذ:از عالیم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک خود م در صورت بروز هریک

 تطذیذ درد تِ طَری کِ تِ درهاى دارٍیی پاسخ ًذّذ* 

 تة ٍلزس -تَْع ٍ اسفزاغ*

 تطذیذ یا تذاٍم ٍجَد خَى درادرار*  

 اًسذار کاهل هسیز ادرار.* 
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