
 

  

 

یا ّش سٌگ کلیِ رسات کَچک ٍ سخت کِ دس یک 

دٍ کلیِ تشکیی  دکذُ ٍ هکاّه تکِ دااک   ا کة       

ّا) َ ِ ّای ػضالًه تاسییه کِ ادساس سا اص کلیِ ّکا  

تِ هثاًِ هٌتق  هییٌذ( اًتقال یاتٌذ. اص ًظش اًذاصُ اص 

ٍ  یک داًِ دي تا  ذٍد یک تَج هلف هتغیش تکَدُ 

 هویي است هٌفشد یا هتؼذد تادذ.

دٍ جٌس سا سال اص ّش  03هؼوَالً تضسهساالى تاالی 

 هثتال هه ساصد ٍ ه دس هشداى دایؼتش است.

 

 ػالین دایغ:

دٍسُ ّای دسد دذیذ ٍ هتٌاٍب )هؼوَالً دس  -

 ًا یِ پست دسست پاییي دًذُ ّا

 تَْع ٍ دفغ اَى دس ادساس -

 

 : علل ایجاد سنگ کلیه

 دفغ هقادیش تیش اص  ذ کلسین اص ادساس -

 ًقشس -

 اًسذاد ادساسی -

کاّش  جن ادساس ًاده اص ته آته یا آب ٍ  -

 َّای هشم ٍ اشک

سطین غزایه ًاهٌاسة)هصشف تیش اص  ذ  -

 کلسین(

 ااًَادههساتقِ  -

 پشکاسی پاساتیشٍئیذ -

 دس تستش افتادى طَالًه هذت -

 سَء هصشف ا ی  -

 پیشگیشی:

  یتش هایؼات 0هصشف سٍصاًِ  ذٍد  -
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  سنگ كليه

 

 

 

 

 پیونذ کلیه بخش

 

 

 

 

 آموزش به بیماران:

ريس مػزف لیًان آب در ضباوٍ  11-11حذاقل  -1

کزدٌ ي بخػًظ بعذ اس غذا ي قبل خًاب آب 

 بیطتزی مػزف  کىیذ.

در ًَای گزم ي در سمان مطاَذٌ تعزیق بٍ میشان  -1

 مایعات مػزف ضذٌ بیفشایىذ.

اس بی حزکتی تا حذ ممکه اجتىاب کىیذ پیادٌ  -3

ريی بُتزیه يرسش ي تحزک بزای ضماست کٍ 

دقیقٍ  15-11میتًاویذ غبح ي بعذاسظُز حذاقل 

 ایىکار را اوجام دَیذ.

 

بیه غزف غذا ي استزاحت فاغلهٍ اوذاختلٍ ي بُتلز     -4

 است در ایه فاغهٍ تحزک ي فعالیت کافی داضتٍ باضیذ.

غذای ريساوٍ خًد را بٍ جای سٍ يعذٌ بٍ چُار  -5

 يعذٌ یا بیطتز تقسیم بىذی ي مػزف ومائیذ.

بُتز است مًاد گًضتی چای پز روگ، ضیز ي مًاد  -6

 کىیذ. لبىی را محذيد

بار جُت کىتزل خًیص بٍ  1-1بُتز است سالی  -7

 پشضک مزاجعٍ ومائیذ.

 

اجتىاب اس مػزف ضیز ي فزآيردٌ َای لبىلی در   -

 -غًرتی کلٍ سلىگ کهیلٍ اس ولًس کهسلیمی     

 فسفزی باضذ.

 خًدداری اس تعزیق بیص اس حذ  -

 تطخیع سىگ کهیٍ:

 آسمایص کامل ادرا -

 عکس ضکم ي سًوًگزافی کهیٍ -

 سی تی اسکه -

 درمان:

در غًرت يجًد سىگ کًچک مىفزد بذين عارضلٍ  

اوسذاد ي عفًوت ممکه است بٍ درمان خاغلی ویلاس   

 وباضذ.

 در مًرد سىگ َای بشرگتز ريش مختهفی يجًد دارد:

 (PCNLخارج کزدن سىگ اس طزیق پًست)

- ESWL )سىگ ضکىی( 

 جزاحی باس -
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