
 

  

 

سٌگ کلیِ رسات کَچک ٍ سخت کِ دس یک یا ّش 

دٍ کلیِ تشکیل شذُ ٍ گاّی تِ داخل حالة 

لَلِ ّای ػضالًی تاسیکی کِ ادساس سا اص کلیِ ّا )ّا

اص ًظش اًذاصُ اص . اًتقال یاتٌذ( تِ هثاًِ هٌتقل هیکٌذ

ٍ  یک داًِ شي تا حذٍد یک تَج گلف هتغیش تَدُ

 .هوکي است هٌفشد یا هتؼذد تاشذ

سال اص ّش دٍ جٌس سا  30ػوَالً تضسگساالى تاالی م

 .هثتال هی ساصد ٍلی دس هشداى شایؼتش است

 

 :ػالین شایغ

هؼوَالً دس )دٍسُ ّای دسد شذیذ ٍ هتٌاٍب  -

 ًاحیِ پست دسست پاییي دًذُ ّا

 تَْع ٍ دفغ خَى دس ادساس -

 

 : علل ایجاد سنگ کلیه

 دفغ هقادیش تیش اص حذ کلسین اص ادساس -

 ًقشس -

 اًسذاد ادساسی -

کاّش حجن ادساس ًاشی اص تی آتی یا آب ٍ  -

 َّای گشم ٍ خشک

هصشف تیش اص حذ )ًاهٌاسةسطین غزایی  -

 (کلسین

 ساتقِ خاًَادگی -

 پشکاسی پاساتیشٍئیذ -

 دس تستش افتادى طَالًی هذت -

 سَء هصشف الکل -

 :پیشگیشی

 لیتش هایؼات 3هصشف سٍصاًِ حذٍد  -
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  سنگ كليه

 

 

 

 

 پيونذ كليه بخش

 

 

 

 

 

 :بیمارانآموزش به 

لیَاى آب در ضباًِ رٍس هػزف  10-12حذاقل  -1

کزدُ ٍ بخػَظ بعذ اس غذا ٍ قبل خَاب آب 

 .بیطتزی هػزف  کٌیذ

در َّای گزم ٍ در سهاى هطاّذُ تعزیق بِ هیشاى  -2

 .هایعات هػزف ضذُ بیفشایٌذ

اس بی حزکتی تا حذ هوکي اجتٌاب کٌیذ پیادُ  -3

رٍی بْتزیي ٍرسش ٍ تحزک بزای ضواست کِ 

دقیقِ  15-20ٍاًیذ غبح ٍ بعذاسظْز حذاقل هیت

 .ایٌکار را اًجام دّیذ

 

بیي غزف غذا ٍ استزاحت فاغلِ اًذاختِ ٍ بْتز  -4

 .است در ایي فاغلِ تحزک ٍ فعالیت کافی داضتِ باضیذ

غذای رٍساًِ خَد را بِ جای سِ ٍعذُ بِ چْار  -5

 .ٍعذُ یا بیطتز تقسین بٌذی ٍ هػزف ًوائیذ

گَضتی چای پز رًگ، ضیز ٍ هَاد بْتز است هَاد  -6

 .لبٌی را هحذٍد کٌیذ

بار جْت کٌتزل خَیص بِ  2-1بْتز است سالی  -7

 .پشضک هزاجعِ ًوائیذ

 

اجتٌاب اس هػزف ضیز ٍ فزآٍردُ ّای لبٌی در  -

 -غَرتی کِ سٌگ کلیِ اس ًَع کلسیوی

 .فسفزی باضذ

 خَدداری اس تعزیق بیص اس حذ  -

 :تطخیع سٌگ کلیِ

 آسهایص کاهل ادرا -

 عکس ضکن ٍ سًََگزافی کلیِ -

 سی تی اسکي -

 :درمان

در غَرت ٍجَد سٌگ کَچک هٌفزد بذٍى عارضِ 

اًسذاد ٍ عفًَت هوکي است بِ درهاى خاغی ًیاس 

 .ًباضذ

 :در هَرد سٌگ ّای بشرگتز رٍش هختلفی ٍجَد دارد

 (PCNL)خارج کزدى سٌگ اس طزیق پَست

- ESWL (سٌگ ضکٌی) 

 جزاحی باس -
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